
 
 

 

 

ที่  ศธ.04074.100/139    โรงเรียนวัดคลองจินดา 
   หมู่ที่ 4  ต าบลหนองตางู 
   อ าเภอบรรพตพิสัย 
    จังหวัดนครสวรรค์  60180 
     1  กันยายน  2563 

 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
สิ่งที่แนบมาด้วย  1. ใบตอบรับการเป็นวิทยากร   จ านวน  1 ฉบับ 
   2.รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  1  ชุด 
 
   ด้วยทางโรงเรียนวัดคลองจินดา  ได้จัดท าโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  ในวันที่  19  กันยายน  
2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน   ซึ่งในการจัดค่ายภาษาอังกฤษในครั้งนี้  จะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  82  คน  

ทั้งนี ้ทางโรงเรียนวัดคลองจินดาเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้และความ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว  มีความสามารถในการเป็นวิทยากรของการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ  จึงขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายภาษาอังกฤษในวันเสาร์ที่  19  กันยายน  2563  เวลา  09.00 
– 14.00 น. ณ  โรงเรียนวัดคลองจินดา  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ  
โอกาสนี้ 
                     ขอแสดงความนับถือ 
   
 
                              ( นายชยัวุฒิ  สังข์ขาว ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองจินดา 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนวัดคลองจินดา 
โทร. 086-4105808    



 
 

ใบตอบรับเป็นวิทยากร 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 

วัน เสาร์  ที่  19  กันยายน  2563  เวลา  09.00 – 14.00 น. 
ณ  โรงเรียนวัดคลองจินดา   

*************************************** 
เรื่อง ตอบรับเป็นวิทยากร 
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  ตามท่ีโรงเรียนวัดคลองจินดา  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  ได้จัด
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน  ในวันเสาร์  ที่  19  กันยายน  2563  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 14.00 น.  ณ  โรงเรียนวัด
คลองจินดา  ทั้งนี้ได้เรียนเชิญข้าพเจ้าเป็นวิทยากร   ตามรายละเอียดทราบแล้วนั้น 

  
   ยินดีรับเป็นวิทยากร 
 
   ไม่สามารถรับเป็นวิทยากร 
 
  เนื่องจาก ....................................................................................................................  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

       ลงชื่อ               
                  (................................................) 

ต าแหน่ง........................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** กรุณาส่งแบบตอบรับกลับคืน โรงเรียนวัดคลองจินดา  ภายในวันที่  10  กันยายน  2563 
มาที่  E-mail .   sanephut@gmail .com 



 
 

รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
โรงเรียนวัดคลองจินดา  รวม 51 คน 
1.เด็กหญิงจิตราภรณ์  นิลดาศรี   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
2.เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์แจ่ม   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
3.เด็กหญิงปรรณรต  จูม่วง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
4.เด็กหญิงไรทอง  ภู่ระหงษ์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
5.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ทิศนาค   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
6.เด็กหญิงอนุสรา สาจุ้ย    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
7.เด็กชายสงกรานต์ รื่นรมย์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 
8.เด็กชายกันต์พร  แจ่มทิม   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
9.เด็กหญิงพรนภัทร  การะวิง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
10.เด็กชายมณฑิภัทร ถิ่นทัพไทย   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
11.เด็กหญิงเพชรลดา แซ่ฮ่วน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
12.เด็กชายปฏิภูมิ จันด ี    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
13.เด็กชายจันทกาล ลอยประทีป   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
14.เด็กชายกิตติคุณ รูปสม   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 
15.เด็กหญิงลลิตา  พรมมาจัน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
16.เด็กหญิงณีระนุช  พรมมาจัน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
17.เด็กหญิงสาริศา สายธารทอง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
18.เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทศยงค์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
19.เด็กชายทัยวัต พาทัน    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
20.เด็กชายทัยพัต  พาทัน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
21.เด็กชายพิพัฒน์ แสงส่อง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
22.เด็กหญิงนารากรณ์  ค าขวัญ   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
23.เด็กหญิงนทัศภรณ์ แสงศรี   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
24.เด็กชายธราเทพ แสงศรี   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
25.เด็กหญิงนพมาศ เย็นอารมณ์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
26.เด็กชายกตสกร  วิชัยสอน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
27.เด็กชายณธายุ  นิลดาสี   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
28.เด็กหญิงเพ็ญนภา  แดงจร   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
29.เด็กหญิงพรวิมล  การะวิง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
30.เด็กหญิงพัดชา  ยอดค า   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
31.เด็กหญิงชลียา นันทสังข์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
32.เด็กหญิงพรภัทรตรา สาจุ้ย   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
33.เด็กหญิงดาราวดี รื่นรมย์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
34.เด็กหญิงกฤติญาภรณ์ ชาติบุตร  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
35.เด็กชายปรเมศ ทองทิพย์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
36.เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทโฉม   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 



 
 

37.เด็กหญิงมาริสา  แซ่ฮ่วน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
38.เด็กชายปฏิพัทธิ์  สวัสดิ์นาที   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
39.เด็กชายศุภสิน  วิเศษกุล   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
40.เด็กหญิงพัสตราภรณ์ คุ้มยิ้ม   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
41.เด็กชายมงคล สุขสาคร   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
42.เด็กชายกิติพณ พาทัน ชั้น    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
43.เด็กหญิงภัทรจิรา ไม้สน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
44.เด็กชายกฤษฎา  การะวิง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
45.เด็กชายอินทัช     แก้วชัง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
46.เด็กชายเกียรติศักดิ์ การะเวก   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
47.เด็กชายกิตติกร  เหรัญญิก   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
48.เด็กชายมานะ  นานฟอง   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
49.เด็กหญิงอุไรรัตน์  สินนะลา   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
50.เด็กหญิงยอดขวัญ พันธ์แจ่ม   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
51.เด็กชายภาคิน  เสือลอย   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
 
โรงเรียนหนองมะขาม  รวม 15 คน 
1.เด็กชายสถิตย์   เอ่ียมชัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.เด็กชายสถาพร  ดาฉาว    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
3.เด็กชายธันวา  กลั่นแตง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4.เด็กหญิงสรัลรัตน์  ข ามา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
5.เด็กหญิงพรศิริ  สิรินนท์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
6.เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
7.เด็กหญิงปันดารี  ขุมเพ็ชร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
8.เด็กชายพรชัย  เจริญฉิม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
9.เด็กชายฉัตรพรเพชร  เพ็ชรนิล   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
10.เด็กชายปัญจมาพร  แป้นพงษ์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
11.เด็กหญิงศุภัชญา   อุ้ยหา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
12.เด็กหญิงสุทธินันท์  วงษ์กัณหา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
13.เด็กชายจัสติน  พร้อมมิส  โนสิร ิ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
14.เด็กชายพงศกร  กันเที่ยง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
15.เด็กหญิงศรัญญา  เจริญยิ่ง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โรงเรียนบ้านหนองคล้า  รวม  17  คน 
1.เด็กชายพงศกร นิราพรรณ   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
2.เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สอนพรม   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
3.เด็กชายนครินทร์ การะภักดี   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
4.เด็กชายสุนัย มะนาวหวาน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
5.เด็กชายจีระศักดิ์ ดารงค์   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
6.เด็กหญิงชัชชญา สุริยา    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
7.เด็กหญิงณิราพร ภูผา    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
8.เด็กชายธันวา ดารงค์    ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
9.เด็กชายพีรพงษ์ แก้วอ่อน   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
10.เด็กหญิงวรัญญา สุริยา   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
11.เด็กหญิงณัชชาภัทร ผิวอ่อนดี  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 
12.เด็กชายเอกรินทร์ ศรีระวัตร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
13.เด็กชายณัฐภัทร แซ่ฮ่ัน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
14.เด็กชายยศกร โมกพา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
15.เด็กชายธนภัทร สัมพันธิ์มิตร   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
16.เด็กหญิงสิริกานต์ ขันนา   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
17.เด็กหญิงกวินตา การะภักดี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 


