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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การนิเทศการศึกษา ระดับวิชาชีพ วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2559 
 

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

1 น.ส. พจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 1. ให้ผู้ร่วมอบรม
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้มาเอง 
เช่น Computer 
Note Book Printer 
สายไฟต่อพ่วง 
กระดาษ เครื่องเขียน 
เป็นต้น 
   

2 นาย ฤตธวัส พินิจนึก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวล าภู) 
3 นาย ศรายุทธ วังคะฮาต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
4 นาย ศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
5 นาย สุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
6 นาย อวยชัย สุขณะล  า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
7 นาง ศุภกานต์ โสรธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
8 นาง พิมพิกา ศรีเกื อกลิ่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
9 นาง อิสรีย์ บานแย้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 
10 น.ส. ปราณีต ชึรัมย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 
11 น.ส. รุ่งรัตน์ มองทะเล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
12 นาย กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ)์ 
13 นาง จารุนาฏ รัตนปรีชาชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2 
14 นาย สมศักดิ์ ฮดโท ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2 
15 นาง ประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 
16 นาย นิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2 
17 นาง พัชรี วากเนอร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
18 นาง ชญาภา สุระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
19 นาง ฑิมพิกา ญาธิป ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
20 น.ส. มยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
21 นาย รวินันท์ หมื่นสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
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22 น.ส. สุเมธตา งามชัด ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
23 นาง โชติกา ชาลีรินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
24 นาย เกษมศักดิ์ บุพตา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
25 น.ส. ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
26 นาย ทยุต เทวบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
27 นาง พัชนี แดนเสนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
28 นาง เสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 1 
29 น.ส. จิณณพัต ผลทิพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 4 
30 นาย พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
31 นาย เสริมชัย สังกะเพศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
32 นาง พัชรี ศีรษะภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
33 นาง ธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
34 นาย จุมพล วงศ์ษร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
35 นาย สนั่น นนทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
36 นาง สุขชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
37 นาย สมดี ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ล าปาง เขต 1 
38 นาย วุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าปาง เขต 2 
39 นาย กรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แพร่ เขต 1 
40 น.ส. ธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์- สพป.เชียงราย เขต 2 
41 นาง เสถียร สุวรรณจักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
42 นาง อิชยาพัฒน์ ทะลง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 4 
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43 นาง วชิรญา วชิรเมธ ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 
44 นาย เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
45 นาย จงเหรียญ หล้าม ี ศึกษานิเทศก์- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
46 น.ส. ศิริวรรณ ลี กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1 
47 นาง กรองทอง โพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
48 น.ส. อรไท แสงลุน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
49 น.ส. ชุติมา กอวชิรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
50 นาง เพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชุมพร เขต 2 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


