รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่ 1 Basic English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นนฐาน)
อบรมระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
ณ ห้องเรียน 6/1 ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
นางสาวอัชรี กุลบุตร
นางสาวปภาดา สอนสิงห์
นางสาวสุภาวดี กาศลังกา
นางสาวปุณณภา ลาพพาณิชยกุล
นางสาวนิมิตร์ ชูศรี
นางสาวถลัชนันท์ งามเจริญ
นายธนวัฒน์ พลไกร
นายนิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
ดช.พรรธณะ พิพรรธนจินดา
นายสมศักดิ์ พิมพ์ทอง
นางประภาศรี พิมพ์ทอง
นายมนตรี หลินภู
นางสาวรัชต ธานี
นางสาวสุดารัตน์ เสนา
นางสาวกฤษณา หาญชนะ
นางสาววรากร มาลาพันธ์
นายพุฒพิ งษ์ มาลาพันธ์
นางสาววิสาข์ คูณสิน
นายฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์
นายจักกริช บุญมี
นางสาวปัทมา แป้นจันทร์
นางสาวเกศกนก ไทยแท้
นางสาวสุปญ
ิ าวรรณ หมายปาน
นางสาวใจทิพย์ สิงห์คาร
นายกฤษณ์ อุดมประภาทรัพย์
นางสุภาวดี กาศลังกา
นางสาวฐาปนีย์ รุ่งศิริรัตน์

สังกัด
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
สนง.ขนส่งจังหวัดกาแพงเพชร
ธนาคารธนชาติ
ธนาคารธนชาติ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
นักศึกษา
นักศึกษา
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
มรภ.กาแพงเพชร
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
มรภ.กาแพงเพชร
บุคคลทั่วไป
บุคคลทั่วไป
แขวงทางหลวง
มรภ.กาแพงเพชร
บุคคลทั่วไป
สนง.สาธารณสุข
บุคคลทั่วไป
สนง.ขนส่งจังหวัดกาแพงเพชร
บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่ 2 Intermediate English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง)
อบรมระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
ณ ห้องเรียน 6/2 ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด
หมายเหตุ
1 นางประสพสุข กันภัย
สนง.วัฒนธรรม
2 นางสาวพชรพรรร ผาทอง
สนง.วัฒนธรรม
3 นายภูมิ สัญญะวิชัย
ร.พ.สต.จันทิมา
4 นายเอกรินทร์ พิลึก
บุคคลทัว่ ไป
5 นางสาวสุณี บุญพิทักษ์
มรภ.กาแพงเพชร
6 นางสาวมณีวรรณ ปูค่ าปัน
บุคคลทัว่ ไป
7 นางสาวกานต์ธีรา พนาศรีงาม
นักศึกษา
8 นายพิทักษ์ ศิลาโคตร
โรงเรียนเอกชน
9 นางสาวปาริชาติ โพธิม์ ่วง
บุคคลทัว่ ไป
10 นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก
มรภ.กาแพงเพชร

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่ 3 Basic English Grammar (ไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน)
อบรมระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
ณ ห้องเรียน 7/1 ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด
หมายเหตุ
1 นางสาวปริตา โคตระภู
บุคคลทัว่ ไป
2 นางสาวเพ็ญกวิน พันธ์เปีย่ ม
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
3 นางปรีชาภรณ์ ขันบุรี
มรภ.กาแพงเพชร
4 นายวิจิตร โภคากร
มรภ.กาแพงเพชร
5 นายอธิวัฒน์ ศรีพุก
มรภ.กาแพงเพชร
6 นายภูมิ สัญญะวิชัย
ร.พ.สต.จันทิมา
7 นางสาวเมนัสนันท์ เวชรขลัง
บุคคลทัว่ ไป
8 นางสาวยุภาดี ปณะราช
มรภ.กาแพงเพชร
9 นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์
มรภ.กาแพงเพชร
10 นายเอนก หาลี
มรภ.กาแพงเพชร
11 นางสาวอธิรดา บุญเดช
มรภ.กาแพงเพชร
12 นางสาวกรรณิการ์ ศิราค
นักศึกษา
13 นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร์
มรภ.กาแพงเพชร
14 นางสาวอรุณฉาย คาแดง
มรถ.ลาปาง
15 นางสาวพรลินี สุดไทย
มรภ.กาแพงเพชร
16 นางสาววราพร แจ้งสนอง
มรภ.กาแพงเพชร
17 นางสาวนฤมล สุริวงษ์
บุคคลทัว่ ไป
18 นางสาวอนิสา เอี่ยมอ่า
บุคคลทัว่ ไป
19 นางสาวโสรญา สีสุก
บุคคลทัว่ ไป
20 นางสาวสาวินีย์ โตงาม
บุคคลทัว่ ไป
21 นางสาวนาพัก ข่ายทอง
มรภ.กาแพงเพชร
22 นางสาวผดุงพร พันธ์พืช
มรภ.กาแพงเพชร
23 นางสาวเปียทิพย์ กลิ่นสด
สนง.พัฒนาสังคม
24 นางสาวทิตินันท์ รอดเป้า
สนง.พัฒนาสังคม
25 นายปภาวิน กมลรางกูล
สนง.พัฒนาสังคม
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรที่ 3 Basic English Grammar (ไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน)
อบรมระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
ณ ห้องเรียน 7/1 ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
หมายเหตุ
26 นางสาวนิตยา แก้วตา
สนง.พัฒนาสังคม
27 นางสาวอารีวรรณ ประเสริฐอุมดมศักดิ์
สนง.พัฒนาสังคม
28 นางสาวกาญจนา สวนดอก
สนง.พัฒนาสังคม
29 นางสาวจาริณี เทือกคาซาว
สนง.พัฒนาสังคม
30 นายอาพล มนต์เดช
สนง.พัฒนาสังคม
31 นางสาวอรจิรา เอี่ยมรักษา
สนง.พัฒนาสังคม
32 นางสาวสุดาวดี ศุภวัฒน์
สนง.พัฒนาสังคม
33 นางสาวสุธีรา แตงบาง
สนง.พัฒนาสังคม
34 นางสาวปรีชญา พรหมทอง
สนง.สรรพากรพืนที่

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรที่ 4 English Tense (หลักการใช้ Tense ภาษาอังกฤษ)
อบรมระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 - 19.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์)
ณ ห้องเรียน 7/2 ชั้น 7 อาคารศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
หมายเหตุ
นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์
มรภ.กาแพงเพชร
นางสาวปณิดา ไชยบุญตา
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
นางสาวอรอุมา ปานะ
บริษัทไทยประกันชีวิตจากัด
ดญ.บัณฑิตา รัตถา
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
นางสาววิลาวัลย์ ปิน่ มณี
มรภ.กาแพงเพชร
นางสาวพรลินี สุดไทย
นักศึกษา
นางสาวภัสรา กุลนันทคุณ
นักศึกษา
นายภัชฏา เหมือนไธสง
นักศึกษา
นางสาววิภาวรรณ พงษ์ภมร
นักศึกษา
นางสาวศศิประภา ชลพันธ์
นักศึกษา
นางสาวอารียา ศรีกาพล
นักศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาทอง
นักศึกษา
นางสาวศุภสุตา รุ่งเรือง
นักศึกษา
นางสาววรรณา วงษ์เจริญ
บุคคลทัว่ ไป
นางสาวอิงชิตา วงษ์เจริญ
บุคคลทัว่ ไป
นางสาวอินทิรา วงษ์เจริญ
บุคคลทัว่ ไป
นายรักษ์ชัย ธรรมประชากุล
บุคคลทัว่ ไป
นางสาวรุ่งนภา ปัญญาทอง
นักศึกษา
นายสุธี ศรีโพธิ์
สนง. วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร
นายประพาท
นักศึกษา
นางสาวมัลลิกา ทีขันติ
บุคคลทัว่ ไป
นายเอนก หาลี
มรภ.กาแพงเพชร
นางสาวสุนทรีย์ ดวงทิพย์
มรภ.กาแพงเพชร
นางสาวแสงเทียน ฉายเนตร
บุคคลทัว่ ไป
นายไพรชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
มรภ.กาแพงเพชร

