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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 

ผ่านระบบออนไลน์   
----------------------------------------------------------- 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 342 ลงวันที ่6 กรกฎาคม 2565  เรื่อง รบัสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ฉบับที่ 2 ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ไดก้ าหนดจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ 
B1 ครั้งที่ 6 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561          
ถึงรุ่นปีการศึกษา 2563 และเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รุ่นปีการศึกษา 2561 ถึงรุ่นปี
การศึกษา 2564 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่วันที่ 7-20 กรกฎาคม 2565 และบันทึก
ข้อความจากอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP All) ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเข้าร่วมอบรม นั้น   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พ.ศ. 2547  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน 154 ราย  อบรมระหว่างวันที่ 2-5 , 8-10 , 15-17  สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 17.00 
– 20.00 น. และด าเนินการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ระดับ B1  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่        
เวลา 17.30 - 19.30 น. (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ   ณ  วันที่        กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง)  

     รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

 รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 
 ผ่านระบบออนไลน์ 

 
ค าชี้แจง    

1. อบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จ านวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2-5 , 8-10 , 15-17  
สิงหาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ โดยเรียนจากโปรแกรม English 
Discoveries  ในระดับ B1  เลือก CEFR Intermediate 2 ซึ่งในการอบรมฯ ประกอบด้วย 

1.1 ต้องรายงานตัวเพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนเช็คชื่อเข้าอบรม  เวลา 17.00 น.   
1.2 กรณีนักศึกษาขาดเรียนเกิน 2 ครั้ง (2 ครั้งนับเป็น 2 วัน) มีผลต่อเกณฑ์การผ่าน  
1.3 ระหว่างเรียนต้องสอบเก็บคะแนนในแต่ละบทเรียนให้ครบทุกบทเรียน 
1.4 หลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษา ต้องสอบ Final test วันที่ 18 สิงหาคม 2565                    

เริ่มเปิดระบบสอบ เวลา 17.30 - 19.30 น.  จากโปรแกรม English Discoveries 
2. หลักเกณฑ์การผ่านเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ B1 ของโปรแกรม 

English Discoveries และตามข้อ 1.2 
3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1 จากโปรแกรม English 

Discoveries หลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ ภายในเดือนกันยายน 2565  
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

 ปฏิทินกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6  
 ผ่านระบบออนไลน์ 

 

ปฏิทินกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6  
 ผ่านระบบออนไลน์ 

ล าดับ วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

1 30-31 ก.ค. 2565 - ให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้
วิธีการใช้งาน 
ระบบการเรียนและสอบ
ออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม English 
Discoveries (จากคลิป
วีดิโอและคู่มือท่ีส่งให้ในกลุ่ม
ไลน์ห้องเรียน) 
 

 
 
 

 

2 อังคาร 2 ส.ค. 2565  17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

3 พุธ 3 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

4 พฤหัสบดี 4 ส.ค. 
2565 

17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

5 ศุกร์ 5 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

6 จันทร์ 8 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

7 อังคาร 9 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

8 พุธ 10 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

9 จันทร์ 15 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

10 อังคาร 16 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผ่านโปรแกรม English Discoveries 

11 พุธ 17 ส.ค. 2565 17.00-20.00 น. อบรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ B1 ครั้งท่ี 6  

 ผา่นโปรแกรม English Discoveries 

12 พฤหัสบดี 18 ส.ค. 
2565 

17.30-19.30 น. สอบภาษาอังกฤษ ระดับ B1 
ครั้งท่ี 6 
(Final test) 

เข้าระบบสอบจากโปรแกรม English 
Discoveries 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2561-2564 และนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP ALL))  

ห้อง 1 วิทยากรโดย อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ อาจารย์ธมลธร  ยอดมิ่ง และ อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักดิ์ 
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

1 26342062 นาง อมราพร สิงห์นวน การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 1 

 

2 26342100 นางสาว สมศร ี พงษ์ฉาย การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3 26222045 นาย จตุวัฒน ์ ผ่องใส นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4 26342105 นางสาว อาทิตยา มงคลสาร การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5 26342099 นางสาว ศลิษา ปัทมสูตร การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
6 26342068 นางสาว ธิชาลัย ตุนหนูแฟบ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
7 26342095 นางสาว ภิญญดา ชุบขุนทด การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
8 26342059 นางสาว ภัทร์ฐิตา ธนพัชร์อมรกุล การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
9 26342102 นางสาว สุจิตรา   ร้อยกรอง การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

10 26342066 นางสาว ชลาลัย เนื้อเย็น การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
11 26342058 นางสาว นิราภา แจ้งวิจารย ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
12 26322087 นางสาว ภาวรินทร์  บุญแตง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
13 26342061 นางสาว ศิริพร พ้นทุกข ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
14 26342081 นางสาว กมณนกร เดินไพร การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
15 26342098 นางสาว ศรัญญา ลึกวิลัย การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
16 26342085 นาย ณัชพล เทพไทย การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
17 26342075 นางสาว อังคณา เนื้อเย็น การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
18 26433012 นาย กฤษดากร คงสว่าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
19 26433008 นาย ศุภชัย แสนเสนยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
20 26342076 นางสาว เมร ี จันทร์ตา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2561-2564 และนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP ALL))  

ห้อง 1 วิทยากรโดย อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ อาจารย์ธมลธร  ยอดมิ่ง และ อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักดิ์ 
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

21 26342071 นาย พลวรรธน ์ ขุมทรัพย ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 1 

 

22 26342054 นางสาว ณัฐนิชา ท าบุ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

23 26433009 นาย อรรถพล ภาคีธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

24 26433004 นาย นพดล คล้ามมาก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

25 26433006 นาย วิธวัช ลาเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

26 26433010 นาย อรุณ โท้ทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

27 26422064 นางสาว วันเพ็ญ คุ้มโต นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

28 26342055 นาย ทนาธร จิตรนิยม การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

29 26342092 นางสาว พรพรรณ จินตนาวงษ ์ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2561-2564 และนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP ALL))  

ห้อง 2 วิทยากรโดย อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักดิ์  และ อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

1 26342083 นางสาว ชัชฎาภรณ์  นิ่มนวน การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 2 

 

2 26342001 นางสาว กานตินันท์ อุชุภาพ การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3 26322086 นาย นิวัฒน ์ สุขเจรญิ รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4 26322083 นางสาว รสสุคลธ ์ สิงห์ทอง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5 26422027 นางสาว ณัฐณิชา เอื้ออภินันท์สกุล นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
6 26422033 นางสาว ชนนิกานต์ เกษมพงษ์ทองดี นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
7 26422029 นาย กฤตเมธ สุวรรณธรรม นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
8 26322048 นางสาว นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
9 26322066 นางสาว กมลพักตร ์ จันทร์กระมล นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 26322047 นางสาว ปิยะดา สิงหสถิตย ์ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
11 26422014 นาย พงศกร ใจเที่ยง นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
12 26132025 นางสาว อรทัย ชวนเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
13 26132023 นางสาว สุนิษา  ปัญญาลือ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
14 26322081 นาย ธนพล ศรีผดุง รัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
15 26422023 นาย อิสรา อ่องยิ้ม นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
16 26422003 นาย ชัยธัช มาพบ นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
17 26422011 นาย ปณิธาน สุกพวงแก้ว นิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
18 16242149 นางสาว อภัสรา โลหะทตั การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 
19 16342096 นางสาว ชลธิชา เสมา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 
20 16342102 นางสาว ธัญญพัทธ ์ นวลดอกรัก การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่นปีการศึกษา 2561-2564 และนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP ALL))  

ห้อง 2 วิทยากรโดย อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักดิ์  และ อาจารย์นฤมล  ตันติชาติ   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

21 16342107 นางสาว ปิยวรรณ แสงอินทร์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 2 

 

22 16342112 นาย วรธร ซางสุภาพ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

23 16342181 นางสาว กฤษณา คงสอน การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

24 16442068 นางสาว ชนติกานต ์ มีชัย การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

25 16442072 นาย ปริญญา ค าศร ี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

26 16442074 นางสาว พัชรี คุ้มภัย การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

27 16442078 นางสาว อิศราภรณ ์ มารจัตรุัส การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

28 16342099 นาย ณัฐวุฒิ กล าทอง การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

29 16142310 นางสาว สุนิสา สกิพันธ ์ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 

30 16342205 นาย ปยุต ดนตร ี การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 3 วิทยากรโดย อาจารย์เอกรัตน์  คณาพร และ อาจารย์วราภรณ์  สืบวงศ์สุวรรณ์   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

1 16242188 นาย นันทศักดิ์ ปานบุญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 3 

 

2 16315185 นางสาว เพ็ญพิชชา ละอองเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์
3 16242186 นาย ธีรภัทร ปิ่นคร้ามศร ี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
4 16322437 นาย ศักดิ์สิทธ์ิ  เซ็นเจรญิ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5 16222529 นางสาว ศิโรรตัน ์ แสงประพาฬ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
6 16122478 นาย สราวุธ หนูวรรณะ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
7 16215001 นางสาว กนกพร สดใส สาขาวิชาคณติศาสตร ์ คณะครุศาสตร ์
8 16222412 นาย รวิภาส ใหม่เอี่ยม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
9 16315213 นาย ชยพัทธ ์ แสงสว่าง สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา คณะครุศาสตร ์

10 16232069 นางสาว กัญญารตัน ์ ช่างโคกสูง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
11 16222538 นางสาว ชนนิกานต์ ศักดิ์ทอง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
12 16342013 นางสาว บุตรนภา  รัตตะชัย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
13 16322179 นาย ภูเบศ อิสหากวรรณ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
14 16215270 นาย วนวัฒน์ เลิศศิกิจ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์
15 16222539 นางสาว ชนันทิตา ญาณะหงษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
16 16322178 นาย พัทยา  ใจปราณ ี สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
17 16315115 นางสาว นภาพร พรมแตง สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ คณะครุศาสตร ์
18 16322085 นางสาว สิริวิมล คงบุวาสน์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
19 16342015 นางสาว พิมรภัทร  สุวรรณกลาง สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
20 16222358 นาย ศุภกิตต ์ เรืองศร ี สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 3 วิทยากรโดย อาจารย์เอกรัตน์  คณาพร และ อาจารย์วราภรณ์  สืบวงศ์สุวรรณ์   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

21 16222406 นาย ธนพล  ชักน า สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 3 

 

22 16322480 นางสาว ธนพร ขมเล็ก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 16222442 นาย วิญฐวัฒน ์ ผาสุข สาขาวิชาประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

24 16322319 นาย ฏิยาอุดดีน  มากเลาะเลย ์ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 4 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี  วิจารัตน์ และ อาจารย์ศิริวิมล นกทรัพย์   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

1 16222464 นาย พงศกร ป้อมลอย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 4 

 

2 16222314 นาย นายวุฒิภัทร แสนสุข สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3 16222408 นาย ปิยวัฒน ์ ทรัพย์มา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
4 16322285 นางสาว วริษฐา รัตนพันธ ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5 16342003 นางสาว ชนกานต์ ค าสอน สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
6 16322079 นาย พลอธิป ธีระเพียร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
7 16342144 นางสาว น้ าฝน แซ่ว่าง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
8 16222454 นางสาว อาภาพร แซ่ตั้ง สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
9 16322391 นาย ธนกร เกิดทรัพย ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 16222489 นางสาว ปิยาวด ี มุขมาล ี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
11 16322287 นางสาว วันวิสา โชคตระกลูไพศาล สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
12 16322451 นาย จิรภัทร กันหาประกอบ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
13 16222541 นาย นริศ หนูเต๊ะ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
14 16342081 นางสาว สิริยากร อุทากรณ ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
15 16322164 นางสาว นันท์พร ประสงคเ์งิน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
16 16322226 นาย อ าพล ตรีลาภ ี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
17 16222542 นางสาว บารณ ี สุขกอ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
18 16222543 นางสาว ปิรัญญา บุญยานันต ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
19 16222581 นางสาว พิชญา ระรวยรื่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
20 16122560 นาย ณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 4 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี  วิจารัตน์ และ อาจารย์ศิริวิมล นกทรัพย์   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

21 16342045 นางสาว นทีพร หู้เฉย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 4 

 

22 16322054 นาย เดชสิทธ์ิ แสงดาว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 16315149 นางสาว ณัฐธิชา ลิ้นนาค สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

24 16332077 นางสาว ฉัตรอุษากัณฑ ์ มณีโชต ิ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 5 วิทยากรโดย อาจารย์ปิยธิดา  ค าพิพจน์ และ อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

1 16222544 นางสาว มีนตรา มีสัน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 5 

 

2 16342211 นางสาว นฤมล สัมฤทธ์ิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
3 16233037 นาย ณัฐวุธ ม่วงงาม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทยีบโอน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4 16122521 นางสาว สุภสัสสรา งามจิตร ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5 16322470 นาย นิติธร หนุดตะแสง สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
6 16342046 นางสาว ภาคิน ี ลายปักษ ี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
7 16322428 นาย ภัทรเทพ หงษาค า สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
8 16322084 นางสาว ศิรินทิพย์  พาภักด ี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
9 16122211 นางสาว ธนัชชา  โกษะ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 16222417 นางสาว วิภาวี  ดิษฐ์ผดุง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
11 16222287 นางสาว กนกภรณ ์ เเสวงด ี สาขาวิชานิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
12 16332138 นาย อานนท์ ทับสมุทร สาขาวิชาคณติศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
13 16132090 นางสาว ศุภรินทร ์ อับดุลเลาะฮ ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
14 16122108 นางสาว พัชราภร แพรทอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
15 16322124 นาย เสรีชน ไมลโ์พธิ ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
16 16342220 นาย ณัฐวัฒน ์ ตันวัฒนเจรญิ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ คณะวิทยาการจัดการ 
17 16332136 นาย ปีติภัทร  สืบเพ็ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
18 16222565 นาย พีระพัฒน์ กระจายแสง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
19 16232077 นางสาว ปริชาต ิ เอื้อไธสง สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
20 16222048 นางสาว อภิสรา คุ้มสว่าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 5 วิทยากรโดย อาจารย์ปิยธิดา  ค าพิพจน์ และ อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

21 16222271 นางสาว ธีระดา หรั่งพิบูลย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 5 

 

22 16315150 นางสาว ตวงทอง หวังดี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

23 16342073 นางสาว เพียงดาว ธีระจันทร ์ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ คณะวิทยาการจัดการ 

24 16315199 นางสาว ศศิภา อรัญญา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 6 วิทยากรโดย  อาจารย์ศิรินันท์  นุยภูเขียว อาจารย์เอกพล  วิงวอน และ อาจารย์กุสุมา   นะสานี   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

1 16222594 นาย นราวิชญ ์ อุดมทรัพย ์ สาขาวิชานิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 6 

 

2 16232032 นาย สุวัจน ์ ตรีโชต ิ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3 16342112 นาย วรธร   ซางสุภาพ สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 
4 16322239 นางสาว ณัฐณิชา กลิ่นทอง สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
5 16222261 นางสาว อมรรัตน ์ เรืองสังข ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
6 16342038 นางสาว ชนาภา  พลีนุช สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
7 16322362 นาย พลอธิป มีโพธ์ิสม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
8 16322340 นาย นัฐวัฒน์  ลวกไธสง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
9 16222059 นางสาว ฌัชฌา รินทร์รา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

10 16222272 นาย ประเสริฐ สวยสม สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
11 16342143 นางสาว ดรุณ ี กิจสาสน สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
12 16322276 นางสาว สุชัญญา วงศ์สิงห์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
13 16322387 นางสาว วริศรา อินทะโชติ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
14 16342132 นางสาว ดวงดาว ถมยามงคล สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์ คณะวิทยาการจัดการ 
15 16232140 นางสาว ญาติมา กรณีศักดิ ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
16 16142310 นางสาว สุนิสา สกิพันธ ์ สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม ่ คณะวิทยาการจัดการ 
17 16222011 นาย พีรพล  ภาคอินทรีย ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
18 16122561 นาย ชัยวัฒน์ สาสุข สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
19 16122413 นาย อภิศักดิ ์ ศิริมงคล สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
20 16342174 นางสาว ศิธาริน  พูลเมือง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ฉบับลงวันที่  22 กรกฎาคม  2565 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2561-2563)  

ห้อง 6 วิทยากรโดย  อาจารย์ศิรินันท์  นุยภูเขียว อาจารย์เอกพล  วิงวอน และ อาจารย์กุสุมา   นะสานี   
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมำยเหตุ 

21 16222512 นางสาว อนุรดี  กุหลาบประเสริฐ สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

นักศึกษาต้องสแกน QR Code    
เพ่ือเข้าห้องเรียน  
Line Group : B1 ครั้งท่ี 6 ห้อง 6 

 

22 16322433 นาย คณานนท์ จอมทะรักษ์ สาขาวิชาประยุกต์ศลิป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

23 16222413 นาย รัชชานนท์ ด้วงทอง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 


