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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การนิเทศการศึกษา ระดับกลาง วันที่ 11 - 15 มิ.ย. 2559 
 

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

1 นาง ยุพาวรรณ ลินิฐฎา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กรุงเทพมหานคร 1. ให้ผู้ร่วมอบรม
เตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้มา
เอง เช่น 
Computer Note 
Book Printer 
สายไฟต่อพ่วง 
กระดาษ เครื่อง
เขียน เป็นต้น 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 น.ส. สุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 2(กทม.) 
3 น.ส. สุวิมล อินทปันตี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 2(กทม.) 
4 นาง นาฏธยาน์ รอดสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 
5 นาง รัชนีวรรณ ศรีเอ่ียม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 5(สิงห์บุร-ีลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 
6 น.ส. เยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 5(สิงห์บุร-ีลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 

7 น.ส. ประชุมพร ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 5(สิงห์บุร-ีลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 

8 น.ส. ณัฐธันยภรณ์ เหล่าภัทรเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 
9 นาย อนุวัฒน์ ราชจ าปี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวล าภู) 
10 นาง นรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
11 นาง ธนัชญา นามเหลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
12 นาย อุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
13 นาย อธิศ ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
14 นาง วิมลพรรณ กลางมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 
15 นาง มาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อ านาจเจริญ) 
16 นาง นิธิรัตน์ อุทัยพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 
17 น.ส. จุฑารัตน์ สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 
18 น.ส. ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
19 นาง เกศรินทร จิตรสิงห์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
20 น.ส. ไอลดา คล้ายส าริด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
21 นาง ยุภาภรณ์ ไชยยงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
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22 นาง กุลยา สอาดม่วง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23 นาง กมลทิพย์ เจือจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 
24 น.ส. จุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2 
25 น.ส. ลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2 
26 น.ส. ศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
27 น.ส. ขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก 
28 น.ส. จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
29 นาง มาลี อังคุณานุวัติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
30 นาง นันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 
31 น.ส. พรวิมล ระวันประโคน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
32 นาย สุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 
33 นาง สุปราณี แขมค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
34 นาง มาริสา พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
35 นาย สัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
36 นาย มานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
37 นาย ชาติชาย สายป้อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
38 นาง สุลัคนา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
39 น.ส. อัมรา เวียงแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
40 นาง บัวประกายแก้ว มาร์ติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
41 นาย กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
42 นาย พิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
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43 นาย สุเทพ สุขสวาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

44 นาย ถวิล ทองยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
45 นาง เสมา บุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
46 นาง พัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 2 
47 น.ส. วัชร ี ก้องเกรียงไกร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 2 
48 นาย สถิตย์ บุญพิค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
49 นาย รัฐกร ลงค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
50 นาง พุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
51 นาง กาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
52 นาง ศุภสิริ ขามช่วง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
53 นาย เรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
54 น.ส. วันทนา สมภักด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
55 น.ส. อรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
56 นาย สุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
57 นาง กชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
58 น.ส. วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
59 นาง เครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
60 นาง เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
61 นาย ชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2 
62 นาง ภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สกลนคร เขต 2 
63 นาง อุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 
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64 นาง บุญมาลี สุวรรณวัฒน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

65 นาง ศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
66 นาง สุชาดา บุญฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
67 นาง สุภาพร สารประดิษฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
68 นาง ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
69 นาย มานิตย์ พุทธโยธา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
70 นาย นคร เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
71 น.ส. ทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
72 น.ส. ภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าพูน เขต 2 
73 น.ส. นวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าปาง เขต 2 
74 นาง อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
75 นาง สุรางค์ ประเทศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1 
76 น.ส. ธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1 
77 นาง เปรมจิต ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 
78 น.ส. นันทนา จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
79 นาย บุญชม ยะแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 4 
80 นาง วรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 4 
81 นาย สมนึก ดาดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
82 น.ส. ยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
83 นาง วนิดา จรัสวิชญ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
84 น.ส. พรทิพย์ เฉียบแหลม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 1 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

85 น.ส. วรากร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
86 น.ส. ชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2 
87 นาง เสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
88 น.ส. นิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
89 นาย ปริญญา มังกโรทัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
90 น.ส. อรวรรณ ริ้วไสว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 2 
91 นาง สาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรสาคร 
92 นาง พุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
93 นาง เรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
94 น.ส. ปรีดา จ านงจิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
95 นาง สุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
96 นาง มาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต 
97 นาง ขนิษฐา กาฬกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 
98 นาง นภวรรณ สุวรรณประสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 
99 นาง ชลธิชา ปล้องบรรจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 2 
100 น.ส. นะดา ศศิรพา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นราธิวาส เขต 1 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


