รายชื่อกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างเพลิดเพลิน
เรื่องการพัฒนาสมองเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ลาดับที่
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
28
29
30
31
32

ชื่อ-ชื่อสกุล
นายธวัช ธรรมบุตร
นางสาวนภาพร ต้มปาน
นางมีนา โสวรส
นางสาวอธิติยา ซุ่นกี่
นางสาวนฤมล คาแหง
นางสาวมยุรีย์ วิมล
นางจรรยา รัตนะ
นางเสาวนีย์ จันทรธนู
นางจิรพิศ สังข์เพชร
นางปภัส รักษาสุวรรณ
นางศิริรัตน์ จิตนุ่ม
นางรัชนี พิณทอง
นางธนภรณ์ สร้างแก้ว
นางจินตรา เล่งระบา
นางสาวเรวดี คล้ายมะลวน
นางกัลป์ญาณี จันทรกูล
นางอรอนงค์ แก้วชูสมัย
นางสาววรรณทิพย์ น้อยเมือง
นางสาวอาภา ใจปิง
นางเกื้อกูล โสชารี
นางสมัชชญา ทองใย
นางสาวชลิตา ผลพฤกษา
นางสาวพัชรินทร์ สายหยุด
นางสาวนิตยา เตยสร้อย
นางสาวพรพิมล พิญญะพันธุ์
นางโยฮารา ชมงาม
นางสาวศิริขวัญ แซ่โค้ว
นางวันทนา พุฒพันธ์
นางสาวยุพาภรณ์ ลาวเกษม
นางสาวอชิณณา จงพิสุทธิ์สัตย์
นางวาสนา สุบงกุฎ
นางสมลักษณ์ เทียพานทอง

หน่วยงาน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
โรงเรียนยอดดวงใจ
ศูนย์อบรมเด็กอ่อนเกณฑ์วัดควนสูง
ศูนย์อบรมเด็กอ่อนเกณฑ์วัดควนสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดหาดสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุวรรณาราม
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองไชยเหนือ
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลองไชยเหนือ
โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองอารี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองอารี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์บารุงพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์บารุงพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพกงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเลน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
โรงเรียนเจริญผลวิทยา
โรงเรียนเจริญผลวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสามัคคี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ
โรงเรียนลาชาล
โรงเรียนลาชาล
โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
โรงเรียนคลองสะท้อน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลด่านสวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลด่านสวี

หมายเหตุ
0939282623
0625635030
0807737237
0819563841
0819563841
0935841939
0819563841
0833959234
0833959234
0872458792
0862776200
0872793711
0865942357
065015799
093519862
0989401352
0895892054
0962856837
0856231595
0892228102
0890461035
0922786865
0873029676
0879012474
0972306656
0825944161
0951656962
0935243675
0814265865
0815545742
0995346186
0835213470

ลาดับที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางสาวลาวัณย์ มณีนวล
นางวีรวรรณ เจริญรักษ์
นางสาวมลฤดี พรมน้าฉ่า
นางสาวนฤมล ปลอดภัย
นางสาวขวัญใจ คาคชกรรณ
นางกุลนิดา นิลราย
นางประนอม แสงขาว
นางสาวจตุพร เพ่งแสง
นายชัชวาลย์ แซ่วอ
นางสาวผกาภรณ์ คาแสน
นางสาวกัญฐณา จันทาพูน
นางอังสนา พรพิกุล
นางสายหยุด มานะกิจ
นางบุษกร งานดี
นางหัทยา ศรีเพ็ญ
นางสาวทิวาพร นิลคล้าย
นางวันเพ็ญ เตชะตน
นางนงคราญ พินิจ
นางหทัยทิพย์ จีนะ
นางจารุณี ชัยรังษี
นางสาวอุบลวรรณ เก่งหล่อ
นางสมบูรณ์ เทวาพิทักษ์
นางรัตนา อูปเธียง
นางภาวิณี จันทรา
นางสุรีรัตน์ อิ่นคา
นางประทุมภรณ์ ประจันต๊ะ
นางสาวปิยะนุช ชมพูนุช
นางสุภาดา คาคง
นางสาวนันทวัน เพชรแก้ว
นางสุภาภรณ์ คงตะโก
นางสาวสุพัตรา นามขาว
นางวริศรา ถิ่นศรี
นางสาวปิยะนาฏ เงินยิ่ง
นางสาวมุกดา สุวรรณ
นางสาวรัตนา เปนหรุ่ม
นางสันต์ฤทัย สร้างนอก
นางสาววรรณรัตน์ สังข์สุวรรณ์

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโพธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งตะโก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ายิ้ม
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งพระบาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโป่งพระบาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน็อต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแผ่นดินทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่พริก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเมืองชุม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแต๋ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางลาว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แม่คา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปล้อง
โรงเรียนเฟืองฟ้าวิทยา
โรงเรียนเฟืองฟ้าวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองหาญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเสรีไทย อนุสรณ์
โรงเรียนคลองกุ่ม
โรงเรียนคลองกุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าลอดน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้าลอดน้อย

หมายเหตุ
0955414762
0807179496
0899709568
00
0918238776
0810818680
00
0857880130
0857155408
00
0876900247
0882324614
0899531666
0800488495
0868529713
0819522344
0860387297
0918744599
0875546803
0810216619
0808583049
0620235400
0861826131
0931377935
0863881116
0832501560
0887297487
0842964169
0846310643
0825680895
0889293201
0889293201

ลาดับที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางศิริพรรณ เกตุรัตน์
นางณัชนันท์ แสนขา
นางพันพัสสา วิชัยดิษฐ์
นางสาวไลลา ชูวงษ์
นางอรุณรัตน์ ยูชุบ
นางมาลาวัลย์ พัดชา
นางจรรยา ศรีติ้ง
นางสาวจุฑาทิพย์ หอมจันทร์
นางสาวเย็นฤดี โพดิยะ
นางสาวพรพิสุทธิ์ พรหมรักษา

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดช่องรอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ครน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยชัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านโดม
โรงเรียนอนุบาลบ้านโดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนวาส
โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวไลยลงกรณ์
โรงเรียนเสริมมิตร

หมายเหตุ
0854701782
0862766051
0889293201
0804461089
0894429897

