
1 นางธรรมา  ช านาญภมูิ บ้านดอนแดงดอนน้อยวทิยา 1

2 นางมณีรัตน์ สังกะค า บ้านดอนแดงดอนน้อยวทิยา 1

3 นางกรรณเรศ ชันติโก บ้านดอนแดงดอนน้อยวทิยา 1

4 นางสุรีพร ผานิช บ้านดอนแดงดอนน้อยวทิยา 1

5 นางจันทิวา ศรีมะโฮงนาม ชุมชนบ้านท่าพระ 1

6 นางอรุณรัตน์ ดรเสนา บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 3

7 นายทองอยู ่พระชัย บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 3

8 นายมงคล บุดดานาง บ้านแดงน้อย 3

9 นางศุภรดา พุทธศรี บ้านแดงน้อย 3

10 นางวลัลภา หมื่นมา บ้านโนนรังวทิยาคาร 4

11 นางสาวสุณีรัตน์ วทิักษบุตร บ้านซ าจานเนินทอง 5

12 นางกอบกุล ค าจันทร์ บ้านหนองหิน 6

13 นางนิภาพรรณ เวยีงนนท์ บ้านหนองหิน 6

14 นางวรีดา องค์มาลัย บ้านหนองหิน 6

15 นางรัชนี พวกพระลับ บ้านหนองหิน 6

16 นางมาลินี ศรีนาง บ้านหนองหิน 6

17 นายวเิชียร เต้ียค า บ้านหนองหิน 6

18 นางฐิติรัตน์ จิตบุญมีกุลวสุ บ้านหนองไผ่มอดินแดง 6

19 นางสาวปวณีา ชูรัมย์ บ้านหนองไผ่มอดินแดง 6

20 นางสาวครินทร์นา วาลี บ้านพระคือหนองโพธิว์ทิยา 7

21 นางศรีจันทร์ สิงห์เมืองพล บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 8

22 นางสาวฑิฆมัพร ภลูายยาว บ้านโคกแปะ 8

23 นางคนึงนิจ บุสดี บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 9

24 นางอุไร สุขโข บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 9

25 นางสาวอัญญฎา ชีกวา้ง บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 9

26 นางชุลีพร ฤทธิรั์กษา บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 9

กลุ่มสถานที่ หมายเหตุที่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรยีน

รายชื่อครูผู้สอน สมัครเข้าอบรม 
การอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระจ าปีงบประมาณ 2560    

วันที่ 28-29  เมษายน 2560   
ณ หอประชุม 72 ปี (ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
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27 นางอมรา ชาสุวรรณ อนุบาลขอนแก่น 10

28 นางประภาพรรณ หิรัญอร อนุบาลขอนแก่น 10

29 นางจินตนา บุษราคัม อนุบาลขอนแก่น 10

30 นางวนิดา ชูพันธ์ อนุบาลขอนแก่น 10

31 นางชลลดา บานนิสเตอร์ อนุบาลขอนแก่น 10

32 นางพัชรี วริิยะสถิตย์ อนุบาลขอนแก่น 10

33 นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์ อนุบาลขอนแก่น 10

34 นางลาวลัย์ อุระศิลป์ บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 13

35 นายบุญส่ง แก้วแกมดา บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 13

36 นายกรกต พัดเพ็ง บ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 13

37 นางชุติมา กะริอุณะ บ้านกระเด่ือง 13

38 นางสาวรัชนีกร จันทร์พุฒ บ้านกระเด่ือง 13

39 นางเพ็ญศรี ชวนอาจ บ้านกระเด่ือง 13

40 นายนิพนธ ์นิลเขียว บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

41 นายวรเทพ ศรีระวรรณ บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

42 นางรุ้งกัญญา ค าพิฑูรย์ บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

43 นางสุวฒันา ธรีะกุลพิศุทธิ์ บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

44 นางสาวศิรินยาณีย์ ศรีกรุงพลี บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

45 นางสาวศิโรรัตน์ ช้อยกระโทก บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

46 นางสาวปนิดา หมู่หมื่นตรี บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

47 นางวนิดา นิลเขียว บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 13

48 นายเทพพิทักษ์ สมจิต แก่นเท่าพัฒนศึกษา 13

49 นายสุเนตร ดาวงัปา บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 16

50 นางสาวคริตา ไมเด็น บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 16

51 นายวนัทรงชัย สระบัว โนนข่าวทิยา สพม.25

52


