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5338 นายธีระวัชน์ สิงหบุตร                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.18 10 1 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6193 นางสายทอง เจริญนาน                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สฟปจันทบุรี เขต 2 10 2 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6194 นายสําเนา บุญมาก                    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.17 10 3 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6197 นางสาวกชกร  ยิ้มแฉล้ม              ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.พระนครศรีอยุธยา 10 4 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6199 นายศรีทัศน์ วิรัสวา                    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สกลนคร เขต 1 10 5 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6203 ว่าที่ ร.ต.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่         ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.9 10 6 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6213 นายวรพงษ์  หาญเขตต์                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สมุทรปราการ เขต 10 7 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6221 นายชัชชวาลย์  งามขํา                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 10 8 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6224 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ สุทธิ               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 1 10 9 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6233 มนตรา   ฟักมงคล                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.น่าน 10 10 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6238 นายสุวิทย์  ชัยรัตน์                    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ฉะชิงเทรา เขต 1 10 11 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6256 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.6 10 12 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6265 นายพรต สุภาพงษ์                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.17 10 13 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6267 นายวรรณวิจักษณ์ กุศล               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สํานักงานกศน.จังหวัด 10 14 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6273 นายสมพงษ์  แจ่มแสง                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สฟป.อุทัยธานี เขต 2 10 15 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6274 นายสําเริง ศรีสิทธิชัยสกุล             ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.17 10 16 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6275 นายทวีศักดิ์  ถึกไทย                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 10 17 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6276 นางสาวราตรี  เทียนดํา                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 10 18 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6289 นายโกวิท ภูโอบ                        ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.มหาสารคราม เขต 3 10 19 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
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6291 นายวรวรรธน์ ขนอม                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สงขลา เขต 1 10 20 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6294 นายทรงชัย วินิจสกุลไทย             ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ชลบุรี เขต 1 10 21 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6311 นายรณภพ  ตรึกหากิจ                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.18 10 22 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6313 นายกิจจา  จันทร์ดี                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 2 10 23 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6316 นายไพฑูรย์ ทองมณี                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 10 24 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6328 นายภิรมย์  ลี้กุล                        ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.18 10 25 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6331 นายจําลอง พรหมสูงวงษ์              ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 10 26 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6338 นายเกษม ไชยรัตน์                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.26 10 27 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6342 นางสาวฐิติพร  ภู่มณี                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สระแก้ว เขต 1 10 28 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6351 นายกฤษดา  ปรีชาหาญ               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.15 10 29 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6357 นายเจริญ  ควรหา                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 2 10 30 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6358 นางสาวอุษา  ขวัญเขตร               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 2 10 31 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6361 นายวิรัช สุวรรณโชติ                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 2 10 32 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6362 ณัฐรดี โพธิ์ทิพย์                        ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 2 10 33 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6363 ลัดดาวรรณ จินดารัตน์                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 2 10 34 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6367 นางสาวปิยภัทร ทองพรม             ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 1 10 35 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6370 นางสุนันท์ ประสพผล                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 10 36 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6371 นายสวัสดิ์  เพชรบูรณ์                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.2 10 37 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6373 นายระพินธ์  ชูศรี                      ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.2 10 38 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
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6374 นางเพ็ญแข  วัฒนสุข                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.2 10 39 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6375 นายสุชาติ วงศ์ยงศิลป์                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.2 10 40 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6378 ว่าที่ ร.ท.วิรุฬห์   นาคําภา            ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 10 41 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6379 นางสาววัชราพร   สุวรรณเตมีย์      ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 10 42 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6383 นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.2 11 1 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6384 นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.1 11 2 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6397 นายวรพจน์ สิงหราช                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 11 3 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชมุเทาทอง5 ชั้น 3
6417 นายพัลลภ เชวงชุติรัตน์               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.18 11 4 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6421 นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ         ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ตราด 11 5 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6422 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์             ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.40 11 6 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6424 นายสมศักดิ์ ศรีสุข                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สระแก้ว เขต 1 11 7 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6435 นายสําเริง หมอนวัน                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.18 11 8 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6441 นางพิมพ์ใจ  สุนทรประเสริฐ          ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 1 11 9 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6451 นางมณเฑียร กันหาวัน โอเวนส์บี    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ตราด 11 10 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6456 นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ             ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ตราด 11 11 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6463 นายสมชาย เพียรการ                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สระแก้ว เขต 1 11 12 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6472 นางสุมนา ธิกุลวงษ์                    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.2 11 13 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6475 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง                       ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.2 11 14 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6476 นายสังคม จิตนาวสาร                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ตราด 11 15 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
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6477 นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ            ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ตราด 11 16 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6483 นายธิรัตน์ สุภาภรณ์                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 1 11 17 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6490 นายคราวุธ หงษ์วิเศษ                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ตราด            11 18 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6505 นายสมเกียรติ รั่วมั่น                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.10 11 19 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6506 นายศักดา โกมลวานิช                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.10 11 20 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6507 นางสมัชญา  ผุดผ่อง                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.18 11 21 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6508 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ ลํานักบริหารงานการศึก 11 22 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6516 นายวิทยา ศรีชมพู                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.3 11 23 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6530 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฎ์  เสียงเสนาะ      ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.1 11 24 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6536 นายพรศักดิ์ อุ่นใจ                      ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 11 25 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6537 นางฐาปนีย์ มะลี                        ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สงขลา เขต 3 11 26 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชมุเทาทอง5 ชั้น 3
6538 นางศรินทิพย์ ทะสะระ                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สงขลา เขต 3 11 27 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6539 นางพีรฉัตร หมวกใส่เพชร             ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สงขลา เขต 3 11 28 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6540 นางอุษา มู่เก็ม                          ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สงขลา เขต 3 11 29 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6541 นางน้ําทิพย์ ม่วงปลอด                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สงขลา เขต 3 11 30 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6542 นายประยงค์ กรุพิมาย                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.นครราชสีมา เขต 7 11 31 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6546 นายบรรเทา เครือวัลย์                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 2 11 32 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6550 นายสุรพล  พาลี                        ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง. เขต พื้นที่การศึก 11 33 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6551 นางณัฏฐพร  ชินบุตร                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.25 11 34 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  หากประสงค์เลื่อนการอบรมโปรดติดต่อ sirawan@buu.ac.th ภายใน 
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6560 นางวันเพ็ญ เจริญแพทย์               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 1 11 35 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6567 นายทวิต  ราษี                          ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 11 36 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6581 นางสุกัญญา กูลนรา                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.17 11 37 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6586 นายสุบรรณ  วราชุน                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยองเขต1       11 38 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6587 นายสําเภา  วิเศษนคร                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.32              11 39 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6588 นายสมนึก ช่อลัดดา ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ตราด            11 40 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6591 นางสาวสุคนธา อรุณภู่ ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.1 11 41 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3
6592 นายสุเทพ เปียกบุตร ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.กระบี่ 11 42 25-29 ก.ค.2558 ห้องประชุมเทาทอง5 ชั้น 3

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  หากประสงค์เลื่อนการอบรมโปรดติดต่อ sirawan@buu.ac.th ภายใน 
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