
ท ี ่ ศ ฮ  ๐ ๔ ๐ ๗ ๒ / สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครครีธรรมราช เขต ๔ ตำบลทาศาลา 
อำ๓ อท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรกฎาคม ๒๔๖๔

เร่ืองโครงการอบรมเซิงปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารรูปแบบออนไลน์ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑-..ชุด 
จำนวน: ๑ ชุด 
จำนวน ๑ ขุด

๒. ข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน 
๓. รายข่ือผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ

ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ ๑๑ 
มีนาคม ๒๔๖๔ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น จากความร่วมมือดังกล่าว .มหาวิทยาลัยว่ลัยลักษณ์.โดยศูนย์บรีการ- 
วิขาการ■.■ใต้กำหนดจัดโครงการอํบรมเซิงปฎิบัตการการพื้ฒบาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรูปแบบออนไลน์' 
ผ่านระบบ Zoom Meeting ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ รายละเอียดตามสื่งที่ล่งมาด้วย (๑) 
.และมืผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดใด้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมฯ 
ตามส่ิงท่ีล่งมาด้วย (๒) นั้น

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงแจ้งท่านยืนยันการเข้าร่วมอบรม โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง 
สำหรับค,าใข้จ่ายการลงทะเบียน ท่านละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) สามารถโอนเงินเข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาชาท่าศาลา ข่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขท่ี ๘๒๘-๑-๑๔๗๗๖-๘ หรือ 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ขื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ข่ือบัญชีเลขท่ี 
๐-๔๓๒๘๑๑๙๔๖๒-๐ภายในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม๒๔๖๔ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีคุณปรียารัตน์ 
ธรฤทธ้ีดวง โทรศัพท์ ๐๗๔๖๗๓๔๓๒

สำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ขอเรียนว่า ศูนย์บริการ

QR Code
รายละIอียดข้อมูลการ. 

การเข้าร่วมอบรม

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลา;กรทางการศึกษา ใ พ  ๔'ร8นเน่:  งานIdem mudusfv”



กำหนดการ
โครงการอบรมเข้งปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพี่อการลี่อสาร 

รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 
ระหว่างวันที่ 21 -  22 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
08.00 -  09.00 น. ลงทะเบียน V
08.45 -  09.00 บ. พิธีเปิด
09.00 -  10.30 น. บรรยาย หัวข้อ การสนทนาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

การทักทาย การแนะนำตัว
10.30 -  10.45 น. พัก 15 นาที
10.45-11.30น. ลกปฏิบัติ
11.30 -  12.00บ. สรุปภาคเข้า
12.00 -  13.00 น. พักรันประทานอาหารกลางวัน
13.00 -  14.30 น. บรรยาย หัวข้อ การสนทนาเก่ียวกับโรงเรียน การพูดแนะนำโรงเรียนของตนเอง
14.30 -  14.45 น. พัก 15นาที
14.45 -  15.30 น. สิกปฏิบ้ต
15.30 - 16.00 บ. สรุปภาคบ่าย :

วับอาทิตย์ท่ี 22 สิงหาคม 2564
08.00 -  09.00 บ. ลงทะเบียน
09.00- 10.30น. บรรยาย หัวข้อ การขอบคุณ การขอร้อง การขอโทษ การขัดจังหวะการสนทนา
10.30 -  10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 -  11.30 บ. ปิกปฏิบัติ
11.30-12.00น สรุปภาคเข้า
12.00- 13.00บ. พักรับประทาบอาหารกลางวัน
13.00 -  14.30 น. บรรยาย หัวข้อ การสนทนาเก่ียวกับวันและเวลาและการนัดหมาย
14.30 -  14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 -  15.30 น. ฝืกปฏิบ้ติ
15.30 - 16.00 น. สรุปภาคบาย

วิทยากร: อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาสืลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ผศ.ดร.พัซรี อ่ิมศรี
2. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
3. อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ QR Code
4. อาจารย์ไซม่อน มิอกชอบ รายละเอยพขอมลการ

เขาร่วมอบรม

หมายเหตุ: 1.กำหนดการอาจมีการปรับเปล่ียนตามความIVTมาะสม

2.Link การอบรม และเอกสารประกอบการบรรยายจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบ 

ในกลุม line: พน for Communication QR Code Une:
พบ for Communication



โครงการอบรมเชังปฏิบัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร 
รูปแบบออนไลน ผ่านระบบ Zoom Meeting 

ระหว่างวันที่ 21 -  22 สิงหาคม 2564

1. ข้อมูลการออกใบเสรุจรับเงินค่าลงหะเบียน (สำหรับเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายกบต้นสังกด)
**ผู้สมัครทุกห่านกรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพ่ือความฝืะฉวกในการวัคหำเอกสาร** 

**ท่ีอ -  สกุลตำหรับนำข้อมูลจัดหำๅฒิบัพร**

CD นาย (Mr.) CD นาง (Mrs.) CD นางสาว (Miss) อ่ืน  ๆ(other).................. . . ....... ............ .
ท่ีอ-สกุล(โหย)ไม่ต้องระบุคำนาหน้าซ่ือ................................ ......... .............. .........
Frist Name ............. .............. ........................ . . ............... . ...................  . . . .......... .

Last N am e.............. ...... .................................... ..................................... ......................................... ....

ซ่ือโรงเรียน/หน่วยงาน...................................... ......... ............ .......... ............ ............. ...'
ท่ีอยู่หน่วยงานเลขท่ี ....... หมู่ท่ี.........อาคาร ..... ....................   ถนน......................
ตำบล.......... ....:..... .................................. อาเภอ.................. ...... ........ ..... ........
วังห'วัด       ..... .............................. . รหัสไปรษณีย์      ........  ...........................
โทรสัพท์ (มือถือ)..................... . .......... ..........E-mail ...... ..................... . ....... ..

2. สถานท่ีตำหรับวัดส่งใบเสรุจรับเงิน และๅฒบัตรุ
CD หน่วยงาน และท่ีอยู่ตามการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
CD อ่ืน  ๆระบุ ............ . . . . . ........ .......... ......... ....... . . .....  . ..... ....

3. การส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงหะเบียนะ กรุณาส่งหสักฐานการุโอบเงินค่าลงหะเบียน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 
CD Line: พบ for Communication
CD E-mail: preeyaratjann@hotmail.com

4. การุโอนเงินค่าลงหะเบียน: โอนเงินค่าลงหะเบียน จำนวน 300 บาท(สามร้อยบาหท้วน)
CD บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ซ่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขท่ี 828-1-14776-8 

’ 1352 ■ ■
CD บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ซ่ือบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขท่ี 0-5328119462-0 
หมายเหกุ
1. การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือโครงการได้รับเงินโอนค่าลงทะเบียน และหลักฐานแสดงการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อย
2. ขอสงวนสิทธี้การเข้าอบรมฯ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เฉพาะผู้สมัครตามข้อกำหนดของโครงการเท่าน้ัน
3. Link การอบรม และเอกสารประกอบการบรรยายจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบใบกลุ่ม line: พน for Communication

สอบถามรายละเอียดเพ่ืมเติมได้ท่ี: ศูนย์บริการวิชาการ
075 - 673532, 075 - 673509

QR Code
รายละเอียดข้อมูลการ 

เข้า*มอบรน

mailto:preeyaratjann@hotmail.com


ราฟ่อผู้เข้าร่วมการอบรม

โครงการอบรมเข้งปฏิบ้ตการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส์อสาร รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลำดับ คำนำหน้า ข้อ-สกล (ภาษาไทย) ข้อ-สกล (ภาษาอังกลษ) คำแหน,ง สัง้กัด โทรดัพพ์ (มือถือ) E-mail (ท่ีติดต่อไดั)
1 นาย ปิยดักด สันธานเดชา Piyasak. Santandeacha ผู้บริหาร สพป.นศ.4 0864772073 piyasak2073@gmail.com
2 นาย อภิจิตร์ ผ นคร Apijit Nanakhon ผู้บริหาร โรงเรียนวัดกลาง 0935817438 apijit029@gmail.com

: 3. บางสาว สุรัสวด,บุญติด Suratsawadee Buntid ผู้บริหาร สพป.นศ.4 0836443859 dr.suratsawadee@gmail.com
4 นาง นางประทุมมาส เฮ’ง PRATHUMMAS ROOYING ผู้บริหาร : r  โรงเรียนวัดเทวดาราม 0894690992 ■prathummas.roo@gmail.com
5 นาย ทศพลใบเดั THOSPON BAITEI ผู้บริหาร . ' 1' โรงเรียนบ้านสะพานหัน 0630801505 thosponl6@gmail.com
6 นางสาว นัมล ข้ยพฤกษ์ ■ . ผ ูบ้ริหาร โรงเรียนวัดซนสังขรณพิจิตร 0936283598 nimon04@gmail.com
7 นางสาว นาฏยาใจหวัง Nattaya Jaiwang บุคลากรทางการสืกษา โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพม่ี 92 : .0896515750 natjaiwang@gmail.com
8 นาย พงคํศรัณย์ จันทรัตน์ Pongsaran Jantharat ผู้บริหาร สพป.บศ 4 0813685579 loyhern@hotmail.com
9 บาย ธนวัฒน์ มิศรี Thanawat Meesri ผู้บริหาร รร.บ้านปากเจา 0954287492 thanawat59@hotmail.com
10 นาง สิริรักษ์ มิตรกระจ่าง Sirirak Mitkrajang ผู้บริหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 0839678557 sirirakl964@hotmail.com
11 นาง วรารัตน์ ภิจมะโน WARARAT KITMANO ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0935749318 beesopa611@gmail.com
12 บางสาว พิมพ์ชนก ศรีวิสัย Pimchanok Sriwilai บุคลากรทางการสืกษา สพป.บศ 4 0645349337 635570105 l@nstru.ac.th
13 นาง 1 วรินทร์ภัค ทองรม Warinpak Thongchim บุคลากรทางการติกษา สพป.นศ.4 ■■ 0857966023 Peem7966023@gmail.com
14 นาย อมฤต หล้าหล่ัน, Amarit Lalun ผู้บริหาร โรงเรียนวัดพระเลียบ 0878878373 amaritlaa@hotmail.com
15 บางสาว อัญข้ษฐา เภิดเรีอง Aunchittha Kerdreung ผู้บริหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 0612569166 aunchitthaoil@gmail.com
16 นาง กชพรรณ ดักดมาศ Kotchaphan Sakmad กรู สพฐ. ' 0854889998 bandaiinlove@hotmail.com
17 นาย ผัฐวัฒน์รักทอง Natthawat Rakthong . ผู้บริหาร โรงเรียนวัดสุธรรมาราม 0815357228 natthawatr2009@gmail.com
18 นาย . ธบุติลบ้ สุขแสนสุข Thanusin Suksaensuk ผู้บริหาร โรงเรียนวัดท้าวโทะ 0848413945 รน ks aensukthanusilp40@gmail.com

19 นาง ไพจิตต์ มิปลอด Paijit Meeplod •.■■'■■1'■'ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านทุ่งคร้ัง 0819903289 pijitl77@gmail.com
20 นาง 1.. สุพิชา เนตรวรนันพ์ Supicha Networanun บุคลากรทางการติกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 0948645380 Supicha.nt@gmail.com
21 นาง ภัญพิซา ชูโชติ Kanpicha Choochot ' 1.- ผู้บริหาร โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 0812736266 wannamatl6@gmail.com
22 นาย สันติ มูผืวรรณ Santi Mooneewan ผู้บริหาร โรงเรียนวัดพระอาสน์ 0872721103 lonsanti841@gmail.com
23 ; นาง สาคร เพชรเพ็ง Sakron Petpeng บุคลากรทางการติกษา สพป.นศ.4 0612524125 sakron2510370@gmail.com
24 นาง กมลทิพย์ ยุเหล็ก KAMONTIP YULEK ผู้บริหาร โรงเรียนวัดเขาชุบพนม 0864955469 kamontip0512@gmail.com
25 นาง นันทิรา ศรีสังข์ Mrs Nuntira Srisung เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน สพป.นศ.4 0811486255 nuntiral71@gmail.com
26 นางสาว นตยาฟ้งเท่ืเอง Nittaya Fungfuang กรู โรงเรียนวัดเทวดาราม 0806964956 aoi.aoil59@gmail.com
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mailto:thanawat59@hotmail.com
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mailto:beesopa611@gmail.com
mailto:l@nstru.ac.th
mailto:Peem7966023@gmail.com
mailto:amaritlaa@hotmail.com
mailto:aunchitthaoil@gmail.com
mailto:bandaiinlove@hotmail.com
mailto:natthawatr2009@gmail.com
mailto:aensukthanusilp40@gmail.com
mailto:pijitl77@gmail.com
mailto:Supicha.nt@gmail.com
mailto:wannamatl6@gmail.com
mailto:lonsanti841@gmail.com
mailto:sakron2510370@gmail.com
mailto:kamontip0512@gmail.com
mailto:nuntiral71@gmail.com
mailto:aoi.aoil59@gmail.com


ราย?เอผู้เข้าร่วมการอบรม

โครงการอบรมเ!)งปฏินัติการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการที่อสาร รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลำดับ ลำน์าหบ้า ?!อ-สกุล (ภาษาไทย) ?!อ-สกล (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่ง ลังกัด โหรลัพท์ (มือถือ) E-mail (ท่ีติดต่อไดั)
27 นาย พบธกร จรเสมอ Pontakorn Jhonsamer ผู้บริหาร โรงเรียนท่าศาลา 0980925784 pontakor@gmail.com
28 บาง รุ่งตะวัน นวลแก้ว Rungtawan Nuankaew บุคลากรทางการดีกษา โรงเรียนวัดคงคาวดี 0953352732 pumkor_006@hotmail.com

29 บาง นุภูลเพ็ฃร์แก้ว Nukoon petkeal ; ผู้บริหาร สพป.นศ.4 0899096870 nukoon2518@gmail.com

30 นาง สุลักษณา ราตรีพฤกษ์ รน๒ksana Ratreeprueg ครู . สพป.นศ.4 0892885533 jehsulaksana2561@gmail.com

31 นาง แสงรัตน์ แพรกสงฆ์ Sangrat Praksong บุคลากรทางการสืกษา สพป.บศ.4 0862699278 Sangrat.Praksong@gmail.com

32 นาง อารีย์ นวลคุก Aree Nuanduk ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านท่งเกราะ 0895974874' nooree501@gmail.com

33 บาง ประเสริฐ เลิศวิไลย Prasroet loedwilai บุคลากรทางการศ์กษา : โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 0814158062 sichon30205@hotmail.com

34 นางสาว กนษฐา ทิพย์เสภา Kanitta Tipsapa บุคลากรทางการสืกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 0803865237 kanittafah.014@gmail.com

35 บาง อกัซญาน์ ก่ิงรัตน์ apitchaya. khingrat บุคลากรทางการสืกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 0886926914 apitchayal9622505@gmail.com

36 บาง มุขดายุโส้ Mukda Yuso บุคลากรทางการ?!กษา โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ 0899789662 mukdayuso@gmail.com

37 นาย วัชรพงศ์ พรหมอินทร์ Watcharapong Prom-In บุคลากรทางการศ์กษา กระทรวงดีกษาริการ 0980173608 captain_ford@outlook.co.th

38 บางสาว บิตยา ฟ้งเฟ้อง Nittaya Fungfuang ครู โรงเรียนวัดเทวดาราม 0806964956 aol.aoil59@gmail.com

39 บาง ดวงพรนุ่นแก้ว Duangporn Nunkaew ครู โรงเรียนบ้านสำนักม่วง 0939457290 kanapat@gmail.com
40 บาง สุดารัตน์ เมืองจันทร์ Sudarat Muangjan บุคลากรทางการ?!กษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 0818945316 hudnie@gmail.com

41 นางสาว ธุชบิบุถูล Hussanee Nukul บุคลากรทางการสืกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 0622273290 hudnie@gmail.com
42 นางสาว พันริพา สุหลง PANTIPA SULONG ครู สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 0804498988 suprasan2@gmail.com
43 นางลาว อัซรีดา อามืบิ Asreeda Aminee ผู้บริหาร สพป.นศ.4 0872959772 asreeda2529@gmail.com

44 นาย ถูอุดม สัญญา Kooudom Sanya ผู้บริหาร โรงเรียนวัตสวนดีชรบรรพต 0982878961 rong999@windowslive.com

45 นาย . อรุผ ศรีรัตน์ Aroon Srirat ผู้บริหาร โรงเรียนวัดถ้ําเทิยนถวาย 0874681501 . arunsichon@gmail.com

46 .. นาย. 1ฟิภพภูมืมาศ pipop pumimas - ครู V :  - โรงเรียนวัดเทวดาราม 0857965466 poomimas2513@gmail.com
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