
ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7019 นางอนุ แพทย์พิทักษ์                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            1 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7020 นางรุ่งนภา สุหงษา                     ครูชํานาญการพิเศษ สพม.5               2 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7022 นางนิตยา เพชรจั่น                     ครูชํานาญการพิเศษ สพม.5               3 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7023 น.ส.วารุณี มาจําเนียร                 ครูชํานาญการพิเศษ สพม.5               4 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7024 นางสาววันทนา กลิ่นรื่น               ครูชํานาญการพิเศษ สพม. เขต 42         5 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7025 นางสมมาศ นิศานารถ                 ครูชํานาญการพิเศษ สพม. เขต 42         6 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7026 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม. เขต 42         7 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7029 นางสาวมัตติกา พรมวงค์              ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต 1      8 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7032 นายกฤษดา อรุณแสงฉาน             ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1       9 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7033 นางวราวรรณ  พงษ์พรต              ครูชํานาญการพิเศษ .สํานักงานเขตพื้นที่ก 10 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7038 นางสา กนกพร  แนวเงินดี            ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              11 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7040 นาง รมิดา  ภูพิลา                      ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              12 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7045 นาง สิริวรรณ ไมตรีจิต                ครูชํานาญการพิเศษ สพป ชบ1             13 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7047 นางกาญจนา ป้านทอง                ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.พิบูลวิทยาลัย สพ 14 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7048 อารีรัก บุญรามณรงค์                  ครูชํานาญการพิเศษ สพบ.5               15 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7049 จริยา คล้ายพรหม                      ครูชํานาญการพิเศษ รร.พระนารายณ์ สพบ.5 16 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7053 นางวรรณภา บุญประทีป              ครูชํานาญการพิเศษ สพบ.5               17 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 14 วันที่ 14-17  ธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7055 นางราณีย์ ลิ้นทอง                     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      18 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7056 นาย สมชาย ศรชัย                     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม     19 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7057 นายอาภากร  ปานอยู่                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชย.2            20 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7058 นายรุ่งแสง  พลซา                     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ระยอง 2         21 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7060 นางบุณรดา กิรติธนกิตต์              ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.2            22 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7061 นายสุชาติ อัมฤทธิ์                     ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              23 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7062 นายอดุล บุญเจริญ                     ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              24 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7063 นายวุฒิ อิสระกุล                       ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 25 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7068 นายสถาพร พิมพ์พาศรี                ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            26 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7070 นางธนัสถา  สมบัติบูรณ์               ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              27 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7071 นางสาวศิริพร สกัดกลาง              ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต2     28 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7072 นางสาวอัมไพ  บุญมี                   ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              29 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7073 นางอรวรรณ์ ปัททะทุม                ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต2     30 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7074 นาง ไพริน บุญกะยะ                   ครูชํานาญการพิเศษ สพป.                31 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7076 นางสวุิกรานต์ เจียมจันทร์            ครูชํานาญการพิเศษ พสม.18              32 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7078 นางวิภารัตน์ นวชาตสกุล             ครูชํานาญการพิเศษ สพม.เขต18           33 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7079 นาง วรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน        ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              34 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7080 นางไพรัตน์  เพ็ชรบดี                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จบ.1            35 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7082 น.ส.กัณฐิกา  สุระโคตร                ครูชาํนาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 1  36 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7084 นางอาริสา พลอยงาม                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            37 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7086 นายบรรจบ  บุญจันทร์                ครูชํานาญการพิเศษ สพป.รย.เขต 2        38 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7087 รัศมีดาว เตโช                           ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จบ.1            39 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7088 นายยอดขวัญ  ถามั่งมี                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.รย.เขต 2        40 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7089 นางทัศนีย์  ไทยสวัสดิ์                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.รย.เขต 2        41 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7091 นาย ชัยพจน์  ผสมทรัพย์             ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2    42 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7092 นาง พิมพ์ชนก  ทุมชาติ               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.2            43 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7093 นางสาวภาวินี ภูผา                     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรีเขต1  44 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7094 น.ส.อรณิชา วิริยวรพงศ์               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 45 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7105 นางพลิ้วพิไร พุทธรังษี                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            46 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7106 นางสาริณี แถวพันธ์                    ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            47 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7107 นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร        ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            48 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7108 นางนิตยา อรุณกิตติพร                ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            49 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7109 นางศศินิติ  ข่าวไทเพิ่มพูนสุข         ครูชํานาญการพิเศษ สพป.รอ้ยเอ็ดเขต1    50 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7110 นางอินทิรา   นิทาน                    ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จบ.1            51 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7113 นางสาวสิริกัญญา สาธิกวิทยา        ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              52 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7114 นายสําราญ นุ่มสวัสดิ์                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี       53 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7115 นางพิมลศรี  บุญกอง                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1    54 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7116 นส.สุรีรัตน์ ร่วมญาติ                   ครูชํานาญการพิเศษ สพม.17              55 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7117 นางวรรณวิไล แดงเพ็ง                 ครูชํานาญการพิเศษ สพม.17              56 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7118 นางสาวปาริชาติ เมืองธรรม           ครูชํานาญการพิเศษ สพป. ชบ3            57 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7120 นางมณฑิรา สายยศ                    ครูชํานาญการพิเศษ ระยอง เขต 1         58 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7121 นางสุวิญชา สาครเสถียร              ครูชํานาญการพิเศษ ระยอง เขต 1         59 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7122 น.ส.เย็นฤดี บุญธรรม                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม.17              60 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7123 นายสุรเชษฐ พัฒใส                    ครูชํานาญการพิเศษ สพม.เขต17           61 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7124 นางดวงใจ  เสนพลกรัง                ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              62 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7125 นางจรรยา กู๊ดเฮด                      ครูชํานาญการพิเศษ สพป.นว.2            63 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7126 นายวรเชษฐ์ มากบุญ                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม.42              64 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7127 นางสาวธิดา  ลือวันคํา                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต4  65 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7129 นายณฐภัทร  แก้วกุ่ม                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรีเขต4   66 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7133 นางสาวลาวัล สุบิน                    ครชูํานาญการพิเศษ สพป. ชลบุรี เขต3    67 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7136 นางพัฒชา ฉายลิ้ม                     ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              68 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7137 นางนฤมล น้อยจ่ายสิน                ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              69 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7138 นางวนิดา  สัมฤทธิ์นอก               ครูชํานาญการพิเศษ สนป.อุทัยธานี 2     70 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7139 นายมนตรี ชูราศรี                      ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              71 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7140 น.ส.อัญชนิดา จาดสันทัด             ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              72 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7142 น.ส.จุไลพร ธรรมเชียง                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรีเขต3      73 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7144 นายถิรพงศ์ ฤกษ์ขํา                    ครูชํานาญการพิเศษ สพม2                74 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7148 นางเกศินี อิ่มอุไร                       ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ตราด            75 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7149 นางสาวธีมาพร  ศรีหะรัญ             ครูชาํนาญการพิเศษ สพป.ตราด            76 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7166 นาย สุริยา สายธนู                     ครูชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารงานการศึก 77 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7167 นางนลินรัตน์ สายธนู                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 2  78 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7168 นางสาวเปรมฤดี  ปธานราษฎร์       ครูชํานาญการพิเศษ สพม เขต 17          79 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7170 นางพรทิพย์ ซื่อโค้ว                    ครูชํานาญการพิเศษ สพปรย.2             80 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7171 นาง อุทัยวรรณ ประดิษฐพฤกษ์      ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      81 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7172 นางสาวปทิดา ขันเชียง                ครูชาํนาญการพิเศษ สพปรย2              82 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7173 นางสาวอัญชลี   อุปกรณ์              ครูชํานาญการพิเศษ สพม.4               83 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7174 นางสาวมณฑิรา บุญจันทร์            ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      84 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7175 นางทัศวรรณ์ กองแก้ว                 ครูชํานาญการพิเศษ สพปรย1              85 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7176 นางสาวนิภาพร บุญทวี                ครูชํานาญการพิเศษ สพป .ระยองเขต 1     86 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7185 นางปิยนุช  ขันทะกาศ                 ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              87 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7195 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์          ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              88 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7197 นาย จักรกฤษณ์ ปลัดเซ็น             ครูชํานาญการพิเศษ สพม.17              89 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7198 นางสาว วรรณภา ฐานธรรม          ครูชํานาญการพิเศษ สพม.17              90 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7208 นายประกิจ ผสมทรัพย์                ครูชํานาญการพิเศษ สพม 18              91 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7215 นายสัมพันธ์ พิริยธาํรงกุล             ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดส 92 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7216 น.ส.เปรม กิจเมธี                       ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดส 93 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7217 น.ส.สุภาวดี ธรรมประชา              ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดส 94 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7219 นางปิยะพร  การเสมเนตร            ครูชํานาญการพิเศษ สพม.17              95 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7220 นางมินท์มันตา  เลิศโชติพันธุ์         ครูชํานาญการพิเศษ สพม. 17             96 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7221 ฉลอง สุขใส                             ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จบ.2            97 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7222 ธัญยธรณ์ กระจ่างสันเทียะ            ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จบ.2            98 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7223 นางแสงอารุณ เหลืองสี                ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              99 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7224 นางสาวเสาวลี แจ้งใจดี                ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดส 100 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7225 นางสาวธาริณี เหลืองขจรชัย          ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              101 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7226 นายบัณฑูร บุญชู                       ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดส 102 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7227 นางสุภาวิณี ประเสริฐพันธ์            ครูชํานาญการพิเศษ สพม.เขต7            103 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7229 น.ส.พัฒน์นรี  บุญยิ่งเรืองรอง         ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              104 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7230 ปริภัทร บํารุงรักษ์                      ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              105 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7231 นันท์นภัส ไทยยิ่ง                       ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              106 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7232 กิรณา บุญรักษา                        ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              107 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7233 เรวดี วิจารี                              ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              108 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7234 บุรินทร์ บํารุงรักษ์                      ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              109 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7235 เกียรติศักดิ์ ปาละสิทธิ์                 ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              110 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7236 ณัฏฐชุดา ทองมณี                      ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              111 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7238 นายทวนทอง เกียรติชุน               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต1     112 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7239 นายฉัตรชัย พิบูลย์                     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2   113 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7242 นายยอดชาย โคตรุฉิน                 ครูชํานาญการพิเศษ สพม เขต 6           114 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7243 นางสาวนันทนิตย์  สงวนกิจ          ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              115 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7244 นางสาวกัลยกร  สุปง                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              116 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7248 นางสมประสงค์ บูรพัฒน์              ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต3     117 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7251 นางสาว เนรัญชญาดา หอมทิพย์     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบบุรี เขต 3    118 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7252 นางอมรรัตน์ วิญญา                   ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            119 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7253 นางสาว สุภาวดี พยัคชน              ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            120 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7258 นายคมศักดิ์ หวานขม                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.นครนายก         121 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7259 นางวิวา รัตนโสภา                     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            122 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7261 นาง รวิวรรณ เบี้ยววงศ์               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1    123 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7262 นายวรรณเพ็ญ เสน่ห์                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              124 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7267 นางรุ่งอรุณ  ศรีสนาม                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม.27              125 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7269 นางภูษิตา ดํารงศิลป์                   ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              126 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7270 ขวัญใจ กองศักดา                      ครูชํานาญการพิเศษ สพม.7               127 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7271 นางวิลาสินี อุดแก้ว                    ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              128 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7272 นางหฤทัย  อนุกูลวงษ์                 ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              129 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7274 นาางสาวระวิวรรณ  สุขรักษา        ครูชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารงานการศึก 130 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7277 นางสาวยุพิน  แก้วกําจรจาย          ครูชํานาญการพิเศษ สศศ.                131 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7278 นางสรัญญา หาญกุดเลาะ             ครูชํานาญการพิเศษ สพม.17              132 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7279 นายธรรมรัตน์  สุขะ                   ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ฉช. เขต 2       133 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7282 นางสาวนันทพร บุญวาส              ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          134 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7283 นายอุดร วิงวอน                        ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สป.เขต 2        135 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7286 นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบรุี เขต3     136 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7288 นางสาวสายใจ รุ่งรัตน์                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.รย.1            137 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7289 นายนเรศ ไตรยงค์                      ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สก.2            138 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7290 นายชัยสิทธิ์ ทองศรีสมบูรณ์          ครูชํานาญการพิเศษ สพป.อน.เขต2         139 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7291 นายจีรเดช เทศพันธ์                   ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สพ เขต3         140 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7292 นางสาวจิราภรณ์ วิสันต์               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ฉช เขต 2        141 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7293 นางเต็มศิริ โคมเดือน                  ครชูํานาญการพิเศษ สพป.ฉช 2            142 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7298 นางสาวสุทัศน์ โดเคน                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป. ระยอง 1        143 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7299 นางศศิรินทร์ ศุภาไพโรจน์            ครูชํานาญการพิเศษ สพป. ระยอง 1        144 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7300 นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม่         ครูชํานาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 145 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

147 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

148 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

149 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

150 14-17 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  


