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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อการนิเทศการศึกษา ส าหรับศึกษานิเทศก์ รุ่น 1-6 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 11 ก.ค. 2559 
 

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

1 นาง ศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นราธิวาส เขต 3 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 อ านาจ ศรีเที่ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
3 นาง นิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
4 นาย พิพัฒน์ ใจภักด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 
5 นาง ศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2 
6 น.ส. รุ่งทิพา โพธิ์นอก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
7 นาย สมเกียรติ ไกรยา ศึกษานเิทศก์ช านาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
8 นาย ธวัชชัย นวลศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
9 นาง ศิรดา พิริยะชัยวรกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
10 น.ส. บุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
11 นาง กุศล ชาปัญญา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
12 ว่าที ่ร.ท. ประสงค์ พรหมเมตตา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
13 น.ส. เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
14 น.ส. กาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
15 นาง อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2 
16 นาง ทิพยวิมล ดวงเวียงค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
17 น.ส. รุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 
18 นาง อุมาพร ปานโท ้ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
19 นาย กฤษฐา สร้อยมุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
20 น.ส. ถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
21 น.ส. เยาวภา ศานติธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
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22 นาย ณัฐพร ไชยเดช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต 3 
23 นาย กมลพันธ์ แก้วโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
24 นาง นันทากาญจน์ อัศพงศ์ธนัชเดช ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 
25 นาง ธัญลักษณ์ ธนัทโรจนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
26 นาง จ ารัส อุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
27 นาง พยอม รตันาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
28 นาง เมธิตา การเพียร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 7 
29 น.ส. สุนันท์ ปัณทุพา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
30 น.ส. พิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 4 
31 น.ส. พลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
32 นาย อดุลย์ ไพรสณฑ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 
33 นาง ช่อเพชร วงศ์ชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พะเยา เขต 2 
34 นาย ประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
35 นาง มยุรา วิไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
36 นาง สรัลชนา ชื่นใจชน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
37 นาง นฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
38 นาง ณัฏฐ์ชุดา วงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
39 น.ส. ขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
40 น.ส. บุศรินทร์ ใจวังโลก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
41 นาย เทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
42 น.ส. พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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43 นาย วาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
44 นาง จินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
45 น.ส. คุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
46 นาง กัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2 
47 นาง ปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 2 
48 นาง ปิ่นนรา บัวอ่ิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พะเยา เขต 2 
49 นาง เยาวลักษณ์ ผาสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
50 น.ส. ศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 
51 นาง พจนา คงสัตรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
52 นาย เจ๊ะเฮง มีนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ยะลา เขต 3 
53 นาง มารียานี บาฮา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ยะลา เขต 3 
54 จ.ส.อ. มงคล ทองเหลือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
55 นาง นิภาวรรณ เดชบุญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 
56 น.ส. พัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานเิทศก์ช านาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
57 น.ส. บุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 
58 นาง เสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 2 
59 น.ส. จุฑาฺธิบดิ์ กุลด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 
60 น.ส. กนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
61 นาง จิตราภรณ์ เครือซุย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
62 นาง พะเยาว์ นิยม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
63 นาย ชัชวาลย ์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
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64 นาย สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
65 นาย สุรพล ศรีศิลป์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 

66 
ว่าท่ี ร.ต. 
หญิง พจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 

67 น.ส. ศิราภรณ ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 
68 น.ส. สุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
69 นาย ประเสริฐ ปานรอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
70 น.ส. ณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
71 นาง สุภาพร ข าช้าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
72 นาง อรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
73 นาง เฉลิมศรี ทองจีน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
74 น.ส. ศิริพรรณ์ แก้วเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
75 นาง นางประไพพรรณ์ แก้วดอนรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 

 

ประกาศ : วันที่ 27 พ.ค. 2559 


