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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อการนิเทศการศึกษา ส าหรับศึกษานิเทศก์ รุ่น 7-8 รุ่นที ่1 วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2559 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

1 นาง มาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อ านาจเจรญิ) 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
เตรียมข้อมูลผลงาน
ที่ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีตามกลุม่งาน/
กลุ่มสาระ หรืองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
2. เตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้มาเอง เช่น Note 
Book กระดาษ 
เครื่องเขียน เป็นต้น 
3. รายงานประจ าปี
ของโรงเรียน ปี
ปัจจุบัน 1 โรงเรียน 
4. หลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียน 1 โรงเรียน 
5. แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู 1 
แผน  

2 นาย สราวุฒ ิ สุขบัณฑิตย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
3 น.ส. พิลาวรรณ หอระดี ศึกษานิเทศก์- สพป.ล าปาง เขต 2 
4 น.ส. กาญจนา ศึกหาญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 1 
5 นาง เสมา บุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
6 นาย โอฬาร ค าจีน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 7(ปราจีนบุร-ีนครนายก-สระแก้ว) 
7 นาย จิรพัฒน์ ช่วยนุ่ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 
8 นาง ศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 23(สกลนคร) 
9 นาย อภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 
10 นาย ธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อ านาจเจรญิ) 

11 นาย ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 
12 นาง ศศิธร เจริญใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 
13 น.ส. พิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
14 นาย ลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์- สพป.จันทบุรี เขต 2 
15 นาง จงกล ม่วงทิม ศึกษานิเทศก์- สพป.ตราด 
16 นาง สใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ตราด 
17 นาง เปรมใจ อิฐอมรชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
18 นาย วีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
19 นาง ศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
20 น.ส. ณภาภัช แสงหิรัญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
21 นาย ญาณวุฒิ ทองอยู่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
22 นาย ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
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23 น.ส. นพเก้า วรรณศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
24 นาง ลิขิต พวงประโคน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
25 นาง นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
26 นาย ชาติชาย สายป้อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
27 นาย ภควัฒน์ พิมพาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
28 นาย ภูริภัทร เขียวข า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
29 นาง เยาวภา จ าปางาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
30 น.ส. ดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
31 นาง สมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
32 น.ส. กฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์- สพป.ขอนแก่น เขต 5 
33 น.ส. อรุโณทัย ภูนาขาว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 3 
34 นาง โศรยา ธัญญประกอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 2 
35 น.ส. จันทราพร ค าหา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
36 นาง ปิยะมาภรณ์ ยโสธรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
37 นาย ทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
38 นาง ยุวดี ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
39 นาย อภิวัฒน์ชัย ละมุลมอญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 
40 นาง จันทกานต์ สิทธิราช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
41 น.ส. ดารณี ประยูรวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
42 น.ส. วาสนา บุญญประภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 2 
43 นาย เดชก าพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าปาง เขต 3 
44 นาย อนุเทพ ชาประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 3 



3 
 

 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อการนิเทศการศึกษา ส าหรับศึกษานิเทศก์ รุ่น 7-8 รุ่นที ่1 วันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2559 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

45 น.ส. พรรณาพัชร ฐากุลสิริโชต ิ ศึกษานิเทศก์- สพป.เชียงราย เขต 2 
46 น.ส. ชลีพร อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
47 นาย อุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 

48 ว่าท่ี ร.ต. 
หญิง เสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พิจิตร เขต 2 

49 นาง วิลัยภรณ ์ ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
50 นาง สุปัญญา โพธิ์หา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
51 น.ส. วรรณกร บาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
52 นาย ชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
53 น.ส. วาสนา ยาวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
54 นาย วัชรพงศ์ ไชยศร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชุมพร เขต 1 
55 น.ส. วราลี ทองแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 
56 น.ส. ปนัดดา หัสปราบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สงขลา เขต 1 
57 นาง มาลีณีย์ หล าเหมาะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 3 
58 นาง ยุพิน ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 
59 นาย ประดิษฐ์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ตรัง เขต 1 
60 นาย ธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ ศึกษานิเทศก์- สพป.นราธิวาส เขต 3 
61 น.ส. ซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นราธิวาส เขต 3 
62 นาง ดวงตา ล าลึก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


