


คำชี้แจงการเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1 
(สำหรับนักศกึษาภาคปกติ) 

เง่ือนไขที่ 1  
1. อบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1 จำนวนทั้งสิ้น 30 ช่ัวโมง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม English Discoveries ซึ่งในการ

อบรมฯ ประกอบด้วย 
1.1 การรายงานตัวเข้าอบรมฯ กับอาจารย์ผู้สอนทุกวัน 
1.2 การสอบเก็บคะแนนในแต่ละบทเรียน 
1.3 การสอบ Final หลังเสร็จสิ้นการอบรม  

2. หลักเกณฑ์การผ่านเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ C1 ของโปรแกรม English Discoveries) 
3. ประกาศรายช่ือผูส้อบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ C1  จากโปรแกรม English Discoveries หลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ  

 
เง่ือนไขที่ 2  
            กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านจากการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านโปรแกรม English Discoveries ตามเงื่อนไขที่ 1 นักศึกษา
จะต้องเข้ารับการประเมินผลการอบรมผ่านระบบ ARU Test โดยจะมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

2.1 มหาวิทยาลัยจะนำผลการรายงานตัวเข้าอบรมฯ ตามเงื่อนไขที่ 1 ข้อ 1.1 และรายงานผลคะแนนสอบทั้งหมดจาก
เงื่อนท่ี 1 ข้อ 1.2 และ 1.3 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านระบบ ARU Test 

2.2 นักศึกษาต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองเพิ่มเติมจากโปรแกรม English Discoveries ในระดับ C1 (Advance 2)      
ในทุก ๆ ทักษะเป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 30 วัน  หลังจากสิ้นสุดการประกาศผลสอบฯ จากเงื่อนไขที่ 1     
ข้อที่ 3 และนักศึกษาจะต้องมีผลการฝึกฝนทักษะการฟังด้วยตนเองในทุก ๆ บทเรียนไม่น้อยกว่า 80% 

2.3 ผลคะแนนรวมจากข้อ 2.1 และข้อ 2.2 รวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระดับ C1 ผ่านระบบ ARU Test 

2.4 ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ C1 จาก ARU Test หลังเสร็จสิ้นการอบรม 
 
สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนการเข้าร่วมการอบรม 

1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลผ่าน Google form : https://forms.gle/Gw7cpksayJYb1wno6 เพื่อใช้ข้อมูลในการ
ออก Username และPassword สำหรับเข้าใช้งานระบบ  

2. นักศึกษาเข้าร่วม Facebook Group: EDx ARU https://www.facebook.com/groups /872180270326765/ เพื่อถาม – ตอบ
ปัญหาการใช้งานระบบการเรียนและสอบออนไลน ์

3. เข้าเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบการเรียนและสอบออนไลน์ ได้ที่เพจ Facebook Group: EDx ARU  
รุ่นที่ 1 ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
รุ่นที่ 2 ในวันที่  9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

  
 
  
 

 
 

QR Code Facebook Group: EDx ARU QR Code Google form 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายชื่อนักศึกษารุนปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร และรุนปการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1  

อบรมรุนที่ 1 วันท่ี 24,25,28,29 และ 30 มิถุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนท่ี 1 วิทยากร อาจารยนฤมล ตันติชาติ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

1 16215191 นางสาว  กชกร นามเจริญ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16215192 นาย  กิตติศักดิ ์ โชระเวก การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
3 16215193 นางสาว  จารุวรรณ แสนสุข การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
4 16215195 นางสาว  ชนมนิภา ขอนแกว การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
5 16215196 นาย  ชัชชัย หัตถหรัิญ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
6 16215197 นาย  ชาคริต คำนญู การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
7 16215198 นางสาว  ฐตินิันท บุญปลูก การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
8 16215200 นาย  ณฐัภัทร สหวัฒนชาต ิ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
9 16215201 นางสาว  นริศรา ดีใจย้ิม การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 

10 16215202 นางสาว  นิภาพร พรหมลี การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
11 16215203 นางสาว  ปริฉัตร ในกระโทก การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
12 16215204 นาย  ปุญญพฒัน จันทรศร ี การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
13 16215205 นาย  พงศกร เสนาวงค การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
14 16215206 นางสาว  พณัณิตา ลายนารี การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
15 16215207 นางสาว  ภัทรามาศ ดีธนันท การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
16 16215208 นาย  ภูวรินทร มาต๊ิบ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
17 16215209 นางสาว  มธรุดา วงษรอด การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
18 16215210 นางสาว  มุธติา รุงโรจน การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
19 16215211 นางสาว  รัชนีกร สำราญ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
20 16215212 นาย  วีรยทุธ แสงสุวรรณ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
21 16215213 นาย  ศุภศิษฎ ขันธโภค การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
รายชื่อนักศึกษารุนปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร และรุนปการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1  
อบรมรุนที่ 1 วันท่ี 24,25,28,29 และ 30 มิถุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนท่ี 1 วิทยากร อาจารยนฤมล ตันติชาติ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

22 16215214 นาย  สหัสวรรษ รัมมะโภชน การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

23 16215215 นางสาว สุภสัสรา  วิชญานันท การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
24 16215216 นางสาว สุภาภรณ  วีรวัฒนกุมพะ การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
25 16215217 นาย อรชุน  กำจัดภัย การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
26 16215218 นาย อาณกร  เช้ือแดง การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
27 16215219 นางสาว อาภาวี  สุขสุมติร การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
28 16215290 นางสาว กรรณิการ  สันติเวศม การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
29 16215291 นางสาว ชลิดา  จันณรงค การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
30 16215292 นาย เปรม  อินทพงษ การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
31 16322001 นางสาว จิดาภา  เตชะภัทร ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

32 16322002 นางสาว ชญานิศ  ภาคสุข ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
33 16322003 นาย ธนภัทร  พยัฆศาสน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
34 16322004 นางสาว ธาราทิพย  ภูมิมาโนช ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
35 16322005 นางสาว นมัสการ  สุจิตตกลุ ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
36 16322006 นาย ปุณณรัตน  มากเปรมบุญ ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
37 16322007 นาย พรีพล  แจงสุบิน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
38 16322008 นาย วงศธร  เชาวขุนทด ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
39 16322009 นางสาว วริศรา  หมั่นมาก ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
40 16322010 นางสาว ศศิกานต  เลิศไพรัตน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
41 16322012 นางสาว อาภรณรตัน  ศิริสุทธา ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
42 16322257 นางสาว ชลธิชา  กรีวิเวก ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
รายชื่อนักศึกษารุนปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร และรุนปการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1  
อบรมรุนที่ 1 วันท่ี 24,25,28,29 และ 30 มิถุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนท่ี 1 วิทยากร อาจารยนฤมล ตันติชาติ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

43 16322258 นางสาว ณัฐกานต  แกวกัณหา ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

     

44 16322259 นาย ทักษิณ  แกวปกปน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
45 16322260 นางสาว ปลื้มคุณ  คชรินทร ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
46 16322261 นางสาว พรชนก  อ่ิมสุริยวงค ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
47 16322262 นางสาว ภาวิณ ี สีแกว ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
48 16322263 นางสาว สุดารัตน  จิตกรีศร ี ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  

ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 
รายชื่อนักศึกษารุนปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร และรุนปการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1  
อบรมรุนที่ 1 วันท่ี 24,25,28,29 และ 30 มิถุนายน 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรยีนที่ 2 วิทยากร อาจารยกรกนก ฮัปเปล 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

1 16322264 นางสาว สุธีรา  กิจมณ ี ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 

 
 

 

2 16322265 นางสาว เนตรชนก  สุขสมยั ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
3 16322322 นาย จิรวัฒน  การสังเวช ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
4 16322323 นาย ปภากร  รัมมะรัตน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
5 16322325 นาย ปุญพัฒน  คลายคง ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
6 16322365 นางสาว ชลธิฌา  สูงเย่ียม ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
7 16322366 นาย ณัฐพล  สังขทอง ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
8 16322367 นางสาว พรลภสั  ปทมะนาวิน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
9 16322368 นาย สิรวิชญ  เพชรรัตน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 

10 16322369 นาย อภิชาติ  เจริญสุข ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
11 16322393 นาย คณิศพันธ  จิณาภาวัฒน ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
12 16322394 นาย ณภัทร  ทรัพยสัมฤทธ์ิ ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
13 16322395 นางสาว ณัฏฐา  หมอนทอง ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
14 16322396 นาย ธนกร  มาตตะแก ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
15 16322453 นางสาว ปยนุช  ตุนสระนอย ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
16 16322454 นางสาว อัสมะห  เจะเลาะ ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ-ศศบ) 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  
ฉบบัลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

รายชื่อนักศึกษารุนปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร และรุนปการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1  

อบรมรุนที่ 2 วันท่ี 12,14,16,19, และ 21 กรกฎาคม 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนท่ี 1 วิทยากร อาจารยนฤมล ตันติชาติ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group  

1 16315059 นางสาว กัญญาณัฐ  จิตรีชาติ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 

คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 16315060 นางสาว กานตรวี  ศรีชาติ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
3 16315061 นางสาว ณชัชา  ยืนยง การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
4 16315062 นาย  ธนัชชา ปาขจร การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
5 16315063 นาย ธนาศักด์ิ  เนื้อทอง การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
6 16315064 นางสาว ธัญญวรรณ  จันทรเอ่ียม การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
7 16315065 นางสาว นฤพร  อินทรโชติ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
8 16315066 นางสาว นุชธิดา  แดงสุข การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
9 16315067 นาย พฒิุพงศ  บุญเกิด การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 

10 16315068 นาย มงคล  ทับทิม การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
11 16315069 นางสาว มนัสนนัท  ชาวกำแพง การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
12 16315070 นางสาว วรารี  เที่ยงเจริญ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
13 16315071 นางสาว สุธิดา  สมบุญ การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
14 16315073 นางสาว อนุสรา  เหล็กไหล การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
15 16315204 นาย ชาติดนัย  ธรรมมุน ี การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
16 16315205 นาย ปฐวี  ชุมชิต การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
17 16315206 นางสาว พมิลภา  แดงจอย การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
18 16315207 นางสาว พยิดา  จินดา การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
19 16315210 นางสาว วราภรณ  แสนสาย การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
20 16315211 นางสาว อรุณศริิ  ศรีช่ืน การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
21 16315215 นางสาว สุชาดา  อุบลวงค การสอนภาษาองักฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
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รายชื่อนักศึกษารุนปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร และรุนปการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มสีิทธิ์เขารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ C1  
อบรมรุนที่ 2 วันท่ี 12,14,16,19, และ 21 กรกฎาคม 2564 อบรมฯ ผานระบบออนไลน 

หองเรียนท่ี 1 วิทยากร อาจารยนฤมล ตันติชาติ 
 

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหนาไทย ชื่อไทย นามสกุลไทย สาขาวิชา คณะ Line Group 
 

22 16315219 นาย ณภกฤต  กระสายทอง การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 

คณะครุศาสตร 

 

23 16315221 นางสาว ภูิชญา  ฤกษสมจิต การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
24 16315239 นางสาว นูรไอนี  โตะดือราแม การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
25 16315240 นางสาว วิจิตรตา  โนนทภา การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 
26 16315265 นางสาว รอยญานร  มะดอเลาะ การสอนภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ4ป) 

 


