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

1 นาย นิยม ใจศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
เตรียมข้อมูลผลงานท่ี
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตาม
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 
หรืองานท่ีได้รบั
มอบหมาย 
2. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้มาเอง เช่น 
Note Book กระดาษ 
เครื่องเขียน เป็นต้น 
3. รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน ปีปจัจุบัน 1 
โรงเรียน 
4. หลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียน 1 โรงเรียน 
5. แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู 1 แผน  
  

2 นาง อุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
3 นาง กันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 
4 นาง คณาพร สาครเสถียรกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
5 นาย สวาส บุญอาษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
6 น.ส. ลดาวัลย์ ขุมค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
7 นาง มณฑนา มานะประสพสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
8 นาง อุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
9 นาง ฐิตารีย์ จุฑางกูร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
10 น.ส. นวรัตน์ รัตนศรีวอ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
11 น.ส. จรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
12 น.ส. นิตยา วรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 
13 นาย ธนนท์ มณีชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 
14 นาง นพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
15 นาย นิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
16 นาง พิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชลบุรี เขต 2 
17 นาย วสันต์ แสงสว่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
18 นาย อดุลย์ ผินโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
19 นาง พิมพ์พรรณ อรัญมิตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 3 
20 นาย พนม ศิรินามมนตรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
21 น.ส. ชัญญา อินทริกานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
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22 นาง วราภรณ์ มูลมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
23 นาย เจษฎา คะโยธา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
24 นาง ศศิกานต์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
25 นาง สมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
26 นาย เสกสรรค ์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
27 น.ส. ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
28 นาย ไพศาล ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
29 นาง ประนอม แก้วมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 
30 นาง พูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
31 นาง กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
32 นาง ณิชรญา ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
33 นาง พัชรา แย้มส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
34 น.ส. พยอม ศรีสมัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สงขลา เขต 1 
35 นาย ธีรภัทร อินทร์ศวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 
36 นาง พิฐชญาณ์ ไพรด า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สิงห์บุรี 
37 นาง พชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 
38 นาง เตือนใจ ดวงละม้าย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
39 นาง พัชรา บุรีเทศน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชลบุรี เขต 3 
40 นาย ธีรภัทร์ ใยแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
41 นาง อุบลรัตน์ หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
42 นาย วิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
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43 นาย สมปอง เอนกบุญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
44 นาย รังสิต อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
45 นาง ฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
46 น.ส. วชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
47 นาง รชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
48 น.ส. มณฑารพ กาศเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 
49 น.ส. กัลยา สุรีย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 
50 นาง จินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 4 
51 น.ส. สุวิมล ใจโปร่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 
52 น.ส. อินทิรา ประดับชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 
53 นาง เมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
54 น.ส. ศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
55 นาย ชัยศักดิ์ ไชยค าวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
56 นาง อังคณา เลิศล  า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
57 นาง สุรีย์กานต ์ ดวนสันเทียะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
58 นาง ญดาภัค กัลปดี ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
59 น.ส. พิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
60 น.ส. สุกัญญา มาช านิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
61 นาง วารีรัตน์ ทวยสอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
62 นาง สาวิตรี ไพรงามรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
63 นาง วันเพ็ญ ชนะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
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64 น.ส. สัมพันธ์ เอกรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
65 น.ส. วชิราภรณ ์ จันทร์นี ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
66 นาย ประสบชัย ทินบุตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
67 นาง กนิษฐา สวยสด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 3 
68 นาย ณรงค์ ศิริอางค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
69 นาง บงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
70 น.ส. ศิริวรรณภา บุญเส็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
71 นาง อรษา รัชณาการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 1 
72 น.ส. กฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 
73 นาย เกรียงศักดิ์  เรืองศรี ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
74 นาง ศุภมาส ผุยแสงพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
75 น.ส. สุกัญญา  ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


