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

1 ว่าที ่ร.ท. ถวัลย์ จันทร์เพ็ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)  1. ให้ผู้ร่วมอบรมเตรียม
ข้ อ มู ล แ ล ะป ฏิ ทิ น ก า ร
ท า ง า น เ พื่ อ ห า รื อ กั บ
วิทยากร 
 2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้มาเอง เช่น 
Computer Note Book 
Printer สายไฟต่อพ่วง 
กระดาษ เครื่องเขียน เป็น
ต้น 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 น.ส. อรชพร มีพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธาน-ีชุมพร) 
3 นาง ภัทรินทร์  ชูมาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธาน-ีชุมพร) 
4 นาง สุริศา ริมคีรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 
5 นาง นวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 
6 นาง นวลฉว ี มนตรีปฐม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
7 นาง พรเพ็ญ ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 
8 น.ส. สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 
9 นาย ประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
10 นาย ชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
11 นาง ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
12 นาง วรรณวิภา สมรภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
13 นาง วิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
14 น.ส. ณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
15 น.ส. เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
16 นาย โสรส มั่นด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง 
17 น.ส. จีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง 
18 นาย สมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 
19 นาง ปราญชลี มะโนเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
20 นาง สวล ี ชนะปาลพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2 
21 นาง ชญาภา อ่ิมส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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22 น.ส. ปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23 นาย สมุทร สันคิธรรมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 1 
24 นาย สมภพ สุขพัฒนานรากุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
25 นาง น้อยประนอม เคียนทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
26 นาง ชนัดดา เศลาอนันต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
27 นาง อัจฉฎาพร เคราะห์ดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
28 นาย สุเมธ มัดธนู ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
29 น.ส. สุนิภา ไพบูลย์พิมพ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
30 นาย ยิ่งยศ บุญยศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1 
31 น.ส. กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2 
32 นาย ชัยณรงค์ บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
33 นาง วาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูม ิเขต 3 
34 นาง ปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
35 นาง กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
36 นาง เอ้ือมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
37 น.ส. ศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
38 นาย ศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
39 นาง รัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
40 นาย ปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
41 นาง สุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
42 นาง ฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 1 
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43 น.ส. ปราณี วรรณปะเก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

44 นาย ไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
45 นาง ปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2 
46 น.ส. สัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2 
47 นาง นัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 
48 นาง รินทิพย์ วารี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 
49 นาง วิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
50 น.ส. จรัสโฉม ชมภูมิ่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
51 นาง จุไร ภาโนชิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
52 นาย จ านงค์ โปธาเกี๋ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
53 น.ส. ชิชญาสุ ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
54 นาง จ าเนียร แก้วค าน้อย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 2 
55 นาง สุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 
56 นาย สืบศักดิ์ พรหมแย้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
57 นาง ยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
58 นาย วินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
59 นาง เกสรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
60 น.ส. สุคนธ์ทิพ ส าเนียงดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
61 นาง ปรียนันทน์ สุนทรวาทะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
62 นาง สุจิน พรหมมาศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
63 น.ส. ราณ ี ทับเที่ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
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64 นาง สายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   
  
      

65 นาย วิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
66 นาง บ าเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
67 นาง กาญจนา จิตรส ารวย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
68 นาง ปิยกมล พูลเสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
69 นาย เริงบพิธ เพชรคง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
70 นาง ชลธิชา รอดผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
71 นาง มณีรัตน์ อินทร์คง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
72 นาง วิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 2 
73 นาง จุฑารัตน์ อรุโณทัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต 1 
74 น.ส. ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต 1 
75 นาย จักรกฤช  แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

ประกาศ : วันที ่27 พ.ค. 2559 


