
ประกาศรายช่ือผู้ ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมศกัยภาพแม่พิมพ์ รุ่นที่ 11

1 นาย ข า  แสงจนัทร์ ร.ร.บ้านเขาชะโงก เพชรบรูณ์

2 นาย คมสนัต์  ชาชยั ร.ร.วดัถัว่ทอง ปทมุธานี

3 นาง จิรพร  วงศ์ชยัพาณิชย์ ร.ร.บ้านหนองบวั นา่น

4 นางสาว จฬุาวรรณ์  บวัหลวง ร.ร.บ้านบน ปัตตานี

5 นาย ชยัศกัดิ์  วิสทุธ์ิ ร.ร.บ้านจโุป ยะลา

6 นาย นรินทร์  นิมอ ร.ร.บ้านบเูกะสดูอ นราธิวาส

7 นางสาว นาตยา ประเสริฐวงษา ร.ร.บ้านหนองแวงทา่วดั ขอนแก่น

8 นาง นิตยา  ตอ่ประสิทธ์ิกลุ ร.ร.บ้านดอนสงู ตราด

9 นาง บญุธิดา เทวาพิทกัษ์ ร.ร.ทา่ศาลา เชียงใหม่

10 นาย ปรเมศวร์  สขุแจม่ ร.ร.วงัขอ่ยพิทยา นครสวรรค์

11 นาง มณีนชุ  เข็มลาย ร.ร.บ้านโคกพนมดี ปราจีนบรีุ

12 นาย มานะ ครุธาโรจน์ ร.ร.อนบุาลมณีราษฎร์คณาลยั นครราชสีมา

13 นาง ยพุาพร  นามบณัฑิต ร.ร.อนบุาลมณีราษฎร์คณาลยั นครราชสีมา

14 นาย รังสิวฒิุ  พุม่เกิด ร.ร.วงัขอ่ยพิทยา นครสวรรค์

15 นางสาว รินดา  พลูสวา่ง ร.ร.เข่ือนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ

16 นาย วสนัต์  แสนตา ร.ร.แมพ่ริกวิทยา ล าปาง

17 นาย วิชยั  วงศ์นนัท์ ร.ร.บ้านน า้ลดั นา่น

18 นาย วิทยา  กิติกาศ ร.ร.บ้านยางอ้อย ล าปาง

19 นาย วีระพงษ์  หาญณรงค์ ร.ร.บ้านนายาง นา่น

20 นาง ศิริวรรณ  เสนารักษ์ ร.ร.วดัสบกเขียว นครนายก

21 นางสาว ษิณิชา  แสงสวา่ง ร.ร.บ้านตนัหยง ยะลา

22 นางสาว สมบญุ  โสภาจารย์ ร.ร.วดัมะฝ่อ (สรรพวิทยา) ชยันาท

23 นาง สภุาณี  ยงัสงัข์ ร.ร.เทศบาลวดัภผูาภิมขุ พทัลงุ

24 นางสาว เสาวภางค์  มโนภกัดี ร.ร.บ้านตนัหยง ยะลา

25 นาย อดิศกัดิ์  ปู่ หล้า ร.ร.บ้านเลโคะ แมฮ่อ่งสอน

26 นาย อ านวย ชเูมือง ร.ร.บ้านดอนทราย นครศรีธรรมราช

27 รอยืนยนั

28 รอยืนยนั

29 รอยืนยนั

30 รอยืนยนั

ผู้ ผ่านการคัดเลือกขอให้ยนืยนัการเข้าร่วมโครงการโดยส่งเอกสารใบสมัครกลับมาที่ sirikan@lca.or.th

ช่ือ-สกลุล าดบั โรงเรียน จงัหวดั



ใบสมัคร 

โครงการ สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 11 ประจ าปี 2560 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน 
 

ชื่อโรงเรียน.................................................................................................................................................................................. 
ระดับชัน้ของโรงเรียน     

 ประถมศกึษา  ขยายโอกาส  มธัยมศกึษา  อื่น ๆ (ระบ)ุ 
 
 

จ ำนวนนักเรียน………………………..คน           จ ำนวนผู้บริหำร……….………..คน     จ ำนวนครู...........................คน 
สถำนที่ตัง้  เลขที่...................... หมู่ที่ .................  ถนน.............................................ต ำบล/แขวง............................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................................. จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์................................... 
  
2. ข้อมูลผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
 

 2.1. ชื่อ-นำมสกุล………………………......  Name/Surname……………………………………….…… อำย.ุ................ปี 

    อีเมล์…………………………….................... Mobile………..…………………………… ศำสนำ.......................................... 
    ต ำแหน่ง............................................. รับรำชกำรในโรงเรียน.................... ปี  
 ประเภทอำหำร 

   ไมรั่บประทานเนือ้   ไมรั่บประทานอาหารทะเล(ระบ)ุ...................      ไมรั่บประทานหม ู
 

   รับประทานอาหารมงัสวิรัติ     ปกติทัว่ไป 
 

 โรคประจ ำตัว................................................ 
 

 2.2. รำยละเอียดสมุดบัญชีธนำคำรกรุงไทย (แนบไฟล์ PDF,JPEC) (ขอสงวนสิทธ์ิค่าเดินทางเฉพาะโรงเรียนภาครฐับาล) 
 
3. รำยละเอียดอื่น ๆ 
 

 3.1 กำรเข้ำพัก ณ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค ถนนรัชดำภเิษก 
            

 Check-in ก่อนวนัเร่ิมโครงการ ระหวา่งเวลา 12.00 – 16.00 น. 
 

 Check-in ก่อนวนัเร่ิมโครงการ หลงัเวลา 16.00 น. 
     

 Check-out วนัสดุท้ายของโครงการ ระหวา่งเวลา 07.00 – 12.00 น. 
 

 Check-out หลงัวนัจบโครงการ หลงั12.00 น. เนื่องจากไมส่ามารถเดินทางกลบัได้ 
        (หาก Check-out หลงั 12.00 น. โดยไม่ไดแ้จ้งกบัทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิให้ท่านเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกินดงักล่าว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบรูปถ่าย JPEC , 
GIF ขนาดไม่เกิน 1 
MB พร้อมระบุชื่อ-
สกุลของท่านในไฟล์
แนบ 



หมายเหต ุขนาดเสือ้แจ๊คเก็ต

ขนาด รอบอก ไหล่กว้าง

S 40 นิว้ 16 นิว้

M 42 นิว้ 17 นิว้

L 44 นิว้ 18 นิว้

XL 46 นิว้ 19 นิว้

2XL 48 นิว้ 20 นิว้

 

 3.2. กำรเดนิทำงกลับในวันจบโครงกำร 
 

    เดินทางกลบัเอง      เดินทางกลบัท่ีสถานีขนสง่หมอชิต 
 

   เดินทางกลบัที่สนามบินดอนเมอืง      เดินทางกลบัท่ีสถานีขนสง่สายใต้ 
 
 3.3. รำยละเอียดอื่น ๆ 
  ขนำดเสือ้แจ๊คเกต็            S                   M                    L                     XL                      2XL 
 

 
 
 
 
 
 
               ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความที่กลา่วไว้ข้างต้นทัง้หมดนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
                                                                                                                        
 

ลงช่ือ.......................................................(ผู้ เข้าร่วมโครงการ)                       
       (                                                        )                 
     
       วนัท่ี................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศิริกานต์ โทร.02 009 9191 ต่อ 3708 / 085 003 9658 
และ คุณอภิญญา  โทร.02 009 9191 ต่อ 3701  

     



ก ำหนดกำรโครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพแม่พิมพ์ของชำติ รุ่นท่ี 11 
จัดโดยมูลนิธิตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมูลนิธิอีดีพี 
ระหว่ำงวันท่ี 17-19 ตุลำคม  2560 

____________________________________________________  
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วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560          สถานที่ 

14.00 น.  คณะครูเดินทางเข้าสูท่ี่พัก               โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

17.00  – 20.00 น. EDP Alumni ร่วมต้อนรับคณะครู      ร้านต า ณ ดาว 

 

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560          สถานที่ 

07.30 น. ออกเดินทางไปอาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย     ถนนรัชดาภิเษก ห้อง 603 

09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน “โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ”            ห้อง B 603 

 โดย ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

09.30 – 09.35 น.   เชิญท่านประธาน ถ่ายภาพร่วมกับคณะครู    

09.35 –  09.45 น.          กิจกรรมแนะน าผู้เข้าร่วมโครงการ 

09.45  – 10.00 น. รับประทานอาหารวา่ง 

10.00 – 12.00 น. การบรรยายความรู้ทางการเงิน  

โดย ศูนย์ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั    

14.00 – 16.30 น. เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน Investory และห้องสมุดมารวย 

ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

17.00  – 20.00 น.  รับประทานอาหารค่ า       ร้านอากาเว่ ฟูมุ่ยกี่ 2 

 

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560           สถานที่ 

09.00  – 12.00 น.  น าเสนอโครงการที่ไดน้ าไปพฒันาและริเริ่มแก่กรรมการโครงการ         โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 17.00 น. น าเสนอโครงการที่ไดน้ าไปพฒันาและริเริ่มแก่กรรมการโครงการ (ต่อ) 

17.00 น. รับประทานอาหารค่ า         

  

 



ก ำหนดกำรโครงกำรสร้ำงเสริมศักยภำพแม่พิมพ์ของชำติ รุ่นท่ี 11 
จัดโดยมูลนิธิตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยควำมร่วมมือจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมูลนิธิอีดีพี 
ระหว่ำงวันท่ี 17-19 ตุลำคม  2560 
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วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2560          สถานที่ 

09.00  – 12.00 น.  น าเสนอโครงการที่ไดน้ าไปพฒันาและริเริ่มแก่กรรมการโครงการ         โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 15.30 น. สรุปโครงการทีไ่ด้น าไปพัฒนาและริเริ่มแก่กรรมการโครงการ 

16.00 น.  เดินทางกลบั   

 

 

หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 


