
ใบลงทะเบียน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร ์

ด้วยการบูรณการศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการจดัการเรียนการสอนประวติัศาสตร ์: ประวติัศาสตรศิ์ลปะ 

สาขาวิชาประวติัศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

ในวนัศกุรท่ี์ 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 8.30-16.30 น 
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ หน่วยงาน ลายมือช่ือ  

9.00-12.00 
1 นายวรพจน์ วเิศษศริ ิ   
2 ผศ.ดร.กติยิวด ีชาญประโคน มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
3 นางไพบูลยว์รรณ จติพฒันกุล มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ  
4 นายทศันัย จติพฒันกุล โรงเรยีนคุรุราษฎรร์งัสฤษฏ์  
5 นายคมลกัษณ์ ไชยยะ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
6 นายธนวฒัน์ ล าเพญ็ โรงเรยีนวดัเซงิหวาย (ประชารฐัอุทศิ)  
7 นางสริพิร ไตรลกึ โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา (กล่อมสกุลอุทศิ)  
8 นางสาวชุลพีร กุนาลกัษณ์ โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา (กล่อมสกุลอุทศิ)  
9 นางสาวปทติตา เลก็วกิรม โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา (กล่อมสกุลอุทศิ)  
10 นางสาวพรชนก พสิมยั โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา (กล่อมสกุลอุทศิ)  
11 นางสาวหทยัรตัน์ ผลเกดิ โรงเรยีนพระอนิทรศ์กึษา (กล่อมสกุลอุทศิ)  
12 นางภสัราภรณ์ นาคสู่สุข โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั  
13 นายปองพล วชิาด ี โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั  
14 นางรุ่งนภา ชมภูราช โรงเรยีนอยุธยาวทิยาลยั  
15 นายกรวชิญ์ ทบัทอง โรงเรยีนคอตนัคลอง 27  
16 นายทกัษิณ โพธใิหญ่ โรงเรยีนผกัไห่ “สุทธาประมุข”  
17 นางสาวสริกิร กองมติรชยั โรงเรยีนผกัไห่ “สุทธาประมุข”  
18 นางสาวปรยีาภรณ์ วุฒวิยั โรงเรยีนผกัไห่ “สุทธาประมุข”  
19 นางสาวสรญัญา รกัน้อย โรงเรยีนผกัไห่ “สุทธาประมุข”  



20 นางสาวลกัษณาภรณ์ จุลพนัธ์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
21 นางสาวหฤทยั สายสญิจน์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
22 นางสาวลดัดาวลัย ์โคตรรวิทย์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
23 นายนิรุช เหล่าเจรญิ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
24 นางสาวราตร ีขนัทอง โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
25 นายอฎัายุธ พุทโธ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
26 นายณัฐพงษ์ อภสุิวรรณกุล โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
27 นางสาวเพญ็ภทัร เกดิลาภี โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
28 นายคณิต บุตรตรา โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
29 นายน าพล สาสงิห์ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
30 นายศกัดิร์พ ีแสนสุข โรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ นนทบุร ี  
31 นางสาวณัฐตะวนั อนิชื่น มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
32 นางสาวบณัฑติา การจนรตัน์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
33 นางสาวประภสัสร เจรญิราศ ี มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
34 นางสาวพชิรญาณ์ ผะก่าค าแห

ลง 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  

35 นางสาวมนัสนันท์ ทองศกัดิ ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
36 นางสาวสวติตา ภู่สวรรค์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
37 นางสาวสุธดิา ดาวสร มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
38 นางสาวสุลอยญา รมัมะบุตร มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
39 นางสาวอจัฉรา คงสมทอง มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
40 นางสาวเกตน์สริ ีเลก็รกัชาต ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
41 นายบรรณวชัร บงึไกล มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
42 อาจารยน์ภสันันท์ ทองอนิทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
43 นายไกรสร แสนเมอืงชนิ โรงเรยีนกนัทรารมย ์  
44 นายมาลกิ นิ่มอนงค ์ โรงเรยีนอุดมศลิวทิยา  
45 นายคณีสทิธิ ์เซี่ยงสนิ โรงเรยีนเขมาภริตาราม  
46 นายประสทิธิช์ยั ตุเทพ โรงเรยีนเขมาภริตาราม  
47 นางสาวนิธยิา ขนัธวทิยา โรงเรยีนเขมาภริตาราม  
48 นางสาวแอนนา พูนวศนิมงคล โรงเรยีนเขมาภริตาราม  



49 นางมาเรยีม รมัมะบุตร ์ โรงเรยีนวดัหนองบวั  
50 นางสาวเบญจพร ป่ินประดบั โรงเรยีนวดันางช ี  
51 นางสาวพชัราภรณ์ แดงเจรญิ โรงเรยีนวดัชา้ง  
52 นางจนิตนา ชาตบิวัหลวง โรงเรยีนวดัขุนทพิย ์(สาครราษฎรบ์ ารุง)  
53 นายอภชิาต ิสเีขยีว โรงเรยีนวดัล าพระยา (แช่มชอ้ยวทิยา)  
54 นายภทัรพล ค าขวญั โรงเรยีนวดัล าพระยา (แช่มชอ้ยวทิยา)  
55 นางส าเนียง เรอืงเกษม โรงเรยีนชุมชนวดัสุเมธ  
56 นายวนัชยั จีเ่อี่ยม โรงเรยีนวดัโพธิป์ระสทิธิ ์(วบิูลยบ์ ารุง)  
57 นางสาวศริริตัน์ เรอืงฉาย โรงเรยีนวดัโพธิป์ระสทิธิ ์(วบิูลยบ์ ารุง)  
58 นางสาวอจัฉรา งามละม่อม โรงเรยีนวดัโพธิป์ระสทิธิ ์(วบิูลยบ์ ารุง)  
59 นายสุรสทิธิ ์เรอืงยุบล โรงเรยีนวดัวงษ์สวรรค ์  
60 นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา โรงเรยีนวดัวงษ์สวรรค ์  
61 

นายอนุชา ศลิรกัษา 
โรงเรยีนวดัเจรญิธรรม “”เผชญิศรภีูธร
อุปถมัภ์” 

 

62 นางสาวนิภา พบร่มเยน็ โรงเรยีนวดัหนองไมซุ้ง  
63 นายกนัตพฒัน์ ศุภพนัธ ์ โรงเรยีนวดัไก่จน้ (ชลประทานอุปถมัภ์)  
64 ว่าทีร่อ้ยตรรีชัพงศ์ ละออง โรงเรยีนวดัโบสถ์อนุกูลสงัฆกจิ  
65 นางศรปีระไพร บุญธรรม โรงเรยีนวดัโบสถ์อนุกูลสงัฆกจิ  
66 นางสาวณัฐกานต์ บุญฤทธิ ์ โรงเรยีนวดัพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารฐั)  
67 นางศศธิร ปลดเปลื้อง โรงเรยีนวดัพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารฐั)  
68 นางสาวณิชชาพณัณ์ วฒันานุ

สทิธิ ์
โรงเรยีนวดัพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารฐั)  

69 นางสาวกติมิา มากเลาะเลย์ โรงเรยีนมุสลมิบ ารุง  
70 นายประภสัร ์อจลพงศ ์ โรงเรยีนวดัสะแก  
71 นายสทิธชิยั สุขสมกลิน่ โรงเรยีนวดัละมุด (ร.ส.พ.ราษฎรบ์ ารุง)  
72 นางนาฏยา ศรโีพธิท์อง โรงเรยีนวดัละมุด (ร.ส.พ.ราษฎรบ์ ารุง)  
73 นางสาวหนึ่งฤทยั รุ่งเรอืง โรงเรยีนวดัโศกโพธิ ์  
74 นางสาวมหสิา มุ่งมาด โรงเรยีนวดัโศกโพธิ ์  
75 นายสมพล สุยะหมุด โรงเรยีนวดัศรปีระชา  
76 นางสาวทวภิรณ์ สายจนัทร ์ โรงเรยีนบางปะอนิ  



77 นางสาวณฤด ีวชิาชติ โรงเรยีนวดัลาย (ทวปัีญญา)  
78 นางสาวประภสัสร ท าสวน โรงเรยีนวดัลาย (ทวปัีญญา)  
79 นายกกึก้อง บุญจนัทร ์ โรงเรยีนวดัไทรงาม  
80 นายพเิศษ ป่ินเกตุ โรงเรยีนวดัไทรงาม  
81 นางยุพาพร รุ่งเรอืง โรงเรยีนวดัโคกมะยม  
82 นายเอกชยั พงษ์อาร ี ขา้ราชการบ านาญ  
83 นางสาวปุณิถา ดากุล โรงเรยีนวดับา้นดาน  
84 นางสาวจนิตนา วงษ์นาค โรงเรยีนบา้นล าแดง  
85 นายวชิยั แก้วสุขศรี โรงเรยีนบา้นล าแดง  
86 นายอคัคพล น้อยโสภณ โรงเรยีนประตูชยั  
87 นางสาวพมิพว์ลญัช์ คลา้ยเปรม โรงเรยีนท่าชา้งวทิยาคม  
88 นายธนวนัต์ วงษ์ปาน โรงเรยีนบางบาล  
89 นางสาวจริาพร ประสงคท์รพัย ์ โรงเรยีนวดับา้นชา้ง  
90 นายนววชิ ไตรพรหม โรงเรยีนวดับา้นชา้ง  
91 นางสาวสรินิรตัน์ ส ารวมจติร ์ โรงเรยีนวดัพรานนก  
92 นางสาวรุจเิรข ธยิานันท์ โรงเรยีนวดัมเหยงค ์  
93 นายจตุรวทิย ์มูลกนั โรงเรยีนเชาวน์วศั  
94 นายทองใบ หงสเ์วียงจนัทร ์ โรงเรยีนวดัสระกร่างเจรญิธรรม  
95 นางอมัรา หนัตรา ขา้ราชการบ านาญ  
96 นายนฤเบศน์ นิยมทรพัย ์ โรงเรยีนท่าหลวงวทิยานุกูล  
    
    
    
    

 


