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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อการนิเทศการศึกษา ส าหรับศึกษานิเทศก์ รุ่น 7-8 รุ่นที่ 4 วันที่ 1 - 5 ก.ค. 2559 
 

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

1 นาง นริศรา ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 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 นาย วัชรพงษ์ วันดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
3 นาง ปราญชลี มะโนเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
4 นาง นุชนารถ ภูแช่มโชต ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
5 นาย พินิจ เชื้อแพ่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
6 นาง สุไบดัส มะยาดง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นราธิวาส เขต 1 
7 น.ส. อังคณา ภารสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
8 นาง ปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 

9 นาย พัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
10 นาย กัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
11 นาง สุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
12 นาย แสนยากร สายสิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 
13 น.ส. ภัชชฎา โอษคลัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 
14 น.ส. พัทธนันท์ สุดยอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 
15 นาย ยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
16 นาง ธนินี การปลูก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2 
17 นาง วีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
18 นาง ส่งศรี นาถมทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
19 นาง ปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
20 นาง พัชรีย์ เดชกุลทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.จันทบุรี เขต 2 
21 นาง ออมใจ บุญเขียว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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22 นาย วะสรรณ สอนนุช ศึกษานิเทศก์- สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 น.ส. ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
24 นาง วรรณา วรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
25 นาง สีไพล พรหมศิริเดช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 1 
26 น.ส. พชร ยังให้ผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
27 น.ส. ศิริลักษณ์ พันธุประกิจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
28 นาย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
29 น.ส. ละม่อม เปรมสระน้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
30 นาง จิตราวรรณ สุโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
31 นาง มาลินี ค าศรีแก้ว ไชยบัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
32 นาย มานนท์ ศรีกระจ่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
33 นาง ดนุภัค เชาว์ศรีกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
34 นาย สุริยนต์ ไชยมาตร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
35 น.ส. วิไลลักษณ์ โตโส ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
36 นาง ปัญจรัชติ์ สุจ านงค ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
37 นาย พิพัฒน์พงษ์ สมใจ ศึกษานิเทศก์- สพป.ขอนแก่น เขต 5 
38 น.ส. ศิรินาถ อาจบรรจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
39 นาง กฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 1 
40 นาย ปรีชา ภูสีฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
41 นาย อภิรัฐ เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
42 นาย จุมพล วงศ์ษร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
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43 นาง สุขชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 นาย สราวุธ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
45 นาง พวงผกา ทนันไชย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 1 
46 น.ส. วิชุดา แดนเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
47 ว่าท่ี ร.ต. พงษ์พิณิตย์ อุทธิยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 
48 น.ส. สุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์- สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
49 นาย ศุภวิชช ์ วงษ์พลบ ศึกษานิเทศก์- สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
50 น.ส. ภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์- สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
51 นาย ธนบดีพิพัฒน์ ด านิล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
52 นาย ชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์- สพป.สุโขทัย เขต 1 
53 นาย จิโรจน ์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุโขทัย เขต 1 
54 น.ส. จันทวรรณ ทองค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุโขทัย เขต 1 
55 น.ส. วารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุโขทัย เขต 1 
56 นาง วรรณทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 1 
57 นาย อิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 1 
58 น.ส. ประสิตา สุขส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุโขทัย เขต 1 
59 นาง ปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
60 น.ส. ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1 
61 นาง นพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
62 นาย สิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กระบี่ 
63 น.ส. ณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
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64 นาง อรัญญา มูสีสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์- สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 นาง ศศิธร พรัดมะลิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
66 น.ส. รัชนีวรรณ บ ารุงภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
67 น.ส. หทัยทิพย์ ฉางแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
68 นาย ษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ระนอง 
69 นาย ปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ระนอง 
70 นาย สดใส กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชุมพร เขต 1 
71 นาง วลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์- สพป.ชุมพร เขต 1 

72 ว่าท่ี ร.ต. 
หญิง ฐิติรัตน์ วีระกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชุมพร เขต 1 

73 นาย สามารถ พันคง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชุมพร เขต 2 
74 นาย คมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ - สพป.ราชบุรี เขต 1 
75 นาง ชาลินี  ศิลปศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ - สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


