รายชื่อผูผานการทดสอบ และมีสิทธิเ์ ขารับการฝกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปฐมา เทพามาตย

2

นางโสภาวรรณ อัมพันศิริรัตน

3

น.ส.ณฐมน คุณเที่ยง

4

นางลิณี จูตระกูล

5

น.ส.ยุพาพักตร โพธิ์เงิน

6

นายวิทวัส ซึมรัมย

7

นางโชติรัตน พันธหนองหวา

8

น.ส.ณัชญานุช สุดชาดี

9

น.ส.ทรงสุดา จันทรสง

10 นายชัยโรจน สงแสงรัตน

ตําแหนง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองพลวง อ.ประทาย
จ.นครราชสีมา
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.จ.นครนายก ต.ทาชาง
อ.เมือง จ.นครนายก
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานซับนอย อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ
ผูอํานวยการ โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพฯ เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ
ครูปฏิบัติการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรรี ัมย อ.หนองกี่
จ.บุรีรมั ย
ครูปฏิบัติการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการบุรรี ัมย
ถนนโชคชัย – เดชอุดม จ.บุรรี ัมย
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโนนทอน อ.วาปปทุม
จ.มหาสารคาม
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโซงเหลานาดี อ.ชนบท
จ.ขอนแกน
รองผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยกลาง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

อายุ
E-mail Address/ ID line
43 p_tepamat@hotmail.com
patama_pat
58 so-nfe-wan@hotmail.com

เบอรโทรติดตอ
089-010279

42

089-4969409

24

Tomorn2@hotmail.com
Natha-nat
lineejutrakul@gmail.com
lineejutrakul
English_2535@hotmail.com

26

Top.non@hotmail.com

088-5820482

54

Chotirat_ph@hotmail.com

089-8430251

41

092-1464299

43

Natnut4711@gmail.com
Natchayanut
mac-1356@hotmail.com

54

chairotesang@gmail.com

082-2712036

59

089-9784527

083-8011162
080-4832558

094-9624196

๒

ที่
ชื่อ-นามสกุล
11 น.ส.มลิสา เนตรสวาง
12 น.ส.พิสมัย ขวัญมา
13 นางศิริลกั ษณ ศรีวิระนุรัตน
14 นางธนภร หอมจันทร
15 นางวรรณพร ไสยาวัน
16 นางสาวธนียา เทียนคําศรี
17 นายอนุชิต เอกา
18 นางพรรณพร โพธิจันทร
19 นายไชยันต คงเมือง
20 นางธัณยสิตา สุรศิษฐชานล
21 นางพัชรี ราชสาร

ตําแหนง
อายุ
E-mail Address/ ID line
รองผูอํานวยการชํานาญการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง กศน. 38 malisaksn2@hotmail.com
อ.เมือง จ.ลําปาง
malisaksn
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานถนน สพป.นครราชสีมา
39 Mmailh2020@gmail.com
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Ph2568
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ อ.เมือง จ.นนทบุรี
53 J_5533@hotmail.com
251273
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดชีแวะ อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี
49 Phoo.thanaphon@gmail.com
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานวังน้ําขาว อ.แมวงก
จ.นครสวรรค
รองผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดธาตุ อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ัมย

46

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสําโรงวิทยา อ.โคกสําโรง
จ.ลพบุรี
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานบึง
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ
รองผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

50

37
44

47
57

vanna_2212@hotmail.com
vanna 2212
thaneeya4555@hotmail.com

เบอรโทรติดตอ
084-3697773
081-2862024
087-5682350
081-8537997
089-9018268
089-9603122
084-7714555

Anuchit_15@hotmail.com
Tong041158
pp_uan@msn.com
punnaphorn
Ed.chayan@hotmail.com

085-7746236

Fa-sarin@hotmail.com
sarinra12
patpat0523@gmail.com

089-2057166

085-2140826
081-7978059

080-6104955

๓

ที่
ชื่อ-นามสกุล
22 น.ส.พิมพสจุ ี นวลขวัญ
23 น.ส.สายรุง ไมกลาง
24 น.ส.อุษณีย เอี่ยมแจ
25 นางปยะนุช กุณวงษ
26 น.ส.อธิจิต อาภรพงษ
27 นางเบญจพร จั่นเจริญ
28 นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ
29 น.ส.ผกาวดี สุขศิริสวัสดิกลุ
30 นางสุพิณ เปยมชาโต
31 นายเศกศักดิ์ แกวเพียร
32 นางเนตรนภา สาระวรรณ

ตําแหนง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานปลายละหาน ต.กําแพงเพชร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนบานโนนตะแบก ต.กระชอน
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานออกระทิง ต.หวยขวาง อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.อ.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

อายุ
E-mail Address/ ID line
51 pimsujee11@yahoo.com
pimsujee936
38 mai_sayrung@hotmail.com
jawjang319
44 Usaneesaupt1@gmail.com

เบอรโทรติดตอ
084-8566936

55

piya4484@gmail.com

087-8645949

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.จ.สระแกว อ.เมือง
จ.สระแกว
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.อ.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ
จ.ตราด
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.อ.ปากทอ อ.ปากทอ
จ.ราชบุรี
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.อ.แหลมงอบ
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.อ.บานไผ อ.บานไผ
จ.ขอนแกน
ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ

52

081-9969874

53

Wanna_nr@hotmail.com
-@kaikai@
Benchaporn.chan@gmail.com

53

siripen@nfe.go.th

081-9811967

49

kungsuksiri@hotmail.com

081-0685511

56

081-3914840

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานโคกระเวียง ต.ขุนหาญ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

43

Supin_pcht@hotmail.com
supintong
Seksak.keaw19612@gmail.com
polymechen
nhing_net@hotmail.com
0895782680

40

090-2890053
090-9854419

081-8583718

086-4466509
089-5782680

๔

ที่
ชื่อ-นามสกุล
33 นายชนาธิป ผลยะฤทธิ์

ตําแหนง
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานดอนขีเ้ หล็ก ต.พะวง
อ.เมือง จ.สงขลา
ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพะเนียงแตก ต.มาบแค
อ. เมือง จ.นครปฐม
ครู โรงเรียนบานลําพระ ต.บานคา อ.บานคา จ.ราชบุรี E-mail

อายุ
E-mail Address/ ID line
54 chp2505@gmail.com

เบอรโทรติดตอ
082-8239789

58

081-7785719

55

arcomz@hotmail.com
0828843662
kroojames@gmail.com
Kanawatnr-Mekindr
nwt_nfedc@nfe.go.th

082-8843662

43 น.ส.สุดนภา บํารุง

ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ต.คลองใหม อ.สามพราน จ.นครปฐม

41

tassanalai@gmail.com
0817549349
Tewly_761@hotmail.com
tewly19012521
tchamnansin@gmail.com
tong1123579
Sudnapha@hotmail.com

081-7549349

42 นายนวรัตน คงธนาคมธัญกิจ

รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.จ.เชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานนาผา ต.กองควาย
อ.เมือง จ.นาน
รองผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนบานนาวา ต.ชางกลาง
อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.จ.นราธิวาส อ.เมือง
จ.นราธิวาส
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหนองประดู ต.หนองชุมพล
อ.เขายอย จ.เพชรบุรี
ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนบานหินกอง ต.ทาเกษม
อ.เมือง จ.สระแกว
ครู โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ต.คลองใหม อ.สามพราน จ.นครปฐม

oh_montess99@hotmail.com
ohmontess
Tippaya.tip555@gmail.com
tippaya9678
Jirachai999@gmail.com

44 นางรสสุคนธ วัฒนรุกข

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ต.จรเขสามพัน
อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี

41

rosukhon@gmail.com
rosr056

090-8102056

34 น.ส.สมรักษ กิจเดช
35 นางทิพยา เกศเกื้อวิริยะนนท
36 วาที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี
37 นายอาคม กุลสุรินทร
38 นายขจรศักดิ์ เขียวนอย
39 น.ส.นราวรรณ เวชธรรม
40 น.ส.รุงทอง ทัศนาลัย
41 นางอมรรัตน จันกฤษ

35

57
31
49
57
38
26

095-8803302
093-1461999

089-6511691
085-0770987

061-5263525
097-0206532
081-9281246

๕

ที่
ชื่อ-นามสกุล
45 นางรัชนุช สละโวหาร
46 นางจารุณี แกวประภา
47 น.ส.จารุรัตน สุขสําราญ
48 นางสุนีรัตน เงินพจน

ตําแหนง
รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.จ.สมุทรสาคร ต.ทาจีน
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ ศูนย กศน.อ.เชียงมวน
อ.เชียงมวน จ.พะเยา
ผูอํานวยการ โรงเรียนสีวลี สังกัด สช. ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
ผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนบานทุง นอย ต.ทุงนอย
อ.เมือง จ.นครปฐม

อายุ
E-mail Address/ ID line
49 myrat99@yahoo.co.th
myrat29062510
46 jarunee_nfe@hotmail.com
Tuktick_11
52 charurats@hotmail.com
0813754930
59 Suneerat2500@gmail.com
suneerat2500

เบอรโทรติดตอ
092-2683946
081-9605258
081-3754930
081-2503634

