
 
 
 
 

ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รุ่นท่ี 1 

*********** 
  ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดําเนินการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 21 – 24  มิถุนายน 2561             
ณ ห้องประชุม 3/1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

  ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 

1. นางพีฌานิกา  ชัยปทุม กศน.อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
2. นายพงษ์ไทย  บัววัด โรงเรียนบ้านหนองปิด จังหวัดเชียงใหม่ 
3. นางอรชุมา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร) จังหวัดนครนายก 
4. นางพรรณนิภา  ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง  จังหวัดตรัง 
5. นางสาวนิตยา  แสนใจกล้า โรงเรียนบ้านวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว 
6. นายสุวิทย์  ดาวังปา โรงเรียนบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง 
7. นายสุรพงษ์  รัตนทรัพย์ศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

กทม. 
8. นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  

(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม 
9. ว่าท่ีร้อยตรีนภดล  รักษ์แก้ว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

จังหวัดตรัง 
10. นางสุกัญญา  ศิริชุม โรงเรียนวัดใสประดู่ จังหวัดพัทลุง 
11. นางสาวลลิตา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย จังหวัดอุบลราชธานี 
12. นายพนมยงค์  บัวจูม วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
13. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด โรงเรียนสนมศึกษาคาร  จังหวัด สุรินทร์ 
14. นางสาวศนิชา คุ้นประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
15. นางสาววชิราภรณ์ ภูนาโท สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
16. นางจุฬารัตน์  สุขขุม โรงเรียนบ้านปากไพ จังหวัดตรัง 
17. นางสาวเริงฤทัย  เถาว์ที โรงเรียนบ้านมันปลา จังหวัดยโสธร 
18. นางสาวกุศลารัตน์  สูรยาวฒัน์สกุล โรงเรียนบ้านหนองง้ิวหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์ 
19. นางศิริลักษณ์  แสนตรง โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ จังหวัดขอนแก่น 

 

/20.นางจงกิต...   
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20. นางจงกิต  บุตรเต โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ จังหวัดเลย 
21. นางสาวดรุณี  เวียงชัย สํานักงานศึกษาธิการภาค 13   จังหวัดอุบลราชธาน ี
22. นางสาววชรกมล  สุศรี โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
23. นางพิศมัย   คําทอง โรงเรียนบ้านเหล่าเมย จังหวัดยโสธร 
24. นางสาวอรอุมา  ทองนาค โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน จังหวัดสตูล 
25. นายปิยสนธิ์  เชื้อทอง โรงเรียนวัดบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ 
26. นายวายุคล จุลทัศน์   โรงเรียนพนาสนวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
27. นายภานุพล  สารคํา โรงเรียนวัดลัฏฐวินาราม จังหวัดภูเก็ต 
28. นางสาวปทุม  มหาปราบ โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
29. นายนฤภพ  ขันทับไทย โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กทม. 
30. นายสนั่น  วงษ์ดี โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก 
31. นายวินัย  คําวิเศษ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ จังหวัดชัยนาท 
32. นางสาวสาลินี  จงใจสุรธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 

เขต 1 จังหวัดพัทลุง 
33. นายธีรศักดิ์  นรดี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 
34. นางสาวศุจีภรณ์  อาจนาเสียว โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
35. นายวัฎนา  ทองมณี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
36. นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
37. นางพรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
38. นางศศิธร  พรหมอินทร์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
39. นายทรงพล  ศิริรมยานนท์ โรงเรียนวัดโคกเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์ 
40. นายจิรประวัติ  ศรีวัฒนทรัพย์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
41. นายณธัชพงศ์  ตรัยคนันธรณ์ โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี จังหวัดสุพรรณบุรี 
42. นางสาวเบญจวรรณ กาจินา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  จังหวัดเพชรบุรี 
43. นางสาวฉัตรวี  ลิ้มสกุล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
44. นางพัชรี เมืองสอง โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
45. นายกฤษณเทพ   สําเริง สํานักงานศึกษาธิการภาค 12  จังหวัดขอนแก่น 
46. นางนฤมล พันลุตัน โรงเรียนบ้านขัวแคร่ จังหวัดเชียงราย 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   11     มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
  



 
 

 
 

ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รุ่นท่ี 2 

*********** 
  ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดําเนินการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 19 – 22 กรกฎาคม 2561             
ณ ห้องประชุม 2/2  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

  ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้ 
 

1. นางสาวจิดาภา  สวุรรณกูฏ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
2. นายวัชระ  อันโยธา สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 จังหวัดสกลนคร 
3. นางดวงมณี กสิพร้อง โรงเรียนวัดเสนาณรงค์  จังหวัดตราด 
4. นายธนกร  นุชบ้านป่า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
5. นางสาวพิศมัย  จันทร์พุฒ โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคร)   จังหวัดขอนแก่น 
6. นางอภัสนันท์  ศิริวัทชัยภรณ์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
7. นางสาวอุษา  บุญชู โรงเรียนบ้านโป่ง จังหวัดตราด 
8. นางสาวทอแสง  สมพินิจ โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร จังหวัดสกลนคร 
9. นางธวัลรัตน์  ทองนิล โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด 
10. นายยอดเยี่ยม  เหล่านนท์ชัย วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
11. นายณัฐกรณ์  นวลสุวรรณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จังหวัดนครปฐม 
12. นายสันติ  บํารุงธรรม โรงเรียนวัดหนองครก จังหวัดบุรีรัมย์ 
13. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีนวลปาน สํานักอํานวยการ สป. กทม. 
14. นางสาวฤทัยทรัพย์  ดอกคํา โรงเรียนบ้านนาแก จังหวัดสกลนคร 
15. นางสาวธนียา  เทียนคําศรี โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี   
16. นายสายัณห์  ต่ายหล ี โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กทม. 
17. นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า โรงเรียนวัดบวรมงคล กทม. 
18. นางสาวพรรณรมล  สุทธฤิทธิ์ สํานักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี 
19. นางบุบผา  วินิจฉัยกุล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
20. นางสาวพิยะดา  ม่วงอ่ิม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
21. นายชรินทร์  ชังอินทร์ โรงเรียนบ้านกู้กู จังหวัดภูเก็ต 
22. นางเบญจพร  จั่นเจริญ สํานักงานกศน. เขตบางรัก กทม. 

/23. นางฐิติพรรณ... 
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23. นางฐิติพรรณ  หุมบางดี โรงเรียนบ้านปากตก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
24. นางสาวลฎาภา  นาคคูบัว สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
25. นางสาวจุฑาภรณ์  บุญสขุ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
26. นางสาวผกาวดี  สุขศิริสวัสดิกุล สํานักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
27. นายยุทธนา  มุกดา โรงเรียนบ้านวังกุง  จังหวัดชัยภูมิ 
28. นายสมาน  ทวีเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดครปฐม 
29. นางอมรรัตน์  จันกฤษ โรงเรียนบ้านหินกอง  จังหวัดสระแก้ว 
30. นางสาววิรัญชนา  ใจสม สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
31. นางสาวพรรณวดี  ปามุทา โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จังหวัดสระบุรี 
32. นางสาวขวัญเรือน  จอมโคกสูง สถาบันพัฒนาคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
33. นางสาวระภีพรรณ  ร้อยพิลา สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 จังหวัดสกลนคร 
34. ว่าท่ีร้อยตรีกีรติ  กุลบุตร สํานักงาน กศน.อําเภอสวา่งวีระวงศ์   จังหวัดอุบลราชธาน ี
35. นางสาวอารีย์  วรรณรังษี โรงเรียนบ้านบางประแดง จังหวัดนครปฐม 
36. นางสาววันกวี  พวงเกาะ สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดนครราชสีมา 
37. นางวนิดา  อุ่ยพานิช โรงเรียนชลกันยานุกูล  จังหวดัชลบุรี 
38. นายธรรมศาสตร์  ธรรมไชย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย 
39. นางสาวดวงเนตร จันทรส์ุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
40. นายวิศรุต  บัวตูม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
41. นางมิญช์มนัส  สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองพลับ จังหวัดร้อยเอ็ด 
42 นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ โรงเรียนเหล่าเข่ืองโนนเสียววิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์   
43. นายเจนภพ  ชัยวรรณ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ จังหวัดหนองบัวลําภู 
44. นางอรอุมา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านในวัง จังหวัดพังงา 
45. นายกรภัทร  คําโส โรงเรียนสร้างเอ่ียน จังหวัดขอนแก่น 
46. นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
47. นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม 
48. นางอภิญญา แพทย์ศรี สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 จังหวัดยะลา 
49. นางกรองทิพย์  ทวีสุข โรงเรียนบ้านบางกง  จังหวัดสระบุรี 
50. นายธีทัต  ปิตตินันท์ โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   11   มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 


