
     โครงการค่ายฝึกทักษะการสอน English Camp :  
รายวิชา ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ 

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
     ระหว่าง วันที่ ๑๗ –๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (รวม ๒วัน) 

     ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป้าหมาย ๑๐ โรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป้าหมาย รายช่ือนักศึกษา 
กลุ่มที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างแจ้งนอก  

วัดสว่างแจ้งนอก บ้านแสนสุข  
ต าบลโนนสะอาด อ าเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแก่น 

๑. นางสาวอ้อยทิพย์ ไทยน้อย (หัวหน้า) 
๒. นางสาวรุ้งนภา เดชแพง 
๓. นางสาวเบญจมาศ พานสุวรรณ* 
๔. นางสาวจุฑารัตน์ ลือชาโคตร* 

กลุ่ม ๒ โรงเรียนวัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์   
วัดหัวหนอง ต าบลวังไชย อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม 
 

๑. สามเณรเชิดพงษ ์มหาหิง* 
๒. นางสาวจิราภรณ์ มันชะเด* 
๓. นางสาวเพียงดาว ผูกพันธ์  
๔. นางสาวติยาภรณ์ ใจคง  
๕. นายเฉลิมเกียรติ เฉลิมเกียรติภักดี* 

กลุ่มที่ ๓ โรงเรียนปทุมวิทยากร  
วัดขวัญเมืองระบือธรรม ต าบลบรบือ  
อ าเภอบ้านบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 

๑. นายเจตนิพัทธ์ ราชบุรมย์ (หัวหน้า) 
๒. นางสาวทิพย์วรรณ วิเศษดี* 
๓. นางสาวสุรีพร กัณหา  
๔. นางสาวจุฑามาศ สุพรรณฝ่าย* 

กลุ่มที่ ๔ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 
บ้านนามะเฟือง ต าบลนามะเฟือง  
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

๑. นางสาวราตรี ปอนศรี (หัวหน้า) 
๒. นางสาวหฤทัย ส าราญ* 
๓. นางสาวศิริลักษณ์ บาลี* 
๔. นายธนทัต จุลวงษ์ 

กลุ่ม ๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมัชฌิมบุรี 
วัดมัชฌิมบุรี ต าบลหนองหาร  
อ าเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี  

๑. นายสมพงษ์ ขันโยธา (หัวหน้า) 
๒. นางสาวจันจิรา จันทะเสน*  
๓. นางสาวอัญชลี โพธิเศษ 
๔. นางสาวนันทนา สาแก้ว* 

กลุ่มที่ ๖ โรงเรียนวัดศิรินทราวาส   
ถนนศรีศรัทธาธรรม ต าบลโนนสะอาด  
อ าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

๑. นายณัฐดนัย วิเศษฏบุตร (หัวหน้า) 
๒. นางสาวสุดารัตน์ จันทะแจ่ม* 
๓. นางสาวมาริษา หร่องปัจฉิม 
๔. นางสาวมัลลิกา แฮดหมั่น 

กลุ่มที่ ๗ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา   
วัดพุทธนิมิตร ต าบลบ้านเพีย   
อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

๑. นางสาวธาราทิพย์ อ านวยการ* (หัวหน้า) 
๒. นายพีระพล บุตรอินทร์ 
๓. นางสาววิภารัตน์ สมแวง 
๔. นางสาวณัฐฐาพร เคแสง*  



กลุ่มที่ ๘ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีนคราราม  
วัดศรีนคราม ต าบลกุมภวาปี  
อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี 

๑. นายอารัมภ์ คันธี (หัวหน้า) 
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสุข* 
๓. นางสาวนฤมล ประสมเพชร์* 
๔. นางสาวสุดารัตน์ ต้นกันยา* 

กลุ่มที่ ๙ โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์  
วัดชัยสามหมอ ต าบลชัยสามหมอ  
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ
 

๑. นายนาวิน อินโสภา* (หัวหน้า)  
๒. นางสาวจีราภรณ์ กุลโชต*ิ  
๓. นางสาวสุภาภรณ์ ประทีปเมือง* 
๔. นางสาวสุวิมล สันหนัง 

กลุ่มที่ ๑๐ วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  
วัดป่าหนองดินด า ต าบลบ้านแก้ง  
อ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

๑. นางสาวเพชรรัตน์ จันทโคตร (หัวหน้า) 
๒. นางสาวเพชรดา สืบพันธ์ 
๓. นางสาวอารีย์ เหล่าฆ้อง* 
๔. นายชัยวัฒน์ รักชาติ 

 
หมายเหตุ  :   อาจารยป์ระจ าวิชาผู้รับผิดชอบโครงการ: อ.แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ๐๘-๐๔๐๑-๑๘๙๖  

๑. ให้นักศึกษาทุกกลุ่มจัด “ค่ายอบรมภาษาอังกฤษ (English Camp)” แก่สามเณรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ ในโรงเรียนเป้าหมาย โดยมีนักเรียนเข้าอบรมไม่ต่ ากว่า ๑๕-๒๕ รูป เวลา ๒ วัน 

๒. ให้นักศึกษาขอพักในโรเรียน/วัดหรือสถานที่ที่พระอาจารย์จัดให้ พร้อมทั้งช่วยงานวัดทุกอย่าง 
๓. ให้นักศึกษาท าแผนการจัดการโครงการส่งอาจารย์ประจ ารายวิชา ก่อนด าเนินการจัดโครงการ ๗ วัน  
๔. ให้นักศึกษาสรุปรายงานการด าเนินการโครงการส่งภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นสุดโครงการทั้งเอกสารและVDO 
๕. ให้น าเสนอสรุปการด าเนินโครงการฯ วัน/เวลา/สถานที่ ตามที่อาจารย์ก าหนด 

 
 ติดต่อรับหนังสือขออนุญาตโรงเรียนเพื่อจัดโครงการฯ และหนังสือส่งตัวได้ก่อนเดินทาง ๑๕ วัน 

 


