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รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 

 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3.1 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการและการฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รายงาน........อาจารย์ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์.................รหัสบุคลากร.......5590105   

วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน......วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 

 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ  

 

ช่ือโครงการ(รหัสงบโครงการ) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ (640500) 

หลักการและเหตุผล  

แม้ว่าปัจจุบันจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สองเป็นจํานวนมาก ทว่ามีนักเรียน

เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายศิลป์ภาษา นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาต่างประเทศรวมถึงครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา อาจยังไม่เข้าใจ

หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัยมากนัก และนักเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มใหญ่ยังไม่สามารถ

พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรมของตนได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากขาดความรู้พื้นฐานและการฝึกฝนทักษะอย่างเป็น

ระบบ ความรู้ด้านภาษาและการฝึกฝนทักษะทางภาษาอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการการสอนภาษาต่างประเทศที่จําเป็น

อย่างยิ่งสําหรับผู้เริ่มเรียน และผู้สอน ปัจจุบัน แม้ว่าโรงเรียนมัธยมศึกษา ศูนย์ภาษา หรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ จะจัดการ

เรียนการสอนภาษาต่างประเทศกันอย่างแพร่หลาย แต่คุณภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนอาจไม่สอดคล้องและไม่

เพียงพอต่อการเรียนภาษาต่อระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการจัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศจึงเป็นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนมัธยมระดับศึกษารวมถึงครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาที่สนใจได้ทบทวนความรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษา 

เพื ่อเตรียมความพร้อมในการสอบและเป็นพื ้นฐานในการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศต่อไป และยังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ภาควิชาต่างๆ ของวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย แก่นักเรียนและครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือฝึกและอบรมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษามีความความสามารถในการใช้ภาษา 

และการสอนภาษาต่างๆ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาเกาหลี  

2. เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์วิทยาลัยศิลปศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการอบรม  

 

แผนการดําเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนโครงการ และแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ 

2. กําหนดวันและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 

3. ประชุมหารือและแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 
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4. ดําเนินกิจกรรม 

5. ประเมินผลและจัดทํารายงาน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา 30 คน  อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 20 คน  ภายนอก 100 คน 

 

ส่วนท่ี 2 ส่วนการดําเนินงาน 

กิจกรรม “ครูภาษามาหาถึงห้องเรียน” 

1) วันรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน 2564  

2) ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

3) วันดําเนินกิจกรรม ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 ดําเนินการผ่าน Application Zoom 

5) รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 4 เดือน  

6) คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนมัธยมปลายทุกแผนการเรียน 

7) กิจกรรมมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 

ครั้ง

ที ่
วันที ่ เวลา โรงเรียน ระดับชั้น อาจารย์ผู้สอน หัวข้อ 

1 25 มกราคม 2565 

15.00-

17.00 วังไกลกังวล ม4,ม5 อ.ศิริพงษ ์ วัฒนธรรม 

2 31 มกราคม 2565 

09.00-

11.00 โยธินบูรณะ ม6 อ.ฐนวิชณ์ ไวยากรณ ์Pat7.1 

3 31มกราคม 2565 

13.00-

15.00 พังโคนวิทยาคม ม6 อ.ฐนวิชณ์ สํานวน Acte de Parole 

4 31 มกราคม 2565 

15.00-

17.00 วังไกลกังวล ม6 อ.ศิริพงษ ์ สํานวน Acte de Parole 

5 1 กุมภาพันธ์ 2565 

12.40-

14.40 สตรีนครสวรรค์ ม6 อ.ดลธิรา ไวยากรณ ์Pat7.1 
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ภาควิชาภาษาเกาหล ี

ครั้ง

ที ่
วันที ่ เวลา โรงเรียน ระดับชั้น อาจารย์ผู้สอน หัวข้อ 

1 

อังคาร 22 กุมภาพันธ์ 

2565 13.30-15.30 

หนองบัวพิทยา

คาร มัธยมศึกษาปีที ่4 อ.กนกวรรณ บุญเดช 

ช่วงที่ 1 13.30-

14.30 

2 

อังคาร 22 มีนาคม 

2565 08.00-12.00 

สตรี

สมุทรปราการ 

มัธยมศึกษาปีที ่

4-6 อ.กนกวรรณ บุญเดช 

 ช่วงที่ 1 : 

ภาษาเกาหลี

เพื่ออาชีพ เวลา 

09.00-10.30 

          อ.ยูฮันซอน  

1)แรงบันดาลใจ

ในการเรียน

ภาษาเกาหลี 

          อ.ฮาซูมิน 

2)ภาษาเกาหลี

กับอาชีพในป ี

2022 

 

ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

ครั้ง

ที ่
วันที ่ เวลา โรงเรียน ระดับชั้น อาจารย์ผู้สอน หัวข้อ 

1 8 กุมภาพันธ์ 2565 

11.00 – 12.00 

(1 ชม.) 

โรงเรียนปัญญาวร

คุณ ม.6 

อาจารย์จิรยุทธ ต่าง

จิตร์ 

GAT 

(Conversation 

and 

Vocabulary) 

2 
9 กุมภาพันธ์ 2565 

13.30 – 15.00 

(1.5 ชม.) 

โรงเรียนปรือใหญ่

วิทยบัลลังก ์
ม.5 และ ม.6 

อาจารย์จิรยุทธ ต่าง

จิตร์ 
Conversation 

3 

11 กุมภาพันธ์ 2565 

09.30 – 11.00 

(1.5 ชม.) 

โรงเรียนปรือใหญ่

วิทยบัลลังก ์
ม.5 และ ม.6 อาจารย์จิรยุทธ ต่าง

จิตร์ 

Western 

Culture + 

Conversation 

4 
11 กุมภาพันธ์ 2565 

13.20 – 14.50 

(1.5 ชม.) 
โรงเรียนแก่งคอย ม.4 และ ม.5 

อาจารย์จิรยุทธ ต่าง

จิตร์ 
Reading 

5 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

11.00 – 12.00 

(1 ชม.) 

โรงเรียนปัญญาวร

คุณ ม.6 

อาจารย์จิรยุทธ ต่าง

จิตร์ GAT (Reading) 

6 15 กุมภาพันธ์ 2556 
10.20 – 11.10  

(1 ชม.) 

โรงเรียนปราจิณ

ราษฎรอํารุง 
ม.4 

อาจารย์ธนวัฒน์ อ้น

ขาว 

Present 

perfect VS 

past simple 

tense 
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ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น รายละเอียดโครงการครูภาษามาหาถึงห้องเรียน 64 

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น 

ครั้ง

ที ่ วันที ่ เวลา โรงเรียน อาจารย์ผู้สอน หัวข้อ 

1 พุธ 12-ม.ค.-65 14:30-16:00 พัทลุง อัจฉรา 

สังคมและ

วัฒนธรรม

ญี่ปุ่น Cool 

JAPAN 

2 พฤ 13-ม.ค.-65 14:30-16:00 พัทลุง อัจฉรา 

มารยาทและ

ข้อห้ามต่างๆ 

／อวัจ

นภาษา 

3 เสาร์ 15-ม.ค.-65 09:00-12:00 โพธิสารพิทยากร ดร.วรวรรณ PAT 7.3 

 

 

 

ภาควิชาภาษาจีน รายละเอียดโครงการครูภาษามาหาถึงห้องเรียน 64 

ภาควิชาภาษาจีน 

ครั้ง

ที ่
วันที ่ เวลา โรงเรียน ระดับชั้น อาจารย์ผู้สอน หัวข้อ 

1 28 กุมภาพันธ์ 2565 13.00 - 16.00 

เบญจมราชา

นุสรณ์ จ.นนทบุรี ม.6 

ดร.วสันต์ ทรัพย์ศิริ

พันธ ์ PAT 7.4 

2 1 มีนาคม 2565 9.00 - 12.00 มัธยมวัดสิงห์ ม.5 และ ม.6 

ดร.วสันต์ ทรัพย์ศิริ

พันธ ์ PAT 7.4 

3 3 , 4 มีนาคม 2565 15.00 - 16.30 

เตรียมอุดมศึกษา

น้อมเกล้า 

ปทุมธาน ี ม.5 และ ม.6 

ดร.วสันต์ ทรัพย์ศิริ

พันธ ์ PAT 7.4 
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ส่วนท่ี 3 ผลการดําเนินการ 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ผลที่ได ้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ประโยชน์จากโครงการอยู่ใน

ระดับดีหรือมากข้ึนไป  

ร้อยละ 60 ของผู้ตอบ

แบบประเมิน 

- ร้อยละ 70.77 ของ

ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม 

- คะแนนความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ “โดย

ภาพรวมการจัดโครงการคร้ังน้ี

มีประโยชน์ต่อท่าน” มีจํานวน

ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 

(มากท่ีสุด) 430 คน และ 4 

(มาก) 20 คน รวม  รวม 450 

คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 

ผลประเมินจาก

ผู้เข้าร่วม

โครงการ (ตอบ

แบบประเมินไม่

น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใช้ประโยชน์) 

ผลประเมิน

จากผู้เข้าร่วม

โครงการ 

(ตอบแบบ

ประเมินไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ใช้ประโยชน์) 

2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ตามท่ีต้ังในระบบ 150 คน 

(เข้าร่วมจริง รวมกัน 650 

คน) เกินกว่า ร้อยละ 100 

รายช่ือผู้เข้าร่วม

โครงการ 

(ลงทะเบียน 

Online) 

รายช่ือ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

(ลงทะเบียน 

Online) 

 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการตามท่ีต้ังในระบบ 150 คน (เข้าจริง 650 คน) เกินกว่า ร้อยละ 100 

2. จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 460 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.77  

     3.   คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อ “โดยภาพรวมการจัดโครงการคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อท่าน” มีจํานวน

ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 (มากท่ีสุด) 430 คน และ 4 (มาก) 20 คน รวม  รวม 450 คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจํานวน 

 

ส่วนท่ี 4 การตรวจสอบผลการดําเนินการ/ อภิปรายความสาเร็จหรือไม่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีความสนใจภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ โดยภาพรวมผู้เข้าร่วมมี

ความพึงพอใจกับกิจกรรม และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมาก จากผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ 

กิจกรรม คะแนนเฉล่ียอยู่ระดับดีมาก นอกจากน้ียังได้ประโยชน์ในเชิงการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอีก

ด้วย  
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ส่วนท่ี 5  สรุปผลการดําเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 

กิจกรรม ครูภาษามาหาถึงห้องเรียน 

หัวข้อประเมิน กิจกรรมท่ี 1 

1. หัวข้อการอบรมมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 4.92 

2. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีความเหมาะสม 4.67 

3. การเรียบเรียงเน้ือหาชัดเจน เข้าใจง่าย  4.89 

4. ท่านมีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังเข้าร่วมการอบรม 4.83 

5. โดยภาพรวมการจัดโครงการคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อท่าน 4.91 

รวม  4.84 

 

การนำข'อเสนอแนะ 

- อยากให)จัดกิจกรรมทุกภาคเรียน  

- อยากให)มีกิจกรรมแบบ Onsite  

 

การปรับปรุง 

 ในปีการศึกษาต่อๆไปคณะผู้จัดงานจะปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมีท้ังแบบออนไลน์และออนไซด์นอกจากน้ี

อาจมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากข้ึนนอกจากการสอนความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมแล้วอาจจะมี

การจัดค่ายนอกสถานท่ีหรือภายในมหาวิทยาลัยด้วย 
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ภาคผนวก 

 

โปรดแนบเอกสารตามรายการท่ีท่านได้ระบุไว้ในส่วน ท่ี 3 ให้ครบถ้วน 

***กรณี มีแบบสอบถามโปรดแนบตัวอย่าง แบบสอบถาม/แบบสํารวจ 
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ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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ภาพถ%ายกิจกรรม 
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ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมกิจกรรม ครูภาษามาหาถึงห้องเรียน 

 

ชื่อ-นามสกุล 

นายเขมภทัร สงัขพนัธุ์ 

นางสาวสุกฤตา อานนท ์

นางศศิธร แสงสะทา้น 

นางสาวอรัญญา เปล่งวนั 

นางสาวฐิติยา 

นายพิชิต พิมโคตร 

น.ส.เหมือนมาส เหลาเลิศ 

นางทิพาพร ภาคทรวง 

อรวสัน ์มุลมณี (ปลา) 

ครูศิริณทิพย ์เรืองประพนัธ์ 

นางสาวอรัญญา อรุณวงิ  

สิริรัตน ์สืบแกว้ 

นางสาวฑชัชานนัทร์ ชราชิต 

นายจิรัฏฐ ์พรหมมิ 

นางสาวฉตัรฑริกา เกิดสวสัดิN  

น.ส.รติยา รุณหิวา 

นางสาวกนกวรรณ ชูเพง็ 

นางปิยะพร เจียมจาํนรรจา 

ครูชฎาภรณ์ บวัชุม  

ครูสุภาวดี ชาํนาญวาด 
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ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวณฐัณิชา ขามเยน็ 

นางณปภา ชมภูพืRน 

ครูพชัรีย ์พรหมอกัษร 

นางสาวภทัรวลัย ์คงรัศมี 

นางสาวสุภาวรรณ ชะมา้ยกลาง 

นายธนวฒัน ์เจนวนิชยานนท ์

นายณฐัพงศ ์สมจริง 

สุธาสินี อ่อนแกว้ 

นางสาวธิวาภรณ์ ไชยรัตนท์อง  

ครูเบญญาภา หงสะมตั 

นางสาวสุชีรา เครือพนัธ์ 

นางฟาริดา สะแปะอิง 

นายธนเดช ศุภสิริมงคล 

นายทวชียั ตัRงสถิตวงศ ์

นางสาวนิศาชล บริบูรณ์ 

สุทธิชยั อาจฤทธิN  

ชฎาพชัร ทยัศรี 

นางสาวกนกนิภา เสียงสกลุไทย 

นายนนัธวฒัน.์ ทบัเงิน 

นางสาว สุนิสา ทอนนุสะ 

นางสาว ณชัพิชา พลบัอิน 

นาย พลศรุต สุวรรณพฤกษ ์
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ชื่อ-นามสกุล 

นางสาว นวลประภสัสร เยืRองทิพย ์

นาย ภาสกร วอ่งวกิารณ์ 

นางสาว ณฐัพชัร์ ทรัพยใ์หญ่ 

นางสาว ปนดัดา เลิศสิรินวกลุ 

นาย ศรัญ วงศก์มุภ ์

นางสาว ธญักาญจน ์ศรีหาพฒุ 

นางสาว ธิษณามดี พานา 

นางสาว สุภคั ศรีหิรัญพลัลภ 

นาย อดิเรก เรือนปิน 

นางสาว บุษกร ดีรักษา 

นางสาว ปาณิสรา คชเดช 

นางสาว สุชญัญา ชูไกรลาศ 

นางสาว ลลิตา มะหะหมดั 

นางสาว กนกวรรณ จนัทร์ศิริ 

นางสาว สณิสา สงัเวยีนวงศ ์

นางสาว ณฏัฐชุ์ดา อารีเจริญ 

นางสาว นํRาทิพย ์สอดทรัพย ์

นางสาว กมลลกัษณ์ ทองชนัลุก 

นางสาว ยภุา วงคอิ์นทร์ 

นาย ศรัณยวชัร์ นนัติ 

นางสาว ฟาตา ฮินนะ 

นาย ศุภกิจ วทิยา 
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ชื่อ-นามสกุล 

นาย พลภทัร สุเหร็น 

นางสาว ชนิกานต ์ดวงนาค 

นางสาว ปรียาลกัษณ์ แอ่งเพช็ร 

นาย ศุภกฤต ประดลชอบ 

นางสาว อภิตาวนั สุขถาวร 

นางสาว อรียส์รวง อุดมสุข 

นาย ธนบดินทร์ มาประจวบ 

นางสาว ณฐัชา เอกวงศช์าติ 

วีริศ สันโดด 

นางสาวนนทร ีภูมิผิว 

น.ส.สิริลักษ ์บัวศรี 

ฉัตรมณ ีพิทักษ์กิจ 

วันวิสาขบูชา นะมูลมอง 

เมธกานต ์สืบปาละ 

ศิริญทิพย ์เหลืองอ่อน 

ศุภาพิชญ ์ศรีใส 

เสาวลักษณ ์บุญศิร ิ

อรวรรยา บุญทัน 

น.ส. พรปวีณ์ เกษมณ ี

ศศิลดา ฤทธิจันดี 

น.ส. สุนิตา ภู่สีม่วง 

น.ส.สโรชา บุดดาวงค ์
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ชื่อ-นามสกุล 

ปัญญาพร ศรีทองอินทร ์

นางสาวอมิตา ทองสวา่ง 

น.ส.ณัฐจิตต ์ชมภูสวัสดิ ์

น.ส.สุภาวัลย ์ทองใบ 

นางสาวญานิศา ปรางศร ี

นายพุฒตาล จินาวงค์ 

อนุสรา สุขบําเพิง 

สุพรรษา วิชาชัย 

จิดาภา โพธิ์สุข 

วัชระ นาราศร ี

จิรารัก ลีนะเสน 

เยาวภา รักขม 

นางสาวกานต์มณ ีช่อมะล ิ

ชนกพร ก้องพานิชกุล 

สัญชัย นิระมล 

ณัฏชนน ไตรศัพท ์

Phipatpong Sudthoop 

อริสรา พัฒนาพ◌ิศาลศักดิ ์

ภัสชา มีหนองหว้า 

อลิสรา สุวรรณสัมฤทธิ ์

นางสาวธารวิมล อุ่นวิเศษ 

นางสาวอัสรีนา ฉิมเรือง 
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ชื่อ-นามสกุล 

Natthapong Maneechot 

Thippawan Nunant 

kittipong Padpoung 

กัญญานัฐ ตาวงษ ์

กานต์ชนา เขมะจิตร ์

บุษยมาศ สวัสด ี

อินทิรา ทิพเวช 

นางสาวศุภร วงษ์ตั้งเจริญสุข 

ณัฐชา สีลาเกษ 

พรนภา เพิ่มพูลวัฒนะกุล 

นางสาว สุพัชรีพร ซันล ี

ญาณาธิป จันทร์เรือง 

นางสาวณัฐนันท์ คงประพันธ ์

ภัทราพรรณ หอมสุวรรณ ์

สุภัทร์ตา ปรางศร ี

วาสนา ช้างภู ่

น.ส.จารุวรรณ เชื่อมรัมย ์

สิริรัตน ์สืบแก้ว 

นางสาวมนชญา ฉอสุวรรณชาต ิ

สุทธิรัก สิงห์ชาร ี

น.ส.พรสรวง ศรีสารคาม 

ณิชาภัทร อ่อนคํา 



 
PDCA ป'การศึกษา 2564 |  

ชื่อ-นามสกุล 

ภาคภูมิ คัมภิรานนท ์

อารยา สุทธิเชื้อ 

นายชาคริต หะซัน 

นางสาวธัญญลักษณ ์ช่วยสุข 

วริศวรรร เพชรเสนา 

นางสาวศุภรัตน ์ทาสุข 

น.ส.กมลชนก อนันต์วิริยะชัย 

ณัฐวด ีสขุกุมภาพันธ ์

มุกประดบั เกษมโษธน ์

วรกมล มั่นประเทศ 

ปูวิดา เผือกเงิน 

วันวิสา บึงแก้ว 

ลักษณา เจริญใจ 

พัชร ีงามเหมือน 

รุจิรดา แก้วศิร ิ

สุมัยยา นาคนาวา 

นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง 

สรศักดิ ์คงรอด 

สุพรรษา วิชาชัย 

นางสาวเบญญาภา ธนกรธัญโชต 

จารุวรรณ เชื่อมรัมย ์

นางสาวอมิตา ทองสว่าง 
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ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวอมิตา ทองสว่าง 

น.ส.ณัฐจิตต ์ชมภูสวัสดิ ์

น.ส.วิรดา วงศ์สว่าง 

น.ส.ชนัญพัทธ ์ดีศรีเจริญ 

พัชรากรณ ์ดุสิตพันธ ์

นางสาวปิยะมาศ ใยแก้ว 

สิริกัญญา มาเมตตา 

น.ส.จริยา คูณหาร 

สมพงษ ์เครือวัลย ์

อภิวัฒน์ พิกุลทอง 

วัชรพงศ ์เหทหงษ ์

ธนดล มีชัยมาตร ์

น.ส.ธวัลรัตน ์รัศมี 

Poomipat chaiyaphantho 

สุรเชษฐ ์วิลัยหล้า 

นาย กลินท์ อินอ่อน 

น.ส.กฤตติกา นวลทรัพย ์

ญดาภา ทองพิทักษ ์

วราวุฒิ นักธรรม 

พิพัฒน์พล จําปางาม 

ปีติภัทร อยู่สิน 

นส.ปวริศา สังข์ทอง 
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ชื่อ-นามสกุล 

ชวัลวิทย ์พรมตะพาน 

เทพบดินณ ์กุนนัท์ 

น.ส.ชัชชญา ภักดีกุล 

กันต์ธีภพ เพชรคง 

อนันดา สุริยจันทร ์

ชิษณุพงศ ์คล้ายบุญแย้ม 

ภูริพัทธ ์เกตุขุนทด 

ดลภัทร บุญมานะ 

น.ส.ธวัลรัตน ์รัศมี 

นายกิตติพิชญ ์รอดเดช 

ศิริญากรณ ์บุญธรรม 

น.ส. ปราณิสา อนุสนธิ ์

อัจฉรา ผาภูม ิ

นพรุจ หัสโรห ์

น.ส.กฤติมา รชตะเสถียร 

Phachara Kruetnate 

น.ส.ชุตินันท ์ปัญญา 

วาสนา ช้างภู ่

น.ส.จารุวรรณ เชื่อมรัมย ์

กาญจนา ภูลาด 

กมลลักษณ ์จันทเรศ 

ณภัทรดา จันทจร 
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ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวศุภรัตน ์ทาสุข 

วันวิสา บึงแก้ว 

นริศรา ฤทธาพรม 

ณัฐพร โปร่งทอง 

ภวัต เเสงจันทร์ 

ภัทราภรณ ์จิตรสอาดกุล 

ปทิตตา ประวาลศิลป ์

เปมิกา ชูช่วย 

ปณิตา ศรีชาญชัย 

ชลชโลธร มากทรัพย ์

น.ส.ชูก้า ลีจ์ โคร์ว 

อดิศา สัมฤทธิ์ด ี

อภัสรา. สร้อยทอง 

นางสาว ณัฐณิชา โมดํา 

นางสาวอมิตา ทองสว่าง 

ศุภกานต ์อิ่มใจ 

น.ส.ณัฐจิตต ์ชมภูสวัสดิ ์

วาสนา เขียวพุ่มพวง 

บัณฑิตา บุญชิต 

นาตยา จอมทิพย ์

ไอยเรศ ธรรมชาต ิ

ชาญวิทย ์สมอ่อน 
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ชื่อ-นามสกุล 

อนงรัตน ์ภู่เงิน 

ฤทัยรัตน ์ชื่นชม 

พิมพ์ธารา มะหะหมัด 

อภิญญา วงศ์ภักด ี

ปราณี. คําป้อง 

อมิตา มาพร้อม 

อภัสสร ชุมทอก 

Supatta pangsri 

NADIA SANGTHONGKHAM 

นางสาวเวียนนา กระจ่าง 

น.ส.อินทิรา พุ่มใหญ่ 

กิตติศักดิ ์ปานขุนทด 

นางสาว ณฐัณิชา โมดํา 

เขมิกา จั่นบุญมี 

น.ส.สวิตตา ลาวเนือง 

สุจิณณา ดวงสมร 

นางสาวกานต์มณ ีช่อมะล ิ

สุชาวด ีคําไพเราะ 

สุชาวด ีคําไพเราะ 

วชิราภรณ ์สระชมภ ู

พิริสา นวนทา 

นายศตวรรษ วรพันธ์◌ุ 



 
PDCA ป'การศึกษา 2564 |  

ชื่อ-นามสกุล 

น.ส.พรสรวง ศรีสารคาม 

ณภัทรดา จันทจร 

ณีรนุช นีละวงค ์

ฐติิยา นาสมบัต ิ

ดช.ภคพล กําไรธรรม 

นางสาวธัญญลักษณ ์ช่วยสุข 

น.ส.กมลชนก อนันต์วิริยะชัย 

Sorada komoodpong 

Sorada komoodpong 

ณภัทร กาญจนาวาจาสิทธิ ์

ด.ช.ณัฐวัฒน์ เหล่าธนสถิตย์ชัย 

ณัฐภัทร เจียมโสภิณพันธ ์

วันวิสา บึงแก้ว 

นายอชิระ สิรสุนทร 

ปรางค์พลอย ศรีวงษา 

นางสาวอิลิมเีลช เวีย 

ชุติกาญจน ์บุณยพร 

ศิครินทร ์สุขสมาน 

นางสาวณัชชารดา กอสัมพันธ ์

นายณัฏฐากร ธาดาธนบดี 

อทาทิน ีพวงอุไร 

นลิชา ทองด ี
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ชื่อ-นามสกุล 

ชาลิสา พรมบุตร 

พิชญา ณ วาโย 

นายณัฐพร เกิดมี 

Vachirapon NGAMCHEUN 

ธวัลพร. เดชห้วยไผ ่

ภิงสภัค โพธิ์ภู่ 

นายนิสสรณ ์สุวานิช 

นางสาวจิตสุภา ใจรักษ์ 

วชิราพร งามชื่น 

นายณัฐพร เกิดมี 

นายณัฏฐากร ธาดาธนบดี 

Sataporn ROVER 

นายณัฐนนท ์ชวนเชย 

รัชพัชร เรืองไรวาณิชย ์

นางสาวอชริญาณ ์จักรหน ู

วีริศ สันโดด 

นางสาวอมิตา ทองสว่าง 

น.ส.ณัฐจิตต ์ชมภูสวัสดิ ์

อริสรา สกุลร่◌ุงอรุณ 

กัลยารัตน ์มีทอง 

นางสาวเวียนนา กระจ่าง 

น.ส.ชนัญพัทธ ์ดีศรีเจริญ 
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ชื่อ-นามสกุล 

เมธาพร อนันตคํานึง 

นวติณ นิมิตรตระกูลชัย 

นางสาวสิปาง เอี่ยมเต็ง 

จิรารัก ลีนะเสน 

นายณัฐนนท ์ตุ่นมณ ี

ธนภรณ์ จันทร์เเจ่มศิริกุล 

วชิราภรณ ์สระชมภ ู

น.ส.จารุวรรณ เชื่อมรัมย ์

จีระศีกดิ ์บัวสด 

สุทธิรัก สิงห์ชาร ี

สาธิดา ลิ้มวัฒนาพิบูลย ์

ณัชชา เรืองมะเริง 

พรรณพีร ์คําสอนพันธ ์

กมลลักษณ ์จันทเรศ 

ภาคภูมิ คัมภิรานนท ์

นางสาวธัญญลักษณ ์ช่วยสุข 

น.ส.ตรีชฎา ทองแสง 

ณัฏฐ์ชานันท ์บุญพิคํา 

นางสาวศุภรัตน ์ทาสุข 

ชุติกาญจน ์บุณยพร 

ณัฐพร โปรง่ทอง 

นางสาวสิริยุพาภรณ ์คําสุข 



 
PDCA ป'การศึกษา 2564 |  

ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวกมลลักษณ ์สร้อยเงิน 

นางสาวอมิตา ทองสว่าง 

น.ส.ณัฐจิตต ์ชมภูสวัสดิ ์

อนงรัตน ์ภู่เงิน 

นางสาว ศรัณย์พร เฉลิมบุตร 

วรลักษณ ์เจริญอัจฉราสถิต 

น.ส.วรางคณา จิรพรเกษมสุข 

จิรารัก ลีนะเสน 

นางสาวกานต์มณ ีช่อมะล ิ

นางสาวปัญรดา เชื่อมวราศาสตร ์

วาสนา ช้างภู ่

นางสาวพรรณิดา ทองจุระ 

น.ส.ภูริชา ภูเเช่มโชติ 

น.ส.อนันตญา สร้อยมุกดา 

นายศตวรรษ วรพันธ์◌ุ 

น.ส.พรสรวง ศรีสารคาม 

ณภัทรดา จันทจร 

วันวิสาข ์มาตรา 

ดช.ภคพล กําไรธรรม 

กิตติชยัวัฒน์ ทักษวิทยาพงศ ์

ณัฐวด ีสขุกุมภาพันธ ์

ณภัทร กาญจนาวาจาสิทธิ ์
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ชื่อ-นามสกุล 

ด.ช.ณัฐวัฒน ์เหล่าธนสถิตย์ชัย 

ธนภัทร โตสวัสดิ ์

ณัฐภัทร เจียมโสภิณพันธ ์

ปูวิดา เผือกเงิน 

มุกประดับ เกษมโศธน ์

วรกมล มั่นประเทศ 

ชุติกาญจน ์บุณยพร 

นายอชิระ สิรสุนทร 

ปรางค์พลอย ศรีวงษา 

อทาทิน ีพวงอุไร 

นางสาวณชัชารดา กอสัมพันธ ์

ศิครินทร ์สุขสมาน 

นางสาวอิลิมีเลช เวีย 

นายณัฏฐากร ธาดาธนบดี 

นลิชา ทองด ี

ชาลิสา พรมบุตร 

พิชญา ณ วาโย 

นายณัฐพร เกิดมี 

Vachirapon ngamcheun 

ภิงสภัค โพธิ์ภู่ 

นางสาวจิตสุภา ใจรักษ์ 

นายนิสสรณ ์สุวานิช 
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ชื่อ-นามสกุล 

ธวัลพร เดชห้วยไผ ่

Sataporn ROVER 

นายณัฐนนท์ ชวนเชย 

รัชพัชร เรืองไรวาณิชย ์

นางสาวอชริญาณ ์จักรหน ู

ณัฐดนัย มูหะหมัดตอเฮด 

อนุพงษ ์นิยม 

ณัฐพร โปร่งทอง 

วสุพล เจริญยิ่ง 

รพีภัทร จิตใส 

ปทิตตา ประวาลศิลป ์

น.ส.สุรัสวด ีศรีพล 

สรศักดิ ์คงรอด 

สุพรรษา วิชาชัย 

ด.ช.ธีรเมธ ช่องวารินทร ์

ปิยะเทพ ทับพิมพ์แสน 

Delphine Rabeabloke 

นายธนาวรรธน ์ใหม่เงิน 

น.ส.วนภรณ์ โลหาวธุ 

น.ส.วลิาวลัย ์ทองนพ 

น.ส.ชลิตา เกง็วนิิจ 

นายธิปก สายฟ้า 
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ชื่อ-นามสกุล 

น.ส.ศุภมาส เกิดผล 

น.ส.กลุนนัท ์ดีบุกคาํ 

น.ส.บณัฑิตา จนัทร์แฟง 

น.ส.วรีกานต ์ขนุเมือง 

น.ส.พรชนก แสงประจกัษ ์

นางสาวนนัทน์ภสั อินถา 

นางสาวปฏิมาพร ปฏิโย 

นางสาวแพรพิไล เนตรงาม 

นางสาวอรปรียา รัตนพงษ ์

นางสาวกญัญาพชัร์ สุวรรณธาร 

นางสาวศุภิสรา สายสุทธิ 

นายสมชยั สมาน 

นางสาวฐิติพร ศรีระษา 

นายจิรายสุ กลุวฒิุ 

นางสาวสุพรรษา สินธุการ 

นายดาํรงศกัดิR  ประชุมวงค ์

วรรจชนก แป้นจนัทร์ 

นางสาวหทยัชนก จนัทิมาลย ์

นางสาวธญัวรัตน์ เมืองพรม 

นางสาวอมรรัตน์ ตนัสงวน 

นางสาวนวลพรรณ พลเตมา 

นางสาววรรณิการ์ นวลแกว้ 
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ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวนลิตา ชูเสน 

นาย กฤตภาส หลกัด่าน 

นาย ณฐักิตติR  บุญชู 

นาย โสภณ พดัลม 

นาย ธนภทัร ดิฐธนิกกลุ 

นาย ตน้กลา้ คาํประดิษฐานนท ์

นาย ชานนท ์สอนโสภา 

นางสาวสิริพร พึWงกนั 

นางสาวรววีรรณ พนัธ์ุชาญวทิย ์

นางสาวพชัชา เวชประสิทธิR  

นายปลายตะวนั แสนปัญญา 

นายณฐันนัท ์ไชยมาตย ์

นางสาวพิยดา เผอืกวฒันา 

นางสาวภคัจิรา ภูพวก 

เดก็หญิงบุญธิดา หมายนาค 

นางสาวณฐันพิน หลกัชยั 

นางสาวศศิธร ดีพา 

เดก็หญิงพฒิุนนท ์ฐิติพงศป์ระภทัร 

เดก็หญิงชฎารัตน์ สุนทรแต 

นางสาวปรางเนตร ดาวศรี 

นางสาววรินทร ชาํนาญกลุ 

นางสาวอริยา เครือยา 
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ชื่อ-นามสกุล 

นางสาวดวงฤทยั ปานอาํไพ 

เดก็ชายณฐักานต ์สามสงวน 

เดก็หญิงเขม็มิกา ตัYงปรัชญานุรักษ ์

เดก็หญิงวนชัพร แพง่สภา 

เสาวภา จาํปาทิพย ์

ปิW นปินทัธ์ รัตนพงศสิ์ทธิ 

นางสาวอริยา เครือยา 

นางสาวอาภาศิริ จนัทร์ทิพย ์

นางสาวเขมมิกา จิตตม์ัWน 

ธชัวรินทร์ พานทอง 

ฉนัทช์นก ไชยมงัคลายนต ์

นางสาวศิริวรรณ อยูสุ่ข 

นางสาวณฐัวดี แกว้ไสว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


