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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อการนิเทศการศึกษา ส าหรับศึกษานิเทศก์ รุ่น 7-8 รุ่นที ่2 วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2559 
 

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

1 นาง ศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
เตรียมข้อมูลผลงานท่ี
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ตามกลุม่งาน/กลุ่ม
สาระ หรืองานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
2. เตรียมวสัดุ 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้มาเอง เช่น Note 
Book กระดาษ เครื่อง
เขียน เป็นต้น 
3. รายงานประจ าปี
ของโรงเรียน ปี
ปัจจุบัน 1 โรงเรียน 
4. หลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียน 1 โรงเรียน 
5. แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู 1 แผน  

2 นาง ไพรวรรณ พานิช ศึกษานิเทศก์- สพม.เขต 21(หนองคาย) 
3 น.ส. จิดาภา มิ่งมิตรมี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
4 น.ส. เมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
5 น.ส. ค าพอง พิมพ์สา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
6 นาง เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
7 นาง เครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
8 นาง วาณ ี ฝนทั่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
9 น.ส. มุจรินทร์ นวะมะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
10 น.ส. กฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
11 นาย กิติศักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
12 น.ส. ลลิดา ชาเรืองเดช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
13 นาย อภิชาต เข็มพิลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 
14 น.ส. ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 
15 นาย อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
16 นาย อธิศ ไชยคิรินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
17 น.ส. จุฑารัตน์ สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 
18 นาย สงกรานต์ พรหมน้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 
19 น.ส. พรชนก คณาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 
20 นาง ณัฐนันท ์ หอมชื่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
21 น.ส. อรัญญา ธาราวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
22 นาง กัญณภัทร หุ่นสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
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23 นาง ปิญดา กิติบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2 
24 นาย มานะ จรพิภพ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
25 นาย นิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2 
26 นาย วัชระ นาดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 7 
27 น.ส. ปิยะธิดา ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 
28 นาย สัจจา เจริญศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
29 นาย สายันต์ ดวงบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
30 นาง ราตรี แทนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
31 น.ส. ชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
32 นาย ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
33 นาย อดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
34 นาย วสวัตต ์ ถึงประชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
35 นาย เฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
36 นาย อิศรา ศรีสุโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
37 นาง ภัชชนก สายชนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2 
38 นาง รัชฎาภรณ ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2 
39 น.ส. จริยา กรุณา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2 
40 นาย วรากรณ์ งามศรีนวสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
41 นาง เสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 1 
42 นาง สุภาวด ี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
43 นาง พิศมัย แก้วแสงใส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 3 
44 น.ส. ศิวพร นิลสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
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45 นาง รัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
46 นาง ภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สกลนคร เขต 2 
47 น.ส. วิริยา บาลต าบล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
48 น.ส. อรปภา กวดวงศ์ษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 
49 น.ส. ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าพูน เขต 2 
50 นาย วุฒิการ เมธานันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าปาง เขต 2 
51 นาย สรวิชญ ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แพร่ เขต 1 
52 นาย ชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 
53 นาง วรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 
54 น.ส. ธิดาจันทร์ ทะปาละ ศึกษานิเทศก์- สพป.เชียงราย เขต 2 
55 น.ส. รัษฎา อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 
56 นาง อิชยาพัฒน์ ทะลง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 4 
57 นาย วรวิทย์ ลืนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
58 นาง นงเยาว์ นามทองดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
59 น.ส. วีรยา โพยมรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
60 น.ส. นิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 1 
61 นาง ชุติมา แผลงศร ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
62 น.ส. เกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครปฐม เขต 2 
63 น.ส. บุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 2 
64 นาย สุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 2 
65 น.ส. นฤมล อ้ึงเจริญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรสาคร 
66 น.ส. เกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
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67 น.ส. มณีรัตน์ ตัณฑัยย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ภูเก็ต 
68 น.ส. อภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์- สพป.ชุมพร เขต 1 
69 นาง อนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 1 
70 นาง ชนิกา ดวงจักร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 
71 นาย อครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์- สพป.ปัตตานี เขต 2 
72 น.ส. นิฤมลมาตย์ คงคากุล ศึกษานิเทศก์- สพป.นราธิวาส เขต 1 
73 น.ส. อรสุธี คงมา ศึกษานิเทศก์- สพป.นราธิวาส เขต 1 
74 นาย นิอับดุลรอมัน มุหะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นราธิวาส เขต 1 
75 น.ส. ปราณีต ทองหนัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 1 
76 น.ส. วรนาฏ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์- สพป.นราธิวาส เขต 3 
77 นาย สมชาย มีก าลัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 
78 นาย ชาญณรงค์ อินอิว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 
79 นาง ประศาสนี  เชยชิต ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
80 น.ส. รัชณีพร  จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


