รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมภำษำอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่ 1 กำรสนทนำภำษำอังกฤษระดับพืน้ ฐำน (Basic English Conversation)
ระหว่ำงวันที่ 9 - 31 มีนำคม 2558 เวลำ 17.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 6 ห้อง 6/1 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแงเพชร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
หน่วยงำน/สังกัด
หมำยเหตุ
1 นายไชยา แสนยาเจริญกุล
บุคคลทัว่ ไป
2 นางสาวธัญวรัตน์ แซ่ยั้ง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กพ.
3 นางสาวสุกัญญา ถาวร
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม
4 นางรัตนา ปัญญา
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม
5 นางสาวศรีไพร ขอนทอง
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม
6 นางสาวปวิตรา ถาวร
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม
7 นางสาวนันทิดา ฉัตรทอง
ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม
8 อิสสราพร อ่อนบุญ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
9 นายพีรพล ดานงค์
นักศึกษา
10 นายสันติ์ แสงท้าว
นักศึกษา
11 นางสาวนิตยา มโนมัย
บุคคลทัว่ ไป
12 นางสาวเกสรา จูสิงห์
บุคคลทัว่ ไป
13 นางสาวประไพภรณ์ สุขอ่วม
นักศึกษา
14 นางสาวมัณฑนา ทองปรางค์
นักศึกษา
15 นางสาวกรณิช สุขทวี
นักศึกษา
16 นางสาวกรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิ
นักศึกษา
17 นางสาวสุชาวดี จามี
นักศึกษา
18 นางสาวสุกัญยา แสนยาเจริญกุล
นักศึกษา
19 นายพูนลาภ ครองตีะ
คณะวิทยาการจัดการ
20 นายชนะวิชญ์ วัชระธนะพงศ์
สนง.คลังจังหวัดกาแพงเพชร
21 นางสาวจิรวดี แสนใจกล้า
ศูนย์ดารงธรรม
22 นางสาวณัฏฐ์ธยาน์ เย็นอ่อน
บุคคลทัว่ ไป
23 นางสาววิลาวัลย์ ปิน่ มณี
มรภ.กาแพงเพชร
24 นางสาวนฤมล ส่งต่าย
มรภ.กาแพงเพชร
25 นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
มรภ.กาแพงเพชร
26 นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
มรภ.กาแพงเพชร
27 นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
มรภ.กาแพงเพชร
28 นายสุวภัทร ปัญญาเรือง
บุคคลทัว่ ไป
29 ด.ญฮารุนะ คุโรคาวา
บุคคลทัว่ ไป
30 ด.ญ.ซายุริ ทาคาฮาชิ
บุคคลทัว่ ไป

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมภำษำอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่ 2 กำรสนทนำภำษำอังกฤษระดับกลำง (Intermediate English Conversation)
ระหว่ำงวันที่ 9 - 31 มีนำคม 2558 เวลำ 17.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 6 ห้อง 6/2 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแงเพชร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
หน่วยงำน/สังกัด
หมำยเหตุ
1 นายวีรพงษ์ สืบทวีพพิ ฒ
ั น์
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเชร
2 นางสาวนันทนัช เพชรเฉิดฉิน
บุคคลทั่วไป
3 น.ส.กรรณิการ์ พรมจีน
ม.ราชภัฏกาแพงเพชร
4 นางสาวภัทรพร ปราการชัยนาคร
บุคคลทั่วไป
5 นางสาวยุวดี ร้อยแก้ว
บุคคลทั่วไป
6 นางสมร เมฆประดับ
สนง.บังคับคดี จ.กาแพงเพชร
7 ดช.ธราพงศ์ เมฆประดับ
บุคคลทั่วไป
8 นายภูมิ สัญญะวิชัย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจันทิมา
9 นางสาวสุธาสินี เทียนแจ่ม
คณะมนุษยศาสตร์
10 ปิยะรัตน์ พะคะพิกุล
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
11 นางสาวณัฐพร เชยวัดเกาะ
คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
12 นางสาว ปิยะรัตน์ พะคะพิกุล
คณะ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
13 นายแทไท ดวงรัตน์
นักศึกษา
14 นายไพรัชชาระวีร์ ศรีวรนันทกุล
โรงเรียนนิยมราษฎร์วทิ ยา
15 น.ส.คนึงนิจ ปิ่นประภา
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ สพป.กพ.1
16 นายอุกฤษฏ์ เตชะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 นางสาวสุชานาฎ สงวนเขียว
นศ
18 นาย กฤตลักษณ์ อ้นเกตุ
บุคคลทั่วไป
19 นางสาวสุธาสินี เทียนแจ่ม
มรภ.กาแพงเพชร
20 นางสาววชิราภรณ์ อภัยศักดิ์
มรภ.กาแพงเพชร
21 นายนฤมิตร อ่อนเตี้ยง
มรภ.กาแพงเพชร
22 นางสาวสิริรัตน์ สิงห์หะ
มรภ.กาแพงเพชร
23 นางสาวปาจรีย์ บรรเทิงจิตย์
มรภ.กาแพงเพชร
24 ผศ.วราภรณ์ โพธิเ์ งิน
มรภ.กาแพงเพชร
25 นางสาวกิตชิภรณ์ ชมบุญ
มรภ.กาแพงเพชร
26 ผศ..ชาลี ตระกูล
มรภ.กาแพงเพชร
27 ด.ญชนกนันท์ ตระกูล
บุคคลทั่วไป
28 ด.ญ.ชนม์นิภา ตระกูล
บุคคลทั่วไป

รำยชือ่ ผูเ้ ข้ำร่วมอบรมภำษำอังกฤษหลักสูตรระยะสัน้
หลักสูตรที่ 3 ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษระดับพื้นฐำน (Basic English Grammar)
ระหว่ำงวันที่ 9 - 31 มีนำคม 2558 เวลำ 17.00 - 19.00 น.
ณ ชัน้ 6 ห้อง 6/1 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแงเพชร
ลำดับ

ชือ่ - สกุล

หน่วยงำน/สังกัด

1

นางสาวกนิษฐา กิง่ กังวาลย์

งานเลขานุการ สานักงานอธิการบดี

2

นางนิสา แก่งศิริ

3

ภัทรพร ปราการชัยนาคร

4

นางสาวถลัชชนันท์ งามเจริญ

5

วิราวรรณ พลบุญ

บุคคลทัว่ ไป

6

นางสุวภัทร หนุม่ คา

คณะมนุษย์ฯ

7

นางสาวอรนุช ญาติณวงษ์ษา

8

นายฉัตรชัย มีสุขเกษม

นักศึกษา

9

นายสมจิตร ชัยพิริยะกิจ

นักศึกษา

10

นางสาวรุง่ นภา จันทร์อยู่

บุคคลทัว่ ไป

11

นางสาว อัมพวัน จอนพงษ์

คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร์

12

นางสาวรุง่ เรือง เกตุสาคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13

นางสาวศุจินธร อรัญเพิม่

คณะมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ

14

นายเกียรติศักดิ์ ศรีเมฆมาศ

15

นางสาว เบญจวรรณ ขัมภะกิจ

16

นางสาวภัสดี ภูกองไชย

17

นางสาว พรรณวิษา ผูกพันธ์

18

นางสาวทักษพร วงศ์คา

19

นายกิตติ ชัยพงษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

20

นางสาวจุฑามณี ลินา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

21

นางสาวกุสุมา กูลธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22

นางสาวกมลพรรณ คาเพชร

23

นางสาวทักษพร วงศ์คา

บุคคลทัว่ ไป

24

นางสาวชุติมา สุขทรัพย์

มรภ.กาแพงเพชร

25

นายอธิวฒ
ั น์ ศรีพุก

มรภ.กาแพงเพชร

26

นายวสันต์ คาสนอง

มรภ.กาแพงเพชร

27

นางสาวสุธาสินี เทียนแจ่ม

28

นางสาวจิรวดี แสนใจกล้า

29

นายชนะวิชญ์ วัชระธนะพงศ์

30

นางสาวสุวภัทร ปัญญาเรือง

31

นายณัฐนนท์ ศิริชัย

32

นางสาวกิตชิภรณ์ ชมบุญ

33

นายสันติ์ แสงท้าว

รร.วัดคูยาง สพป. กพ. 1
บุคคลทัว่ ไป
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร

บุคคลทัว่ ไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ
บุคคลทัว่ ไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ดารงธรรม
สนง.คลังจังหวัดกาแพงเพชร

นักศึกษา

หมำยเหตุ

34

นางสาวนิตยา มโนมัย

บุคคลทัว่ ไป

35

นางสาวเกสรา จูสิงห์

บุคคลทัว่ ไป

36

นางสาวประไพภรณ์ สุขอ่วม

นักศึกษา

37

นางสาวมัณฑนา ทองปรางค์

นักศึกษา

38

นางสาวกรณิช สุขทวี

นักศึกษา

39

นางสาวกรรณ์ภิรมย์ สมรภูมิ

นักศึกษา

40

นางสาวสุชาวดี จามี

นักศึกษา

41

นายภูมิ สัญญะวิชัย

ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลจันทิมา

42

นางสาวปิยะรัตน์ พะคะพิกุล

มรภ.กาแพงเพชร

43

นางสาวณัฐพร เชยวัดเกาะ

มรภ.กาแพงเพชร

44

นายแทไท ดวงรัตน์

มรภ.กาแพงเพชร

45

นายไพรัชชาระวีร์ ศรีวรนันทกุล

46

น.ส.ปาลิดา อุลหัสสา

ร.ร.นิยมราษฏวิทยา
ศาลจังหวัดกาแพงเพชร

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมอบรมภำษำอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่ 4 กำรเขียนภำษำอังกฤษระดับพืน้ ฐำน (Basic English Writing)
ระหว่ำงวันที่ 9 - 31 มีนำคม 2558 เวลำ 17.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 6 ห้อง 6/2 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแงเพชร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
หน่วยงำน/สังกัด
หมำยเหตุ
1 นางสาว ชนม์ปภา อินกรัด
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2 นางปาณิสรา จรัสวิญญู
คณะวิทยาการจัดการ
3 นายฉัตรชนก จรัสวิญญู
คณะวิทยาการจัดการ
4 นายศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
คณะครุศาสตร์
5 นางสาวปรียา ภูเ่ ปีย่ ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 พิมพ์ชนก เนยพลับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
7 นางสาวยุวดี ร้อยแก้ว
บุคคลทัว่ ไป
8 นางสาวธิดารัตน์ พรมมา
ครุศาสตร์
9 นางสาวอธิรดา บุญเดช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.กพ.
10 นางสาวนิศาชล ปันแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11 นางสาวกมลรัตน์ วนภูมิพิทักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
12 นางสาวภัทรนันท์ ภักดีคุณธรรม
บุคคลทัว่ ไป
13 นางสาวอรนุช แสนกิจมงคล
บุคคลทัว่ ไป
14 นางสาวสุนันทา บุญค้าชู
บุคคลทัว่ ไป
15 นางสาวจารุณี ทุง้ ท้องไร่
บุคคลทัว่ ไป
16 นายฉัตรชัย มีสุขเกษม
นักศึกษา
17 นางสาวปาจรีย์ บรรเทิงจิตย์
มรภ.กาแพงเพชร
18 นางสาวศิริรัตน์ สิงห์หะ
มรภ.กาแพงเพชร
19 นายนฤมิตร อ่อนเตี้ยง
มรภ.กาแพงเพชร
20 นางสาววชิราภรณ์ อภัยภักดิ์
มรภ.กาแพงเพชร
21 นางสาวสุธาสินี เทียนแจ่ม
มรภ.กาแพงเพชร
22 ด.ญ.ฮารุนะ คุโรคาวา
มรภ.กาแพงเพชร
23 ด.ญ.ซายุริ ทาคาฮาชิ
มรภ.กาแพงเพชร
24 นางสาวสุกัญยา แสนยาเจริญกุล
นักศึกษา
25 นายพูนลาภ ครองต๊ะ
มรภ.กาแพงเพชร
26 นางสาวคนึงนิจ ปืน่ ประภา
ร.ร.บ้านท่าตะคร้อ
27 นายอุกฤษฏ์ เตชะ
มรภ.กาแพงเพชร
28 นางสาวสุชานาฎ สงวนแก้ว
นักศึกษา
29 นายกฤตลักษณ์ อ้นเกตุ
บุคคลทัว่ ไป

