
 

รายช่ือผู*เข*ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู*สอนภาษาอังกฤษ 

ระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา “Brush Up Your English พิชิต CEFR” 

ศูนย] HCEC โรงเรียนบรรหารแจbมใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี 

� วันเสาร) ท่ี 14 สิงหาคม 2564 Listening Skill � วันอาทิตย) ท่ี 15 สิงหาคม 2564 Speaking Skill 

� วันเสาร) ท่ี 21 สิงหาคม 2564 Writing Skill � วันอาทิตย) ท่ี 22 สิงหาคม 2564 Reading Skill 

 

ลำดับ ช่ือโรงเรียน คำนำหน*าช่ือ ช่ือ นามสกุล 

สพม.สุพรรณบุรี 

1 ดอนคาวิทยา นาย ณัฐชานนท) ฐิติภัทราภรณ) 

2 บรรหานแจRมใสวิทยา 1 นางสาว วลัยพรรณ บุญมี 

3 บรรหารแจRมใสวิทยา 1 นางสาว จุฑาวดี นามเมืองจันทร) 

4 บรรหารแจRมใสวิทยา 1 นางสาว ชาริตา พลายละหาร 

5 บรรหารแจRมใสวิทยา 1 นางสาว มณีวรรณ อู]หนู 

6 บรรหารแจRมใสวิทยา 1 นางสาว ป_ทมาพร  เตRาให̀ 

7 บรรหารแจRมใสวิทยา 1 นางสาว ภัคภร เอกอมรธนากิจ 

8 บรรหารแจRมใสวิทยา 5 นางสาว ณัฐศิมา กิจโอสถ 

9 บRอสุพรรณวิทยา นาย ชัยภัทร เพ็งเล็ง 

10 บางล่ีวิทยา นางสาว กรรณิการ)  ปkยวรรณนุกุล 

11 บางล่ีวิทยา นางสาว นุชนารถ  ศรีเมืองช̀าง 

12 บางล่ีวิทยา นางสาว สรีรัตน) รักชาติ 

13 สระกระโจมโสภณพิทยา นางสาว สมฤดี สมศรีเเสง 

14 สระยายโสมวิทยา นางสาว อาธิติยา งอกสิน 

15 สระยายโสมวิทยา นางสาว กนกรัตน) ศรีสุราษฎร) 

16 หนองวัลย)เปรียงวิทยา นางสาว นิราภา อุโมงค) 

17 อูRทอง นางสาว ปทุมมาศ   บริสุทธ์ิ 

18 อูRทอง นางสาว มณฑา  เพชรรอด 

19 อูRทอง นางสาว ฤดีมาส  แก̀ววิจิตร) 

20 อูRทอง นาย อรรถพล  ภักดี 

21 อูRทอง นางสาว เทวพร  ขำเมธา 

22 อูRทองศึกษาลัย นางสาว ชญาณ)นินท) แสนโดด 

 

 

 



 

 

ลำดับ ช่ือโรงเรียน คำนำหน*าช่ือ ช่ือ นามสกุล 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

1 วัดเขาพระ นางสาว ปksนนเรศณ)   โพธ์ิทองเจริญ 

2 บ̀านหนองสานแตร นาย ถิรภาพ   มะปรางหวาน 

3 บ̀านหนองกระด่ี นางสาว นาฏนารี    ดีเสมอ 

4 บ̀านหนองฝvาย นางสาว กษมา   เทียนทองคำ 

5 บ̀านหนองฝvาย นางสาว กษมา   เทียนทองคำ 

6 บ̀านดงกระเชา นางสาว ธนิตา   เฉยพินิจ 

7 วัดกลางบ̀านดอน นาง  อลิสา   พลเสน 

8 วัดทุRงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นางสาว บุญพิทักษ)   โตวิจิตร) 

9 วัดเขาพนมนาง นางสาว เนตรภา   ย้ิมยวน 

10 วัดดอนมะนาว นางสาว กันชฎามาศ   สุรินดา 

11 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ.ดอนเจดีย. นางสาว วรินทร)พร คงคา 

12 บ̀านยมเบือ นางสาว อัจฉราภรณ)   ภิมาลย) 

13 วัดทRาไชย (ประชานุกูล) นางสาว เขมภัสสร)   จิตใจม่ัน 

14 บ̀านนเรศ นาย ณัฐพล    บุญศรี 

15 วัดไชยนาราษฎร) นางสาว ธิดารัตน)   เสนาะนิติ 

16 บ̀านหัววัง นางสาว รุRงทิวา   ระวังไพร 

17 วัดทRากุRม นาย ฐิติพงศ)   ฐิตะวรรณ 

18 วัดทุRงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นางสาว สุวารี    สิงห)ป| 

19 วัดทุRงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นางสาว สิริรัตน)   หลักเพชร 

20 วัดนันทวัน นางสาว อนุวรรณ   แผนสมบูรณ) 

21 วัดทุRงคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นางสาว อุมาพร   วงค)กลาง 

22 วัดสระพังลาน นางสาว ญาณิศา   ธัญญการ 

23 วัดจำปา นางสาว หฤทัย   ดวงทิพย) 

24 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ.ดอนเจดีย. นางสาว พรพิมล   สุภาพันธ) 

25 วัดไชยนาราษฎร) นาย สุชมนณิก   ศรีดอกไม̀ 

26 วัดกกมRวง นางสาว พรนภา   เกียรติวงศ)ชัย 

27 วัดหนองหลุม นางสาว เปรมิณทร)   กล̀าหาญ 

28 บ̀านดอนตำลึง นางสาว พัชราภรณ)   กมลสัจจะ 

29 บ̀านสระบัวทอง นางสาว วาสนา    อุRนแก̀ว 

30 วัดคีรีรัตนาราม นางสาว หัทยา   สุดยอด 


