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5818 นางอิงอร กําเนิดสินธุ์                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            99 1 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5819 นางเอมอร พราหมณ์พิทักษ์           ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            99 2 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5918 นางพัฒนียา อุปครุฑ                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.สก.เขต 1        99 3 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5919 นายพลชนัย สนแก้ว                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.สก.1            99 4 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5920 นางพจรินทร์ สนแก้ว                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.สก.1            99 5 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5921 นางจันทร์เพ็ญ ชุณหพันธ์             ครูชํานาญพิเศษ สพป.สระแก้วเขต1     99 6 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5922 นางสิริพร สุขประเสริฐ                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยองเขต1       99 7 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5923 นางยุพา รางแรม                       ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.2            99 8 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5924 นางภัทริน มหิเมือง                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยองเขต 1      99 9 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5925 นางศิริวรรณ เหมะศิวะ                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     99 10 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5927 นางศุภมาศ บรรณสิทธิ์                ครูชํานาญพิเศษ สพม.ชบ.เขต18        99 11 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5928 น.ส.ณัฏฐินี เศวตสุพร                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 99 12 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5929 นางนันทวัลย์ ศรีสมัย                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.เขต1         99 13 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5930 นาง ทัศนี ไชยฤทธิ์                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 99 14 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5931 นางฟารีดา เดชะรัศมี                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 99 15 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5932 นายทวีศักดิ์  ปันคํามูล                ครูชํานาญพิเศษ สถาบันการพลศึกษา    99 16 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5933 นายต่อศักดิ์ สุวิสุทธิมนตรี            ครูชํานาญพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต1   99 17 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5934 นางสุดารัตน์  สีสด                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.1            99 18 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5935 นางสาวสุวารี  มงคลศิริ               ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.1            99 19 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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5938 นางสาวนวลทิพย์ นวพันธุ์             ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              99 20 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5939 นายฉลอง โตสวัสดิ์                     ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              99 21 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5940 นายเทวา ชื่นชู                          ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              99 22 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5941 นางมณธนา มะหะหมัด                ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              99 23 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5943 นางสาว ศรีแพร เพชรยะโส           ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              99 24 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5944 นางสุกัญญา ถนอมวัฒน์              ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            99 25 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5945 นางน้ําค้าง จงบริบูรณ์                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            99 26 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5946 นาง ธรรมภัค ธรรมเที่ยง              ครูชํานาญพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต2   99 27 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5947 นางปาริชาติ คนเล                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต2      99 28 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5948 นางสาว ชิราวรรณ์ สว่างวงษ์         ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2     99 29 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5949 นาง  อัมมารี  คงเจริญ                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 99 30 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5950 นาย ประสิทธิ์  ชมชื่น                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 99 31 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5951 นส.สุคนธา โนรีรัตน์                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.แก้วเขต2        99 32 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5952 นายสนัส บุญยกรอํานวย              ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              99 33 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5953 นางสุภาภรณ์ พร้อมเจริญ             ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 99 34 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5954 น.ส.อรพิน เทพจอมใจ                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.เชียงรายเขต 2   99 35 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5955 นายณรงค์ฤทธิ์  สมนึก                ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              99 36 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5956 น.ส.สมร รักษามา                      ครูชํานาญพิเศษ สพม.10              99 37 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5957 นาย คํานวน ชูชาติ                     ครูชํานาญพิเศษ สพม.10              99 38 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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5958 นาย เอกรัฐ บุญเพ็ญ                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.10              99 39 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5959 นางสาว ปวีณา รักหน้าที่              ครูชํานาญพิเศษ สพป.นครนายก         99 40 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5960 น.ส.สุพรรณี วงศ์คงคํา                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.10              99 41 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5963 นางวิลาวัณย์ นรากร                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            99 42 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5964 นางมุกดา หนันเรือง                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            99 43 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5965 นางสาวจันทร์งาม มาตขาว           ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            99 44 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5966 นางสาว พรพรรณ เอี่ยมศิริ           ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ 2            99 45 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5967 นางจินตนา  ถกลพัฒนกุล            ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.1            99 46 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5968 นายสุวิทย์ ฉิมงาม                      ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.3            99 47 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5971 นางสาวยุคนธร ทองเจริญ             ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต7            99 48 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5972 นางสาว จันทร์จิรา แก้วโกย          ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต7            100 1 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5973 นายไวพจน์ เข้มแข็ง                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต2     100 2 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5974 นาง อมรรัตน์ แก่นแก้ว                ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต 18          100 3 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5975 นาง ปวีณา พันทอง                    ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต 18          100 4 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5976 นายอิทธิพล กลั่นดอกไม้              ครูชํานาญพิเศษ สพบ.ชบ.1.           100 5 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5977 นางศิรพรรณ สระสาลี                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              100 6 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5978 นางสาวรักชนก  ประสารกก          ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               100 7 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5979 นางสาวสุมาศ เตชานันท์              ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              100 8 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5980 นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร          ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              100 9 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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5981 นางสาวปิยนุช นุตตะรังสี              ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              100 10 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5982 นายภาคภูมิ มัสเยาะ                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต 6           100 11 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5983 นางสาว วันทนา แก้วเบี่ยง            ครูชํานาญพิเศษ สพม.6               100 12 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5984 นางสาวรัตนา มะลูลีม                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 100 13 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5987 นางรพีพรรณ หิมมะ                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต6            100 14 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5988 นางพัชยา ซือมงกง                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา 2    100 15 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5990 นางนุจนาท บัวโรย                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            100 16 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5991 นางทวีรัตน์  ถนอมรอด               ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              100 17 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5992 นางอภิญญา  ทับทอง                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              100 18 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5994 นายนิเวช อองละออ                   ครูชํานาญพิเศษ ส.พ.ป.จบ.1          100 19 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5995 น.ส.จันทิมา รัตนวาร                  ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              100 20 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5996 นางสาวชมพิชาน์ กฤษฏิ์ธนกาญจน์  ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต17           100 21 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5997 น.ส.กันตาธรณ์  ฆ้องย่ํา               ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              100 22 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5998 นายมงคล คําภูมี                       ครูชํานาญพิเศษ สพป ชบ.2            100 23 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6000 ณฐมนต์ ปัญจวีณิน                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     100 24 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6001 วิพาวดี เทียนงาม                       ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     100 25 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6002 บุษรา สํารวยประเสริฐ                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     100 26 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6003 จุฑามาศ ชูโชติ                         ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     100 27 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6004 นายโรจน์ไชโย กุลวงค์                 ครูชํานาญพิเศษ สพม 18              100 28 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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6006 นางกัญลดา  แสงมณี                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง 1         100 29 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6007 นางสุพรรษา  สาสังข์                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     100 30 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6008 นางวิมล ศรีสุทธิ์                        ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง1          100 31 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6009 นายจันดี พานิช                        ครูชํานาญพิเศษ สพป.ปจ.2            100 32 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6011 นางเตือนใจ ชัยสวัสดิ์                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.1            100 33 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6012 นางธันยนันทน์ สุวิมลธนายศ         ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.1            100 34 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6013 นางมยุรี รัตนดาดาษ                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.1            100 35 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6014 นางสาวพรศิริ กิจเกษตรกุล           ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.1            100 36 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6015 นางณัฐชยา สิงห์โตทอง               ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.1            100 37 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6016 นายเฉลิมชัย  จันทร์พัฒนพงศ์        ครูชํานาญพิเศษ ส.พ.ป.ระยองเขต 1    100 38 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6017 นายทวีลาภ สิทธิเวช                   ครูชํานาญพิเศษ ส.พ.ป.ระยองเขต 1    100 39 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6018 นางกมลวรรณ  อ่อนกลั่น             ครูชํานาญพิเศษ ส.พ.ป.ระยองเขต 1    100 40 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6019 นายประมวล  สุวรรณศรี              ครูชํานาญพิเศษ สพป.สก.1            100 41 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6020 น.ส.ธัญญรัตน์ พลเยี่ยม               ครูชํานาญพิเศษ สพป.นภ เขต1         100 42 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6021 แขไข อาจวิชัย                          ครูชํานาญพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 100 43 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6022 นายภูวนาท คํามูล                     ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              100 44 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6023 นางนาฏยา โชติไธสง                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.สก.เขต1         100 45 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6024 นส.ศิริพร  โงนสาย                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.สระแก้วเขต1     100 46 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6025 นางทับทิม กุณโฮง                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      100 47 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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6026 อารีย์  พัชรนฤมล                      ครูชํานาญพิเศษ สพป. ระยอง เขต1     100 48 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6027 นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ            ครูชํานาญพิเศษ สพม.18 ชลบุรี       101 1 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6028 นางอรสุรางค์ สมานวงค์               ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      101 2 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6029 นางวันเพ็ญ กล่อมแก้ว                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      101 3 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6030 นางสาวธิติมา วิเชียรเสนาะ           ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      101 4 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6031 นางสาวนันทนา หอมหวล             ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      101 5 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6032 นายถนอม นวนประโคน              ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 6 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6033 นางอรุณี สะอาดดี                     ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 7 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6034 นางวิลาวัลย์ ภูติวัชระนนท์            ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 8 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6035 นางศิริวรรณ ชัยมะณี                  ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 9 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6036 นางนภา แห้วเพ็ชร์                     ครูชํานาญพิเศษ สพม.มัธยมเขต18      101 10 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6037 นาย ชินนกร ประจิมนอก             ครูชํานาญพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต1    101 11 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6038 นางชลทิชา ศรีทอง                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     101 12 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6039 นายวินัย ศรีทอง                       ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     101 13 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6040 นายปฏิพัทธ์ ศรีสวาท                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     101 14 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6041 นางสาว วาทินี นานิคบุตร            ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            101 15 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6042 นางสาว เสาวลักษ์ วรัญกามิตร       ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            101 16 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6043 นางสาว จันทรา สร้อยเพชร          ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            101 17 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6044 นาง สมนึก ไทยเถียร                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            101 18 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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6045 น.ส.วิมลรัตน์ คําวัจนัง                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               101 19 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6046 นางสาววณิชชา ร่ําร้อง                ครูชํานาญพิเศษ สพม ระยอง 18        101 20 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6047 นางอารี จันทร์ณรงค์                   ครูชํานาญพิเศษ ร.ร.บ้านปะอา สพป.ตรา 101 21 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6048 นางราณี เจริญศิลป์                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            101 22 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6049 นางบุญภา ผาเจริญ                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.สก.1            101 23 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6050 นาง ขวัญจิรา  อินทร์เอี่ยม            ครูชํานาญพิเศษ สพป.อ่างทอง         101 24 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6052 นางรองรัตน์ รองในเมือง              ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            101 25 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6053 นายทวี  แนวประเสริฐ                ครูชํานาญพิเศษ สพป. ระยองเขต1      101 26 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6054 นางสุชาดา บุญประคม                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยองเขต1       101 27 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6058 นางจันทิมา แจ่มจํารัส                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต1     101 28 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6059 น.ส.อําพร บุญเย็น                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1    101 29 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6060 นางสาวภคพร ครสิงห์                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              101 30 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6061 นาง เยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจ          ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 31 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6062 นางสาว สุมาลี เมตตา                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 32 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6063 นาง วัฒนา สรรเสริญ                  ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 33 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6064 นางสาว พัชรา วงษ์ทองดี             ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 34 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6065 นางสาว กาญจนา สมคิด              ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 35 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6066 นางสาว วันวิสาข์ ชิดเชื้อ              ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 36 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6067 นาง นฤมล ไกรพงษ์                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 37 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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6068 นางสาว ชูขวัญ มงคลสุข              ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 38 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6069 นางสาว อรุณนภา นพเวช            ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 39 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6070 นางสาว มสารัศม์ บ้านโพธิ์ศรี        ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 40 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6071 นาง สาวิการ์ เชื้อนาข่า                ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              101 41 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6073 นางเพ็ญทิพา เกษตรเจริญพงศ์       ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 101 42 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6074 นางสาวปัทมา แจ่มจํารัส              ครูชํานาญพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 101 43 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6075 นางปาริชาติ บุญมาก                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 101 44 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6076 นายวิชา  จํานงค์ผล                    ครูชาํนาญพิเศษ สพม.18              101 45 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6077 นางวรางค์รัตน์ ชายทวีป              ครูชํานาญพิเศษ ศูนย์วิทยาสตร์เพื่อก 101 46 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6078 น.ส.วิชญาพร นริยากุล                ครูชํานาญพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 2  101 47 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6079 นางมาลิษา บุญจริง                    ครูชํานาญพิเศษ สํานักบริหารงานการศ฿ก 101 48 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6080 นางปริณดา อินทรสด                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     102 1 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6081 ปรัชญา ดีบู่                             ครูชํานาญพิเศษ สพป.กพ.1            102 2 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6082 ดารินี อินทร์แพง                       ครูชํานาญพิเศษ สพป.กพ.1            102 3 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6083 น.ส.ศิริพร วุฒิตา                       ครูชํานาญพิเศษ สพป. ปราจนีบุรีเขต1 102 4 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6084 นางนันทวรรณ  โฉมยา                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.1            102 5 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6085 นางสาวขวัญเรือน สินสายออ         ครูชํานาญพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 102 6 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6086 นางรสริน สวัสดิ์ล้น                    ครูชํานาญพิเศษ สพประยองเขต 1       102 7 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6087 นายเด่นชัย ศรหีาตา                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.2            102 8 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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6088 นางณัฎฐา สังอ่อนดี                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.เขต2         102 9 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6089 นางจารุวรรณ ยุทธหาญ               ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.เขต2         102 10 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6090 นางปิยะมาศ หิตะรัตน์                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.เขต2         102 11 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6091 นางพรทิพย์ วงศ์พยัคฆ์                ครูชํานาญพิเศษ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทร 102 12 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6092 นายวธัญญู ประทุมชาติ               ครูชํานาญพิเศษ สพม.17              102 13 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6093 ประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา                  ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต 18          102 14 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6094 นายไวภพ สุขกระโทก                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช. เขต2        102 15 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6095 นางศิริกุล สุขกระโทก                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช. เขต2        102 16 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6096 นางจิตตราพร แพสา                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              102 17 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6097 นางสาว ปัทมา เพ็งจรูญ               ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              102 18 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6099 นางสุกฤตา  เอี่ยมกลั่น                ครูชํานาญพิเศษ สพป.สิงห์บุรี       102 19 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6100 นายบุญค้ํา จุลเจือ                      ครชูํานาญพิเศษ สพม.17              102 20 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6101 น.ส.รินทร์ลภัส ศิริอมรนิธิกุล         ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            102 21 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6103 นายพงษ์ศักดิ์  ชื่นชูผล                ครูชํานาญพิเศษ สพม.6               102 22 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6104 นางกนกพิชญ์ ไพลดํา                  ครูชํานาญพิเศษ สพป. ระยอง เขต 1    102 23 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6105 นางสุรีย์พร   ฐิติกาล                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.                102 24 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6106 นางสาวอําพันธ์ พุ่มประเสริฐ         ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 102 25 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6107 นางบังอร เผ่าภูรี                       ครูชํานาญพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต1    102 26 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6108 ศิระศาสตร์ มกรวานิชย์               ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               102 27 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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6109 ธารีรัตน์ บุญครุฑ                       ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               102 28 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6110 มณีพรรณ คําแก้ว                      ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               102 29 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6111 นริศรา เชยบุบผา                      ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               102 30 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6112 วีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจ                ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               102 31 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6113 ณัชชา เจริญสมบัติ                     ครูชํานาญพิเศษ สพม.7               102 32 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6115 น.ส.รุนี คงสมศรี                       ครูชํานาญพิเศษ สพม.6               102 33 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6116 นางณัฐรินีย์ ทองพลาย                ครูชํานาญพิเศษ สพม.6               102 34 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6117 นางน้ําฝน เปรมปรี                     ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            102 35 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6118 นางสาวสุจิตตา แก้วปราณี            ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              102 36 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6119 นางช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์           ครูชํานาญพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่กา 102 37 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6120 น.ส.อัจฉรา สอนชา                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.หนองบัวลําภู เขต 102 38 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6121 นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่            ครูชํานาญพิเศษ สพป.สก.1            102 39 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6123 น.ส.อนันต์ทิตา  นาคทอง             ครูชํานาญพิเศษ สพป.สป.2            102 40 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6125 นายสรวิศ หงษ์วิเศษ                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            102 41 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6127 นางสาว จิราพร รุ่งอร่าม              ครูชํานาญพิเศษ สพม.9               102 42 22-25 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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5961 นายธนาธิป โชคดีวัฒนา               ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            103 1 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5962 นางสุทิชา หวานเหนาะ                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            103 2 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6129 นาง นฤมล ศิริเจริญ                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.6               103 3 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6130 น.ส.วริศา หุ่นประการ                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.6               103 4 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6131 น.ส.วิภาภรณ์ อิ่มอารมย์              ครูชํานาญพิเศษ สพม.6               103 5 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6133 นางวันดี สุขภูตานันท์                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 103 6 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6141 เยาวลักษณ์  จันทร์นุช                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง 1         103 7 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6142 นางไพฑูรย์ โชคดีวัฒนา               ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            103 8 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6143 นางธนพร กระจ่าง                     ครูชํานาญพิเศษ สพป ชบ 1            103 9 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6144 นางสาวปราณี ภูอาลัย                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.28              103 10 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6146 นางสุพิชญา ตรีชนะสมุทร            ครูชํานาญพิเศษ สพม28               103 11 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6147 นางดวงใจ ปัญญาใส                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 103 12 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6148 นางสาวปิยนุช ตุ้นทัพไทย             ครูชํานาญพิเศษ สพป.สป.2            103 13 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6149 นายมานพ เบญจพรม                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.2            103 14 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6153 สุจิตตรา กตัญที                        ครูชํานาญพิเศษ สพป.จบ.เขต2         103 15 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6154 กัลยาณี สุทธิสงค์                       ครูชํานาญพิเศษ สพป.ปทุมธานีเขต2    103 16 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6155 นายไพฑูรย์  สีหมวด                   ครูชํานาญพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 103 17 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6156 น.ส.จิรัตติกาญจน์   สุรีวรานนท์     ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              103 18 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6157 นางประทุมมา ฉิมพานิช               ครูชํานาญพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต1    103 19 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในวันแรกของการอบรม   11/4/2015 หนา้ 1



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11 กลุ่มที่ 2 วันที่ 23-26  เมษายน 2558

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่ สถานที่รายงานตัว
6158 นางศรัณย์รัชต์ แทบทาม              ครูชํานาญพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต3    103 20 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6160 กุลธิดา สุวัชระกุลธร                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              103 21 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6162 นางสาวถวิล ถนอมพันธ์               ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 103 22 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6163 นาย พุฒิพงศ์  ศิริสวัสดิ์               ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.2            103 23 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6164 นาง  ระพีพร  ตันเจริญ                ครูชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.2            103 24 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6165 นางสาวกนก คําแดง                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              103 25 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6166 นางสุภารัตน์ น้อยนาง                 ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              103 26 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6173 น.ส.อภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาด        ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยองเขต2       103 27 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6174 นางณพัทชามนท์ อัครชุนันภรณ์     ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยองเขต2(ร.ร.วั 103 28 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6175 นายวัลลภ พงษ์ศิลา                    ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              103 29 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6176 นางสาวศนิสา พงษ์ศรี                 ครูชํานาญพิเศษ สพป.สระแก้วเขต1     103 30 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6177 นางอนงค์ โรงสะอาด                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.3            103 31 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6179 น.ส.กนกกาญจน์ แสงทอง            ครูชํานาญพิเศษ สพม.18              103 32 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6181 นางสุภา สิงห์วิรัตน์                    ครูชํานาญพิเศษ สพป.ตราด            103 33 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6182 นางอังคณา สังสะนะ                   ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต6            103 34 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6183 นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจํารัสศิลป์    ครูชํานาญพิเศษ สพม.เขต6            103 35 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6184 นาง ปรีญา พุดเกลี้ยง                  ครูชํานาญพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      103 36 23-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในวันแรกของการอบรม   11/4/2015 หนา้ 2



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11  วันที่ 22 - 26  เมษายน  2558

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่ สถานที่รายงานตัว
5926 นายจีรศักดิ์ ศรีบุรมย์               ครูเชี่ยวชาญ สพม.22              16 1 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5936 น.ส.น้ําอ้อย ใจแสน                 ครเูชี่ยวชาญ สพม.7               16 2 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5937 นายณรงค์  แช่มประสิทธิ์          ครูเชี่ยวชาญ สพม.6               16 3 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5969 นางสาว เทียมจิต  พุทธวงศ์        ครูเชี่ยวชาญ สพป.เชียงราย เขต 2  16 4 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5970 นางอรุณี  บุญเกิด                   ครูเชี่ยวชาญ สพป.เชียงราย เขต 2  16 5 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5985 นางลัดดาวัลย์ ศรสีุข                ครูเชี่ยวชาญ สพม.13              16 6 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5986 นางสาวรอมียะห์ นิมุ                ครูเชี่ยวชาญ สพป.ยะลา เขต 1      16 7 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5989 นางบุญธรรม  เจริญศิริ             ครูเชี่ยวชาญ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 16 8 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
5999 นางกัลยา กลิ่นเชิดชู                ครูเชี่ยวชาญ สพม.6               16 9 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6010 นางสุนทรี สายสุทธิ                 ครูเชี่ยวชาญ สพป.อ่างทอง         16 10 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6051 นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา          ครูเชี่ยวชาญ สพม.เขต6            16 11 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6057 น.ส.พรรณพิศ ทวาเรศ              ครูเชี่ยวชาญ สพม.17              16 12 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6072 นางสาวนิศากร ยมหา              ครูเชี่ยวชาญ สพม.18              16 13 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6098 นางนวลวรรณ มุงดี                 ครเูชี่ยวชาญ สพม.1               16 14 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6102 พ.อ.อ. อธิสันต์ ทับทิม              ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดน 16 15 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6114 นายพรชัย ทองแดง                 ครูเชี่ยวชาญ สพม 5               16 16 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6122 นายนพคุณ  สืบเลย                 ครูเชี่ยวชาญ สพม.25              16 17 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6124 นายเรืองเดช  สุทธิพล              ครเูชี่ยวชาญ สพม.30              16 18 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6126 นางอรุณี กําลังแพทย์               ครูเชี่ยวชาญ สพม.9               16 19 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในวันแรกของการอบรม   20/4/2015 หนา้ 1



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11  วันที่ 22 - 26  เมษายน  2558

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่ สถานที่รายงานตัว
6128 น.ส.ประนอม  เจริญชนม์           ครูเชี่ยวชาญ สพป.ระยองเขต2       16 20 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6134 นางชลฎา นามโคตร                ครูเชี่ยวชาญ สพป.บึงกาฬ          16 21 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6135 นางสาวเดือนฉาย ดลไพร          ครูเชี่ยวชาญ สพป.บึงกาฬ          16 22 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6136 นางนิธนันท์ เครือคํา                ครูเชี่ยวชาญ สพม.32              16 23 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6137 นายปฐพี อินทรีย์                    ครูเชี่ยวชาญ สพป.อุทัยธานี เขต 2 16 24 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6138 นางดวงรัตน์ อินทรีย์                ครูเชี่ยวชาญ สพป.อุทัยธานี เขต 2 16 25 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6139 นางเพ็ญจันทร์ มิ่งศักดิ์ศรี          ครูเชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 26 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6140 นางธัญญาภรณ์ พลายงาม         ครูเชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 16 27 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6145 นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัย         ครูเชี่ยวชาญ สพป.ฉช2             16 28 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6150 นางปราจิตร คําธะณี                ครูเชี่ยวชาญ สพป.บึงกาฬ          16 29 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6151 น.ส.นิตยา  นิยมรัตน์                ครูเชี่ยวชาญ สพม.18              16 30 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6152 นางปุณยนุช  กรุณานนท์           ครูเชี่ยวชาญ สพม.18              16 31 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6159 นายสิทธิชัย  ยางธิสาร              ครูเชี่ยวชาญ สพม22               16 32 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6161 นาย ประเดิม วรรณทอง            ครูเชี่ยวชาญ สพม.24              16 33 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6167 นายชํานาญ ฟองเพชร              ครูเชี่ยวชาญ สพม.4               16 34 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6168 นางวันเพ็ญ  แพร่หลาย             ครูเชี่ยวชาญ สพม.5               16 35 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6169 นางสอาด  ชัชวาลยางกูร           ครูเชี่ยวชาญ สพม.5               16 36 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6170 นางนิสากร  รังษีภโนดร            ครูเชี่ยวชาญ สพม.5               16 37 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6171 นางอารีย์  ศรีปลั่ง                   ครูเชี่ยวชาญ สพม.5               16 38 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในวันแรกของการอบรม   20/4/2015 หนา้ 2



รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 11  วันที่ 22 - 26  เมษายน  2558

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่ สถานที่รายงานตัว
6172 นางวรรณิษา  ฤทธิ์สุทธิ์             ครูเชี่ยวชาญ สพม.5               16 39 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6178 นางวันเพ็ญ  วัฒฐานะ              ครูเชี่ยวชาญ สพป.จบ.2            16 40 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6180 นางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์      ครูเชี่ยวชาญ สพม.33              16 41 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6185 นส.อุดมลักษณ์ แจ่มศรี             ครูเชี่ยวชาญ สพป.นครนายก         16 42 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
6186 นางวาสนา   ชัยสกุลไพศาล        ครูเชี่ยวชาญ สพม.6               16 43 22-26 เม.ย.2558 ห้องประชุมเทาทอง ชั้น 2
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