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

1 นาง ธนัชญา นามเหลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 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 นาง อุไรวรรณ โจมภาค ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
3 นาง ปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
4 น.ส. ญานิสา สะภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
5 นาย อุเทน วีระค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าพูน เขต 2 
6 นาง สมร หอระพร้อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
7 นาย จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
8 นาย คมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
9 น.ส. ปราณีต ชึรัมย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 
10 นาย ทัศวิน โขรัมย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 
11 นาง ปาณิศา จินะแปง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 
12 นาย เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 
13 น.ส. จุฑามาศ ทรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
14 นาง วิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
15 นาย สรียาวรรจฒ ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์- สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
16 นาง ทิพวรรณ โพธิ์ข า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท 
17 นาย ยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท 
18 น.ส. อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
19 น.ส. สร้อยทิพย์ สินสุวรรณ ศึกษานิเทศก์- สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
20 น.ส. จุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์- สพป.นครราชสีมา เขต 3 
21 น.ส. วาสนา เชื่อลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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22 นาง กฤชภร แก้วประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
23 นาย มนตรี นิวัฒนุวงค ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
24 น.ส. สุรางค์ ไชยสงคราม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
25 นาย อุเทน ค าสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
26 นาง วริศรา มนูขจร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
27 นาย เฉลิมเกียรติ แก้วมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
28 น.ส. พณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์- สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
29 น.ส. มนทิยา ลีประโคน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 
30 น.ส. ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
31 นาง ไพยวรรณ ลุนลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
32 น.ส. กัญชพร เครือค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
33 นาง ศิริพร โภคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
34 นาย คชกรณ์ บัวค า ศึกษานิเทศก์- สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
35 นาย วิษณุ ฉลองขวัญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
36 นาง กัญจน์กมล มาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
37 นาง ศรียุพา เมธาอภินันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
38 นาย วรวุฒ ิ วงศ์วีระขันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
39 น.ส. ภัทราวดี ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
40 นาย สัมฤทธิ์ ห้าวหาญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 3 
41 น.ส. วัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
42 นาง ค าแปลง บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
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43 น.ส. นิพพิทา กุลชิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
44 นาย สุพรรณ ท าแนบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
45 นาง ประคอง จุลสอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
46 นาง ศุภัค ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
47 น.ส. รุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
48 น.ส. ภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าพูน เขต 2 
49 น.ส. กนิษฐ์กานต์ พันธุ์เลิศเมธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
50 นาง จารุชา ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แพร่ เขต 2 
51 นาง พุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 
52 น.ส. สะติม ค ามา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แพร่ เขต 2 
53 นาย บูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์- สพป.แพร่ เขต 2 
54 น.ส. รุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พะเยา เขต 1 
55 นาง บุณยาพร วัตจันทร์ ศึกษานิเทศก์- สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
56 น.ส. วารุพร บุญอาจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
57 นาง มาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
58 น.ส. ประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
59 นาง จันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
60 น.ส. เมทินี ตาตะสมิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
61 น.ส. ชบา พันธุ์ศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
62 น.ส. อรวรรณ ริ้วไสว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 2 
63 น.ส. สายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครปฐม เขต 2 
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64 นาย สุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรสาคร 
65 นาง ฐาสสิร ์ นวิชญ์ญาณสุธี ศึกษานิเทศก์- สพป.ภูเก็ต 
66 นาง มาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต 
67 น.ส. จิราวรรณ ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์- สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
68 นาย สุรชัย ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
69 น.ส. ศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
70 นาย ก าพล ธนะนิมิตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สงขลา เขต 2 
71 น.ส. สุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ตรัง เขต 2 
72 น.ส. นาฏยา สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ตรัง เขต 2 
73 น.ส. ปทิตตา กนกกช ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พัทลุง เขต 1 
74 นาย วัชราพงศ์ ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พัทลุง เขต 2 
75 นาย ดันนียาล สารี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต 2 
76 น.ส. สุทธิรักษ์  พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


