รายชื่อผู้เข้าอบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 (เลื่อนมาจาก วันที่ 8 -26 มกราคม 2561)
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

สพป.

1

นางนภสมล

หาญชิน

บ้านสะอาด

ขอนแก่น เขต1

2

นางภัณทิลา

แสนแป้

บ้านกุดนางทุย

ขอนแก่น เขต1

3

นางคุนัญญา

ผือโย

ชุมชนบ้านชนบท

ขอนแก่น เขต2

4

นางศศิวิมล

อาจหาญ

บ้านกอกป่าผุวิทยา

ขอนแก่น เขต2

5

นางสาวอรวรรณ

ประเสริฐ

ไตรคามประชาสรรค์

ขอนแก่น เขต2

6

นางสาวพิมพ์ชนก

ฤทธิศร

บ้านหนองไฮประชาสรรค์

ขอนแก่น เขต3

7

นางสาวศันสนีย์

โพธิตาทอง

ห้วยยางวิทยาสรรพ์

ขอนแก่น เขต4

8

นางสาวธมลวรรณ ทาจวน

บ้านฟ้าเหลื่อม

ขอนแก่น เขต5

9

นางสาวรภัทรภร

ศิริปรุ

บ้านสาราญหินลาด

ขอนแก่น เขต5

10 นางสาวรุ่งนภา

จินดามล

บ้านโนนชาด

กาฬสินธุ์ เขต3

11 นายธงชัย

สัมฤทธิ์รินทร์ บ้านดอนอุมรัว

12 นางสาวกชกร

ดงเทียมสี

ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา มหาสารคาม เขต2

13 นางสาววิภารัตน์

คาบัวโคตร

บ้านศรีสุข

มหาสารคาม เขต3

14 นางสาวจิตตา

บุญกอง

บ้านโนนรัง

ร้อยเอ็ด เขต2

15 นางสาววันทนีย์

พิมสุโพธิ์

บ้านหนองป้าน

ร้อยเอ็ด เขต2

16 Ms.Narumon

Timekaew

บ้านบุ่งสี่สิบราษฏร์บารุง

ชัยภูมิ เขต2

17 นางฉลอง

แผ่นเงิน

บ้านโคกงาม

ชัยภูมิ เขต2

18 นางสาวรัทรินทร์

โฮมแพน

บ้านคาอุปราช

ร้อยเอ็ด เขต3

19 นางมลิวัลย์

พร้อมสุข

หนองจอกวิทยา

ร้อยเอ็ด เขต3

กาฬสินธุ์ เขต3

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าอบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561(เลื่อนมาจาก วันที่ 8 -26 มกราคม 2561)
ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

สพป.

1 นางรุ่งทิวา

บาลยอ

ชุมชนบ้านฝาง

ขอนแก่น เขต 1

2 นายอดิศร

อุ่นแก้ว

บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่

ขอนแก่น เขต 1

3 นางสาวสุภาพร

สีเขียวแก่

บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย

ขอนแก่น เขต 2

4 นางนิศากร

สุนทรพินิจ

บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา ขอนแก่น เขต 2

5 นางลัดดา

จันโทศรี

บ้านนาข่า

ขอนแก่น เขต 2

6 นางวีณา

ทะวงใจ

หนองไฮประชาสรรค์

ขอนแก่น เขต 3

7 นางกุหลาบ

ชาดาเม็ก

บ้านหนองแขมอีโล

ขอนแก่น เขต 3

8 นายคณิน

คาแพง

อนุบาลอุบลรัตน์

ขอนแก่น เขต 4

9 นางอนัญญา

แก้วสอน

บ้านฟ้าเหลื่อม

ขอนแก่น เขต 5

10 นาณัฐสุภา

ธนาลักษณ์เกษม บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ ขอนแก่น เขต 5

11 นางราเพยภรณ์

หนองเส

อนุบาลภูเวียง

ขอนแก่น เขต 5

12 นางสาวรุ่งนภา

โพธะศรี

บ้านสี่แยกสมเด็จ

กาฬสินธุ์ เขต 3

13 นางสาวเพ็ญนภา ประโพชะนัง

บ้านหัวดง

มหาสารคาม เขต 2

14 นางสาวจีรวรรณ อัครวรรณ

บ้านศรีสุข

มหาสารคาม เขต 3

15 นางสาวนิรดา

อามาตย์มนตรี

บ้านหนองซอน

มหาสารคาม เขต 3

16 นางจันทร์เพ็ญ

จตุเทน

ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา

ร้อยเอ็ด เขต 1

17 นายเมธีพงษ์

พุทธจันทร์

บ้านโนนรัง

ร้อยเอ็ด เขต 2

18 นางสาวปาริฉัตร พลเยี่ยม

บ้านหนองขอนแก่น

ร้อยเอ็ด เขต 3

19 นางสาวทัศณีย์

บ้านดงหวาย

ร้อยเอ็ด เขต4

ทิพนงค์

หมายเหตุ สถานทีอ่ บรมรอหนังสือจาก สพฐ.

หมายเหตุ
093-3420457

