
รายช่ือนักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 
สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 

ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาลาว 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงชรินรัตน์  ธนะภูมิชัย จตุรมิตรวิทยาคาร    

2 เด็กชายอนุศักดิ์  ช านาญ จตุรมิตรวิทยาคาร    
3 นางสาวสุพัฒตรา  ค าภาษี ภูผาม่าน    

4 นางสาวมัณฑิตา ต่อชีวี ภูผาม่าน    
5 นางสาวทิพวรรณ  ทีภูเวียง ซ ายางวิทยายน    

6 นางสาวรจนา สุดี ซ ายางวิทยายน    

7 นางสาววรดา  กุลโฮง ขัวเรียงศึกษา    
8 นางสาวกมลรัตน์  ลีเขาสูง ขัวเรียงศึกษา    

9 นางสาวอรยา  เถื่อนฮาวลา ขัวเรียงศึกษา    

10 นายจักรกฤษณ์  ทองกลาง ผาขามวิทยายน    
11 นางสาวกิตติยา  ทานนท์ ผาขามวิทยายน    

12 นางสาวหัทยา  ชาติไทย ชุมแพวิทยายน    

13 นางสาวอรวรรณ  ศิริธรรมจักร์ ชุมแพวิทยายน    
14 นางสาวอินทุอร  อินสว่าง ชุมแพวิทยายน    

15 นางสาวมลธิดา  หลานวงษ์ นาจานศึกษา    
16 นางสาวอพิญญา  สิลาพล นาจานศึกษา    

17 นายทินกร  อินทะนู หนองตาไก้ศึกษา    

18 นางสาวราตรี  เนาว์บุตร หนองตาไก้ศึกษา    
19 นางสาวสุพรรษา  จาระงับ หนองตาไก้ศึกษา    

20 นางสาวนิรนุช  พันสนิท ชุมแพพิทยาคม    

21 นางสาวสุนันทา  วราห์ค า ชุมแพพิทยาคม    
22 นายคุณากร ปะกายะ หนองเสาเล้าวิทยาคาร    

23 นายอชิระ  สืบสูง หนองเสาเล้าวิทยาคาร    

24 นางสาวพรทิตา  แก้วทาสี หนองเสาเล้าวิทยาคาร    
25 นายสุเมธ  พรมวิเศษ ชุมแพศึกษา    

26 นายพงศกร  จ าปาทอง ชุมแพศึกษา    



27 นายเดวิทย์ แม้นสนิท ชุมแพศึกษา    

28 นายภัทรพล  เคนพรม ชุมแพศึกษา    
29 นายธิปัตย์  ขันภักด ี ชุมแพศึกษา    

30 นางสาวปิยะรัตน์ เพชรอ้อม ชุมแพศึกษา    

 
 

-2- 
รายช่ือครู -นักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 

สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 

ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาลาว 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

31      

32      
33      

34      

35      
36      

37      
38      

39      

40      
 ครูพัฒนาศักยภาพ     

41      

      
      

      

      
      

      
      



      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือครู -นักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 
สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 

ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาพม่า 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

1 นางสาวภัสรา  ยะวาปี จตุรมิตรวิทยาคาร    

2 นางสาวสุชาดา  แสงขาว จตุรมิตรวิทยาคาร    
3 นางสาวสุพัตรา  พุทธกันยา จตุรมิตรวิทยาคาร    

4 นายณัฐวุฒิ  ตู้ดี ภูผาม่าน    

5 นายณัฐพล  หล้าแหล้ ภูผาม่าน    
6 นางสาวรัชนีกร  โถปั้น ภูผาม่าน    

7 นางสาวเมธิณี  สร้างแก้ว ซ ายางวิทยายน    
8 นางสาวศิริรักษ์  แปลา ซ ายางวิทยายน    

9 นางสาวละออง  มหามูล ซ ายางวิทยายน    

10 นางสาวจันทิมา  จันทร์แย้ ขัวเรียงศึกษา    
11 นายยศธร  เหลือนาง ขัวเรียงศึกษา    

12 นางสาววิภารัตน์  เสี่ยงสูงเนิน ขัวเรียงศึกษา    

13 นางสาววรรณนิศา  มาแดง ผาขามวิทยายน    
14 นางสาวตรีรัตน์  คุณเกษมวงษ์ ผาขามวิทยายน    



15 นางสาวสุกัญญา  ตั้งใจ ชุมแพวิทยายน    

16 นางสาวสุทธิดา  มาป้อง ชุมแพวิทยายน    
17 นางสาวแพรวพรรณ นักธรรม นาจานศึกษา    

18 นางสาวอนันตพร  แสนปะ นาจานศึกษา    

19 นางสาวศิริขวัญ  พงษ์สิทธิ์ นาจานศึกษา    
20 นางสาวนุจนาฏ  พรมพุดค้า หนองตาไก้ศึกษา    

21 นางสาวชุติมา  ภูชมชื่น หนองตาไก้ศึกษา    

22 นางสาวสุวนันท์  ค าคร้อ หนองตาไก้ศึกษา    
23 นางสาวปรีดาภรณ์ นิลสมบูรณ์ ชุมแพพิทยาคม    

24 นางสาวสาวิตรี  จันทร์ลุน ชุมแพพิทยาคม    
25 นางสาวรัตนาพร ชุมประมล หนองเสาเล้าวิทยาคาร    

26 นางสาวกาญจนา หนองนาแก้ว หนองเสาเล้าวิทยาคาร    

27 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูศิลา หนองเสาเล้าวิทยาคาร    
28 นางสาวนิวนันท์  พันธ์ผูก ชุมแพศึกษา    

29 นาวสาวภัทรวรรณ  กองน้ า ชุมแพศึกษา    

30 นางสาวกฤติยาภรณ์  พรหมบุตร ชุมแพศึกษา    
 
 

-2- 
รายช่ือครู -นักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 

สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 

ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาพม่า 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

31 นางสาวสุภาภรณ์  นิยมพงษ์ ชุมแพศึกษา    

32 นางสาวณัฐสิตรา เนตรหาญ ชุมแพศึกษา    
33      

34      

35      
36      

37      



38      

39      
40      

41      

42      
 ครูพัฒนาศักยภาพ     

      

      
      

      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

 
 
 
 

รายช่ือครู-นักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 
สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 

ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาเวียดนาม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

1 นายประริวัฒน์  น้อยโพนทัน จตุรมิตรวิทยาคาร    
2 นายสันชัย  ดีหล้า จตุรมิตรวิทยาคาร    



3 นางสาวสุดารัตน์ พรมเมืองขาว จตุรมิตรวิทยาคาร    

4 นางสาวมะลิวรรณ ทองบุญมา ภูผาม่าน    
5 นายพิพัฒน์พงษ์  แก่นคูณข า ภูผาม่าน    

6 นางสาวนิชรี  ล าดับพังค์ ภูผาม่าน    

7 นางสาวโสภิศฐ์  พันดวง ซ ายางวิทยายน    
8 นางสาวสุทธิดา  สีดาทอง ซ ายางวิทยายน    

9 นางสาวอนันตาญา  ร่องแซง ซ ายางวิทยายน    

10 นางสาววิภาศรี  สีเสริม ขัวเรียงศึกษา    
11 นางสาววรดา  ศรีทาสังข์ ขัวเรียงศึกษา    

12 นางสาวมินตรา  ชุมปลา ผาขามวิทยายน    
13 นางสาวไมตรี  น้อยใจ ผาขามวิทยายน    

14 นางสาวเวริตา  จันทร์เป็ง ผาขามวิทยายน    

15 นางสาวสุธิรัตน์  เสตะ ชุมแพวิทยายน    
16 นางสาวมิลตรา  งามดี ชุมแพวิทยายน    

17 นางสาวธิดารัตน์  ห่วงช้าง นาจานศึกษา    

18 นายพลากร  ศรีเมืองเฮ้า นาจานศึกษา    
19 นางสาวพนิดา  ทองด่านเหนือ หนองตาไก้ศึกษา    

20 นางสาวจินต์ณิกา  ตราปราบ หนองตาไก้ศึกษา    

21 นางสาวเบญจพร  กินค า ชุมแพพิทยาคม    
22 นางสาวสายรุ้ง  สมบูรณ์ ชุมแพพิทยาคม    

23 นางสาวสุมินตรา  แสงพันธ์ ชุมแพพิทยาคม    
24 นางสาวมณีนุช รัญระนา หนองเสาเล้าวิทยาคาร    

25 นางสาวนริสรา  เสียงดัง หนองเสาเล้าวิทยาคาร    

26 นางสาวอังค์วรา มีวิชา ชุมแพศึกษา    
27 นางสาวอินธุอร วงษ์ธรรม ชุมแพศึกษา    

28 นางสาวเบญจรัตน์  เจนคง ชุมแพศึกษา    

29 นาวสาวชุติกาญจน์ วิชาหา ชุมแพศึกษา    
30 นางสาวนุสบา  ทนทาน ชุมแพศึกษา    

 
 

-2- 
รายช่ือนักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 
สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 



ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาเวียดนาม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

31      

32      
33      

34      

35      
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37      
38      
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40      
     ครูพัฒนาศักยภาพ     

      

      
      

      

      
      

      
      

      

      
      

      

      
      

 
 
 



 
 
 

รายช่ือนักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 
สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 

ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาเขมร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 
1 นางสาวมลฤดี  น้อยก่ า จตุรมิตรวิทยาคาร    

2 นางสาวมยุฉัตร  ชัยมาลา จตุรมิตรวิทยาคาร    

3 นางสาวอุษณี  ขืนเขียว ภูผาม่าน    
4 นางสาวธัญญารัตน์  เดชบ ารุง ภูผาม่าน    

5 นางสาวรสา  พิมพล   ซ ายางวิทยายน    

6 นางสาววีรยา  บุญไล ซ ายางวิทยายน    
7 นางสาวกมลทิพย์  รินสูงเนิน ขัวเรียงศึกษา    

8 นายจารุวัฒน์  ศรีอุบล ขัวเรียงศึกษา    
9 นายกิตติศักดิ์  โนนทิง ผาขามวิทยายน    

10 นายไชยา  สาละพา ผาขามวิทยายน    

11 นางสาวรัตติยากร  จันทะจร ผาขามวิทยายน    
12 นางสาวอรอนงค์  ภูมิชัย ชุมแพวิทยายน    

13 นางสาวอนุชิตา  วิเชียน ชุมแพวิทยายน    

14 นางสาวลลิตา  ชัยอ่อน ชุมแพวิทยายน    
15 นายอภิชัย  บัวพงษ์ นาจานศึกษา    

16 นายนราธร  เพ่ือมเสม นาจานศึกษา    
17 นางสาวธัญรัตน์  กวางสูงเนิน นาจานศึกษา    

18 นางสาวกัญญาณี  เพชรเสถียร หนองตาไก้ศึกษา    

19 นางสาวจิรัฐติกาล  ราชบัวศรี หนองตาไก้ศึกษา    
20 นายพุทธิชาต  กัณหาเรียง ชุมแพพิทยาคม    

21 นางสาวเสาวนีย์  ค าภาษี ชุมแพพิทยาคม    

22 นางสาวชุดาภา  พันธ์ไผ่ ชุมแพพิทยาคม    
23 นางสาววรรณภา  ศิริวงษ์ หนองเสาเล้าวิทยาคาร    



24 นางสาวเจนจิรา เสาบุปผา หนองเสาเล้าวิทยาคาร    

25 นางสาวปฏิมาภรณ์ ช่างสอน ชุมแพศึกษา    
26 นางสาวเนริศา  ประสมศรี ชุมแพศึกษา    

27 นางสาวจิตราภรณ์  แซ่อ้ึง ชุมแพศึกษา    

28 นางสาวกัญญาภัค วิสุทธิศักดิ์ ชุมแพศึกษา    
29      

30      

 
 

-2- 
รายช่ือนักเรียนที่เข้าประชุมอบรมภาษาอาเซียน 
สหวิทยาเขตชุมแพร่วมกับโรงเรียนชุมแพศึกษา 

ระหว่างวันที่ 7-8  สิงหาคม 2556 
ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา 

กลุ่มภาษาเขมร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน เวลามา เวลากลับ หมายเหตุ 

31      

32      
33      
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35      

36      

37      
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39      

40      
 ครูพัฒนาศักยภาพ     

      

      
      

      
      



      

      
      

      

      
      

      

      
      

 


