
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
หัวข้อ “ELT Professional Development Workshop: English Proficiency and Teaching Methodologies for Primary and Secondary 

School Teachers” 
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ระดับชั้น 
1 นาง สุวรรณา            แสนคา เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ประถมศึกษา (ป.6) 
2 นางสาว ดาเรษฎ์        เผ่าพัฒน์ เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ประถมศึกษา (ป.4) 
3 นาย รุ่ง                   พบลาภ เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) มัธยมศึกษา (ม.1) 
4 นางสาว อุษณี           ปฏิภาณอ าไพ เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ประถมศึกษา (ป.5) 
5 นาง พัชญ์นรี             อินทร์อ่อน เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ประถมศึกษา (ป.3) 
6 นาวสาว มนสิชา         คล้ายแดง เทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ประถมศึกษา (ป.1-2) 
7 นางสาว ณัฐปภัสร์      ชัยรัตน์เจริญ วัดบางแขม (จันทสรประชานุกูล) ประถมศึกษา (ป.1-6) 
8 นาง ฐิตธัญญ์             มานติกุล บอสโกพิทักษ ์ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ป.6, ม.4-6) 
9 นาย จิรวัฒน์             ประสาทพร บอสโกพิทักษ์ มัธยมศึกษา (ม.3) 
10 นางสาว สุนิสา           จักรสทิธิ์ บอสโกพิทักษ์ มัธยมศึกษา (ม.4) 
11 นางสาว สุกัญญา        โทนทอง วัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ประถมศึกษา (ป.5-6) 
12 ว่าที่ร้อยโท วัฒนสิน     กลมเกลียว วัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ประถมศึกษา (ป.4) 
13 นางสาว จุฬาลักษณ์     ถาบุตร วัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) ประถมศึกษา (ป.1-3) 
14 นาย พงศกร              หนูนนัท์ วัดปลักไม้ลาย ประถมศึกษา (ป.1-4) 
15 นาย นพ                   ทองเครือเกษตร วัดสระสี่มุม ประถมศึกษา (ป.4-6) 



ล าดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ระดับชั้น 
16 นาง เพ็ญศรี              ชื่นประไพ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม มัธยมศึกษา (ม.4) 
17 นาง สมมาต              ตังคะพิภพ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม มัธยมศึกษา (ม.1) 
18 นางสาว ภัสสร         พรหมา วัดห้วยจรเข้วิทยาคม มัธยมศึกษา (ม.2-3) 
19 นาวสาว นวลสมร      เผื่อนปฐม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม มัธยมศึกษา (ม.5) 
20 นางสาว นัยนา         ยอดแก้ว แหลมบัววิทยา มัธยมศึกษา (ม.4-6) 
21 นางสาว หัทยาวรี      เนตรแก้ว แหลมบัววิทยา มัธยมศึกษา (ม.1-6) 
22 นางสาว ปาลิตา        สวยงาม อนุบาลสระแก้ว ประถมศึกษา (ป.1-2) 
23 นางสาว จิรวรรณ      เกตุเจริญ อนุบาลสระแก้ว ประถมศึกษา (ป.1-2) 
24 นางสาว เบ็ญจพร      สิทธิธัญกรรม สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มัธยมศึกษา (ม.2, ม.4) 
25 นาย พลวัต              ฉลอง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มัธยมศึกษา (ม.5) 
26 นาย กิติพัฒน์           ชุติชัยวิรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มัธยมศึกษา (ม.1, ม.5, ม.6) 
27 นางสาว ดุจดาว         ศรีคง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย 
28 นาย ชัยสิทธิ์            ตั้งธงทองกุล สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มัธยมศึกษา (ม.1) 
29 นางสาว สุภาพร        เทียนกรรณทิพย ์ วัดไร่ขิงวิทยา มัธยมศึกษา (ม.4-5) 
30 นาง วัชรีย์               พัฒนา วัดไร่ขิงวิทยา มัธยมศึกษา (ม.2) 
31 นาง ชไมพร              ช้อนทอง วัดไร่ขิงวิทยา มัธยมศึกษา (ม.3) 
32 นาง อุบลรัตน์           ตันเสถียร วัดไร่ขิงวิทยา มัธยมศึกษา (ม.4-5) 
33 นาง คนึงนิจ             แก้วพิกุล วัดไร่ขิงวิทยา มัธยมศึกษา (ม.3) 
34 นางสาว นุสรา           พยอมหอม สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.2-3, ม.5) 
35 นางสาว อมรรัตน์       ธรรพประเสริฐ สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.3) 
36 นางสาว กานดา         ค าเงิน สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.6) 
37 นาง ปิยวรรณ            กองสมบัต ิ สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.4-6) 
38 นาง สุไกล                อัครเอกฒาสิน สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.5-6) 
39 นาง จินตนา             โพธิดารา สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.4-6) 



ล าดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน ระดับชั้น 
40 นางสาว จิม              ไพสิฐพานิชตระกูล สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.1-6) 
41 นางสาว ชลาลัย          ชัยยะ สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.5) 
42 นางสาว สรัญญา         ไหลสุพรรณวงศ์ สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.6) 
43 นางสาว วราภรณ์     วัฒนกลุเจริญ สิรินธรราชวิทยาลัย มัธยมศึกษา (ม.4-6) 
44 นางสาว กรภัค        สันทัด วัดเกาะวังไทร มัธยมศึกษา (ม.1-3) 
45 นางสาว ธิดารัตน์      ลี้ไพบูลย์ วัดเกาะวังไทร ประถมศึกษา (ป.5-6) 
46 นางสาว ภคกฤตา     บุตรน้ าเพชร วัดเกาะวังไทร ประถมศึกษา (ป.1-4) 
47 นางสาว นวลอาภา    ใจอารยี์ วัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) ประถมศึกษา (ป.4-6) 
48 นาง วัชรี                โรจนกลุ ราชินีบูรณะ มัธยมศึกษา (ม.6) 
49 นางสาว ลักขณา       พันธ์ุบ้านแหลม ราชินีบูรณะ มัธยมศึกษา (ม.5) 
50 นาย เขมินท์            อุ่นศิร ิ ราชินีบูรณะ มัธยมศึกษา (ม.6) 

 

หมายเหตุ 

 กรุณายืนยันการเข้าร่วมการอบรมทางอีเมล์ lc.npru@gmail.com พร้อมท้ังส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) เพื่อทางสถาบันภาษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมได้จัดท าประกาศนียบัตร ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ก่อนเวลา 15.00 น. หากไม่มีการตอบรับยืนยันการเข้า
ร่วมอบรมภายในวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ 

 หากท่านตอบรับการเข้าร่วมอบรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ทางสมาคมครูผู้สอนแห่งประเทศไทยและสถาบันภาษา ขออนุญาต Blacklist การเข้ารับ
การอบรมในครั้งต่อ ๆ ไป  

 ขอเปล่ียนแปลงสถานที่อบรมจากเดิม ห้องบรรยาย 301 ชั้น 3 อาคารโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ห้องลีลาวดี ชั้น 5 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร ์มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 


