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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  กลุ่มที่ไม่มีผลงาน นวัตกรรมการนิเทศ รุ่นที่ 1 ช านาญการพิเศษ วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2559 
 

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

1 นาง พิชญ์มณฑน์ ลีก าเนิดไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 2(กทม.) 1. ให้ผู้ร่วมอบรมเตรียม
ข้อมูลการท างาน เตรียม
ข้อมูลผลงานที่ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามกลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ หรือ งานที่
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย
นวัตกรรมที่สนใจ และ
ปฏิทินการท างานเพื่ อ
หารือกับวิทยากร 
 2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้มาเอง เช่น 
Computer Note Book 
Printer สายไฟต่อพ่วง 
กระดาษ เครื่องเขียน เป็น
ต้น 
  
  
  
  
  
  
  

2 นาย บุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 

3 นาย ประจิม ศิริทัพ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 

4 น.ส. ลลิดา ชาเรืองเดช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 

5 นาง ประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 23(สกลนคร) 

6 น.ส. พิชญ์พัณณ์กุณ พันสด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 

7 นาย วิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 

8 นาง จินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 

9 นาย สิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 

10 น.ส. ดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 

11 น.ส. ธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 

12 นาง สมลักษณ์ รู้แผน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

13 นาย ยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท 

14 นาง จ ารัส มีลาภ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2 

15 นาง ขวัญใจ ค ารอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 1 

16 นาง สุทินธรณ์ ปานวัชราคม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

17 นาง โสริญา เอียดจุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

18 นาง จิตราวรรณ สุโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 

19 นาย อนุรักษ์ ปุราโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 7 

20 น.ส. มนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

21 นาย เฉลิมเกียรติ แก้วมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

22 นาย อุเทน ค าสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

23 นาย เชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

24 นาง อมรรัตน์ เบ้านาค ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 

25 น.ส. มนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 

26 นาง อานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 

27 น.ส. ประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

28 นาย ชรินทร์ ถีระทัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 

29 นาง อ าพา ประทุมชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

30 นาง สุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

31 นาย พรศักดิ์ ทรัพยะสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

32 นาง จีรพรรณ แสงชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
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33 นาง เสาวณีย ์ สมดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

34 นาย เสรี ชังภัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 

35 น.ส. ศิรินาถ อาจบรรจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5 

36 นาย ทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 

37 นาย ปรีชา ภูสีฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

38 นาง ค าแปลง บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

39 นาง ปิยะมาภรณ์ ยโสธรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

40 นาย สุพรรณ ท าแนบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

41 นาย ปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

42 นาง ศุภัค ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

43 นาง จีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 

44 น.ส. ศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

45 น.ส. พิสมัย อะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

46 นาง เตือนใจ ณ รังษี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 

47 นาง พวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 1 

48 นาย พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 2 
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49 นาง นรากร เพ็งผ่อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

50 นาย สุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 

51 นาง วิพาภรณ์ พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 

52 นาง ดวงตา ล าลึก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 

53 นาย นิพนธ์ สารถ้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 

54 นาย ปรีชา ภูล าพา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 

55 ว่าที ่ร.ต. พงษ์พิณิตย์ อุทธิยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 

56 น.ส. สุพิน ไชยจ าเริญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1 

57 นาง ธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1 

58 นาย สมเกียรติ์ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 1 

59 นาย บุญฤทธิ์ เทศกาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 

60 นาย พิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 

61 นาง สรัญญา แสงชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 

62 น.ส. ทองปอน พิรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 1 

63 นาง ยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 1 

64 นาง ธนพรรณ รอดก าเหนิด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 1 
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65 นาง อ าไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1   
  
  
  
  

66 นาง สุมาลี สุธีกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

67 นาย เอกลักษณ์ พุดเหียง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

68 นาง เสนาะ สุขสงวน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

69 นาง ดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

70 น.ส. กาญจนา ศึกหาญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 1 

71 นาง อนงค์นุช ผลยะฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 1 

72 นาย อับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สตูล 

73 นาย นภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สตูล 

74 นาย ธีรพล  สยามพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1 
75 นาย เดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559   

 


