Thailand TESOL Upper Northern Affiliate
Faculty of Humanities, Chiang Mai University,
Chiang Mai Thailand, 50100

สมาคมครูผสู ้ อนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เครือข่ายภาคเหนือตอนบน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

17 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง
เรียน

แจ้งรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564-2565
นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ตามที ่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสมาคมครู ผ ู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษแห่ ง ประเทศไทย ภาคเหนือตอนบน (Thailand TESOL Upper
Northtern Affiliate) ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รผู้ เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ ทุ น RELO Grantees ประจํ า ปี 2564-2565 และได้ มี ก ารคั ด เลื อ กเบื้ อ งต้ น และทำการ
สั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ ใ นวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2564 นั้ น บั ด นี้ คณะกรรมการฯ ได้ ด ำเนิ น การสรุ ป ผลการคั ด เลื อ ก เสร็จ สิ้น เป็น ที่เ รีย บร้อ ย
จึงขอแจ้งรายชื่อตัวแทนภาคเหนือตอนบน จำนวน 4 ท่าน และสำรองจำนวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 ท่าน
1 นายจตุพร ภูมิพิงค์
2

ว่าที่ร้อยตรีปาฏิหาริย์ เกิดหว่าง

3

นายปฏิภาณ จินาวงค์

4 นายอเนก สุขพิงค์
สำรอง จำนวน 2 ท่าน
1 นางบุศกร มหาวงศ์
2

นางสาวพิมพิสุทธิ์ ภัทระวิจิตร

โรงเรียนในสังกัด

ระดับที่สอน

จังหวัด

โรงเรียนบ้านในสอย

ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น

แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์

ประถมศึกษา

เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

ประถมศึกษา

เชียงใหม่

ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

น่าน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
26 ลำพูน

โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ณ น่าน)
ประธานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ลำพูน

พะเยา

Thailand TESOL Lower Northern Affiliate
Faculty of Humanities
Naresuan University, Phitsanulok, 65000
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก 65000

15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ภาคเหนือตอนล่าง ประจาปี 2564-2565
เรียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ภาคเหนือตอนล่าง
(Thailand TESOL Lower Northern Affiliate) ได้ ประกาศรับสมัครผู้ เ ข้า รับ การคัด เลื อ กเพื่ อรับ ทุน RELO
Grantees ประจาปี 2564-2565 ตามความทราบแล้ว บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดาเนินการสรุปผลการคัดเลือก
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนล่าง จานวน 5 ท่าน และ
สารองจานวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน 5 ท่าน
1 นายกวินกรณ์ เมฆหมอก
2 นายจีระศักดิ์ กรงไกรจักร์
3 นางสาวพิมพิชา คลังสีดา
4 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์
5 นางสาวประภาพร นุชอาพันธ์
สารอง จานวน 2 ท่าน
1 นางสาวโซเฟีย หะระตี
2

นางพิมลสิริ เถาว์แล เอี่ยมละออ

โรงเรียนในสังกัด

ระดับที่สอน

จังหวัด

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน
(ราษฏรบารุง)
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

ประถมศึกษา

ตาก

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา

สุโขทัย
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
พิจิตร

โรงเรียนตากฟ้าวิชา
ประสิทธิ์
โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มัธยมศึกษา

นครสวรรค์

มัธยมศึกษา

พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ซิมป์สัน)
ประธานเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

Thailand TESOL Upper Northeastern Affiliate
Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40000

สมาคมครูผ้สู อนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย เครื อข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน ประจำปี
2564-2565
เรียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสมาคมครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษแห่ ง ประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Thailand TESOL Upper Northeastern Affiliate) ได้ประกาศรับสมัครผู้ เข้า
รับ การคัดเลือกเพื่อรับ ทุน RELO Grantees ประจําปี 2564-2565 และได้ มีการคัดเลือกเบื้องต้ นและจั ด
สัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการคัดเลือก
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 4
ท่าน และสำรองจำนวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 ท่าน
1 นางกุลธิดา อวนศรี
2 นายทนงศักดิ์ ไชยเสนา
3

นางสาวธัษชา อินทะโสม

4 นายธงชัย สัมฤทธิ์รินทร์
สำรอง จำนวน 2 ท่าน
1 นางสาวขนิษฐา สุณะเทพ
2 นางสาวกฤติยา หอสกุลไท

โรงเรียนในสังกัด

ระดับที่สอน

จังหวัด

โรงเรียนชุมแพพิทยาคม
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

มัธยมศึกษา
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา

ขอนแก่น
ขอนแก่น

ประถมศึกษา

กาฬสินธุ์

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

นครพนม
ขอนแก่น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84
(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
โรงเรียนบ้านขนวน

ขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล)
ประธานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

Thailand TESOL Lower Northeastern Affiliate
Faculty of Humanities and Social Sciences
Ubon Ratchathani Rajabhat University, Ubon Ratchathani, Thailand, 34000

สมาคมครู ผ้ สู อนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย เครื อข่ ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง ประจำป�
2564-2565
เรียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารสมาคมครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษแห่ ง ประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Thailand TESOL Lower Northeastern Affiliate) ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้า
รับการคัดเลือกเพื่ อรั บ ทุน RELO Grantees ประจําป� 2564-2565 และได้มีการคัด เลือ กเบื ้องต้น และจั ด
สัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการคัดเลือก
เสร็จสิ้นเป�นที่เรียบร้อย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 4
ท่าน และสำรองจำนวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 ท่าน
1 นายธนิต คงเจริญสุข
2 นางสาวพัชรา รอดเวียง
3 นายภัทรพงศ์ ภูษา

โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
โรงเรียนสตรีขัยภูมิ
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 54 จังหวัด
อำนาจเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

4 นางสาวฐานปนีย์ งามเถื่อน
สำรอง จำนวน 2 ท่าน
1
นางสาวสลิตา เข็มทอง
โรงเรียนอนุบาลวัดหสะโด
2
นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม โรงเรียนวัดโพธิ์

ระดับที่สอน

จังหวัด

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาและ
ประถมศึกษา

สุรินทร์
ชัยภูมิ
อำนาจเจริญ

ประถมศึกษา

อุบลราชธานี

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(อาจารย์จุฑามณี ทิพราช)
ประธานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

Thailand TESOL Central Affiliate
Faculty of Education, Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand, 13000

………………………………………………………………………………
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เครือข่ายภาคกลาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ภาคกลาง ประจําปี 2564-2565
เรียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยภาคกลาง(Thailand TESOL
Central Affiliate) ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ประจําปี2564-2565
และได้มีการคัดเลือกเบื้องต้นและจัดสัมภาษณ์ออนไลน์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ
ได้ดําเนินการสรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง
จํานวน 4 ท่าน และสํารองจํานวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ ชื่อ-สกุล
โรงเรียนในสังกัด
ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ท่าน
1.
นายกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ นนทบุรี
2.
นางสาวกรรณิการ์ จารุเพ็ง
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
3.
นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม โรงเรียนวัดราชโอรส
4.
นายณัฐพงษ์ เลิศปรีชา
โรงเรียนชุมชนวัดศีลขัน
ธาราม (วิทยาคม)
ลำดับสำรองจำนวน 2 ท่าน
1.
นายอธิวัฒน์ เพ็งมาก
โรงเรียนสิริรัตนาธร
2.
นางสาววิภาดา ไหวพริบ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

ระดับที่สอน จังหวัด
มัธยมศึกษา

นนทบุรี

ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประถมศึกษา อ่างทอง

มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล)
ประธานเครือข่ายภาคกลาง
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย Thailand TESOL

Thailand TESOL Eastern Affiliate
Burapha University Language Institute
Burapha University, Chonburi, Thailand, 20131

สมาคมครู ผู้สอนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย เครื อข่ ายภาคตะวันออก
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

15 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง แจ7งรายชื่อผู7ผ;านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ภาคตะวันออก ประจำปT 2564-2565
เรียน นายกสมาคมครูผู7สอนภาษาอังกฤษแห;งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครูผู7สอนภาษาอังกฤษแห;งประเทศไทย ภาคตะวันออก
(Thailand TESOL Eastern Affiliate) ได7ประกาศรับสมัครผู7เข7ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees
ประจําปT 2564-2565 และได7มีการคัดเลือกเบื้องต7นและจัดสัมภาษณjทางโทรศัพทjในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได7ดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเปoนที่เรียบร7อย จึงขอแจ7งรายชื่อผู7ผ;านการ
คัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก จำนวน 5 ท;าน และสำรองจำนวน 1 ท;าน ดังรายชื่อต;อไปนี้
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ผู>ผ?านการคัดเลือก จำนวน 5 ท?าน
1 นางสาวประภัสสร บรรลือเขต

โรงเรียนในสังกัด

ระดับที่สอน

จังหวัด

โรงเรียนวัดโปqง
(สพป.ชลบุรี เขต 3)

ประถมศึกษา และ
มัธยมต7น

ชลบุรี

2

นายชญานิน แววสุวรรณ

โรงเรียนชลกันยานุกูล

มัธยมศึกษา

ชลบุรี

3

นางสาวลาลีวัณยj ประดิษฐศิริผล

โรงเรียนบ7านมาบตอง

ประถมศึกษา และ
มัธยมปลาย

ระยอง

4

นางสาวสุภาวดี บุญครอง

โรงเรียนบ7านชากนอก

ประถมศึกษา

ชลบุรี

5

นางสาวประวิชนี จันทะเสน

โรงเรียนบ7านโปร;งเกตุ
(สพป.ฉช.2)

ประถมศึกษา และ
มัธยมต7น

ฉะเชิงเทรา

สำรอง จำนวน 1 ท?าน

Thailand TESOL Eastern Affiliate
Burapha University Language Institute
Burapha University, Chonburi, Thailand, 20131

สมาคมครู ผู้สอนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย เครื อข่ ายภาคตะวันออก
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131

1

นางสาวปราณี โยชิดะ

โรงเรียนทุ;งศุขลาพิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
“กรุงไทยอนุเคราะหj”

ชลบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวบุษบง แซ;จิว)
ประธานเครือข;ายภาคตะวันออก
สมาคมครูผู7สอนภาษาอังกฤษแห;งประเทศไทย

Thailand TESOL Western Affiliate
เครือข'ายภาคตะวันตก สมาคมครูผู6สอนภาษาอังกฤษแห'งประเทศไทย
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University, Nakhon Pathom 73000
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 73170

E-mail: payungsak.kae@mahidol.edu

ที่ สคอ.ตต. /2564

12 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขออนุญาตนำสAงรายชื่อผูEผAานการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ประจำปW 2564-2565
เรียน นายกสมาคมครูผูEสอนภาษาอังกฤษแหAงประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครูผูEสอนภาษาอังกฤษแหAงประเทศไทย ภาคตะวันตก (Thailand
TESOL Western Affiliate) ไดEประกาศรับสมัครผูEเขEารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ประจำปW
2564-2565 และไดEมีการคัดเลือกเบื้องตEนและจัดสัมภาษณmออนไลนmในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นั้น บัดดี้
คณะกรรมการไดEดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเปqนที่เรียบรEอย จึงขออนุญาตสAงรายชื่อผูEผAานการ
คัดเลือกตัวแทนภาคตะวันตก จำนวน 5 ทAาน และสำรองจำนวน 2 ทAาน ดังรายชื่อตAอไปนี้
ลำดับ ชื่อ-สกุล
ผู6ผ'านการคัดเลือกจำนวน 5 ท'าน
1
นายปฐมชัย จิระอรุณ
2
นางสาวสุชานันท@ เจริญทัศนศิริ
3
นางสาวปารมี บัวเผื่อน
4
นางสาวจิราภา อ่ำแจ7ง
5
นางสาวกาญจนา ชอบกลาง
สำรองจำนวน 2 ท'าน
1
นางสาวสมาพร นิธิวงศ@
2
นางสาววาริษา สุทธิชาติ

โรงเรียนในสังกัด

จังหวัด

โรงเรียนบ7านอ8างหิน
โรงเรียนบ7านหนองสะแก
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
โรงเรียนหัวหิน

กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ@

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร@

ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ@

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารยm ดร. พยุงศักดิ์ แกAนจันทรm)
ประธานเครือขAายภาคตะวันตก
สมาคมครูผูEสอนภาษาอังกฤษแหAงประเทศไทย Thailand TESOL

Thailand TESOL
Association of English Teachers in Thailand
Established under the patronage of
Her Royal Highness Princess Galayani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ สคอ /2564
เรื่อง ขออนุญาตส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees 2021-2
เรียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

10 พฤศจิกายน 2564

ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน (Thailand TESOL,
Upper-Southern Affiliate) ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees 2021-2 และ
กาหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดาเนินการสรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ตอนบน จานวน 4 คน และสารองจานวน
2 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จำนวน 4 คน
1

นางสาวจิรภรณ์ ชูประทีป

โรงเรียนบ้านเขาสามยอด

สุราษฎร์ธานี

2

นางสาวกาญจนา ณ ศรีสุข

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต

3

นางสาวเกสินี สังเมียน

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

4

นางสาวเบญญาดา รัตนจินดาศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

กระบี่
สุราษฎร์ธานี

สำรอง จำนวน 2 คน
1

นางสาวนลิน หง้าฝา

โรงเรียนบ้านลาทับ

กระบี่

2

นางสาวญาดา ชาติภิรมย์

โรงเรียนทรายขาววิทยา

นครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์)
ประธานกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ ภาคใต้ตอนบน

Thailand TESOL Temporary Office (ที่ทาการชั่วคราว)
Language Institute, Thammasat University 2 Prachan Road, Pranakhorn, Bangkok 10200, THAILAND
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

http://www.thaitesol.org/

Thailand TESOL Lower-Southern Affiliate
Faculty of Liberal Arts
Princess of Naradhiwas University, Narathiwat, Thailand, 96000

สมาคมครูผ้สู อนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย เครื อข่ายภาคใต้ ตอนล่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส 96000

8 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุน RELO Grantees ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2564-2565

เรียน นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมครูผู้ สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย เครือข่ายภาคใต้
ตอนล่าง (Thailand TESOL Lower-Southern Affiliate) ได้ประกาศรับสมัครผู้ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน
RELO Grantees ประจําปี 2564-2565 และได้มีการคัดเลือกเบื้องต้นและสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ใน
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 5 ท่าน และสำรองจำนวน 2 ท่าน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียนในสังกัด
ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน
1 นางสาวนุรมี เจ๊ะอุมา
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆราม
2 นางสาวไอรินทร์ อัศว
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
กวินนันท์
3 นางสาวอาตีก๊ะห์ อาลีลาเต๊ะ
โรงเรียนบ้านยือลาแป
4 นางสาวฟัยซะ หวันตะหา
โรงเรียนวัดนางเหล้า
5 นายมูฮัมหมัดอีซาม มะยู
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
เร๊าะ
สำรอง จำนวน 2 ท่าน
1 นางสาวนุรฟารีดา แวมามุ
โรงเรียนบ้านตะโละ
2 นางสาวสุไรยา อุมาสะ
โรงเรียนบ้านแม่ที

ระดับที่สอน

จังหวัด

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

สงขลา
สงขลา

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

นราธิวาส
สงขลา
สงขลา

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ปัตตานี
สงขลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
(อาจารย์ ดร. วัชรินทร์ ฟองโหย)
ประธานเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

