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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การนิเทศการศึกษา ระดับพื้นฐาน รุ่น 2 วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2559 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

1 นาง ผการัตน์ พ่ึงพานิช ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 1. ให้ผู้ร่วมอบรม
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้มาเอง 
เช่น Computer 
Note Book Printer 
สายไฟต่อพ่วง 
กระดาษ เครื่องเขียน 
เป็นต้น 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 นาง ไพรวรรณ พานิช ศึกษานิเทศก์- สพม.เขต 21(หนองคาย) 
3 นาง อภิศญารัศมิ์ ประราศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
4 นาง สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 
5 น.ส. ณฐลมนต์ ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 
6 น.ส. สุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
7 นาง ณัฏฐิรา อรรถสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ)์ 
8 นาย เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 
9 นาง ณัฐนันท ์ หอมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
10 นาย สมชาย พวงโต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี 
11 นาง ฉันทนา รัตนพลแสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ระยอง เขต 2 
12 นาง ทัศนา รัตนพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2 
13 นาง นงค์นุช อุทัยศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2 
14 นาง บูรณ์นรา กณิกนันต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตราด 
15 น.ส. ปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สระแก้ว เขต 2 
16 นาง เพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
17 น.ส. อังคณา ภารสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
18 นาง สุวรรณา หาสินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
19 นาง มาลินี ค าศรีแก้ว ไชยบัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
20 นาย จ ารัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 
21 นาย เจษฎา คณานันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1 
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22 นาง สุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3   
  
  
  
  
  
 

23 น.ส. สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
24 นาย มิตรชัย มั่งค่ัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
25 นาง วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
26 น.ส. สมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
27 นาง จารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 3 
28 นาย นิกร ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 3 
29 นาง อ้อยทิพย์ สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 4 
30 น.ส. รัตนาภรณ์ ค ามูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 4 
31 นาย อนุชิต บัวพุฒ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2 
32 นาง อรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
33 นาย ศุภสาส์น รัชโพธิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
34 นาง จิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
35 นาง มณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
36 นาง นุชนารถ ภูแช่มโชต ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
37 น.ส. ศิวพร นิลสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
38 นาง พรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
39 นาง รัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
40 น.ส. จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
41 นาย อภิรัฐ เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
42 นาย ศักดิ์พงษ์ วรรณวาส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
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43 นาง โศรดา 
พรหมสาขา ณ 
สกลนคร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 

44 นาย กันตวิชญ์ มะโนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
45 นาง ฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
46 นาง ปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
47 นาง ศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
48 น.ส. สมพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
49 นาง ผกามาศ อ่ิมประยูร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
50 น.ส. สุมาลี ถิ่นสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 
51 นาง ทองสุข สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 
52 นาง วิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.แพร่ เขต 1 
53 นาง กัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 
54 นาง พุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 
55 นาง สุชาดา ไตรจินดา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 
56 นาย สมคิด วรรณภพ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 
57 นาย สมศักดิ์ จันทร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 
58 น.ส. สายสวล ี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1 
59 นาย อนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 
60 นาง วารุจี วุฒินนท์ชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3 
61 นาง ดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
62 นาย สะอาด ค าตัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
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63 นาย พินิจ เชื้อแพ่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
64 น.ส. มณฑา อ๊อดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 1 
65 น.ส. ทิพวรรณ ลาวเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 
66 นาย ชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
67 น.ส. เมทินี ตาตะสมิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
68 น.ส. ชบา พันธุ์ศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
69 น.ส. จุรีพร แจ้งธรรมมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1 
70 นาง วัฒนา เมืองงาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
71 นาง อรมน ไกรเทพ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต 
72 นาง ฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ตรัง เขต 1 
73 นาง เนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 
74 นาง วัชราภรณ ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต 1 
75 น.ส. สุรางค์ อาจณรงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต 1 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


