
ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7135 นางอรพรรณ รักกลิ่น                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              1 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7312 นางสาวสิริชนม์ ปิ่นน้อย               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต1    2 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7313 นางวิไลพร อินทเคหะ                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป. สระบุรีเขต1    3 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7316 น.ส.ดวงหทัย พุทธศรี                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ 3            4 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7317 น.ส.นภัฏสร ศรนรินทรฺ์                ครูชํานาญการพิเศษ สพม.กทม.เขต2        5 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7320 นางสาวทองหล่อ  จันทรา             ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3    6 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7321 นางอโณทัย  วิจาระ                    ครูชํานาญการพิเศษ สพป .จบ.1           7 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7322 นางอัญชลี  จันทร์แดง                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จบ.1            8 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7325 นางสาวปูน  บุตรี                      ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              9 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7326 นายสาทิพย์  สีทอง                    ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              10 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7329 นางพิมล สุขมูล                         ครูชํานาญการพิเศษ สพป.จบ. 1           11 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7333 นางวราภรณ์ คันทศิริ                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.1            12 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7338 นางสาววราภรณ์  ศรีสิงห์             ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.2            13 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7339 นางสุภาวรรณ สิทธิชัย                ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต .    14 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7340 นางสุชาดา พยุงน้อย                   ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ฉช.2            15 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7342 นางอารยา เชื้ออินทร์                  ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     16 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7343 นาย อภิชัย คชสาร                     ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 17 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 15 วันที่ 20-23  ธันวาคม พ.ศ. 2558

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   4/12/2015 หน้า 1



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว

7345 นางสุกัลยา วงค์ใหญ่                   ครูชํานาญการพิเศษ สพม. เขต6           18 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7350 นาย ณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุล       ครูชํานาญการพิเศษ สพม.เขต10           19 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7353 นางสาวนิตยา ลุนหล้า                 ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            20 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7355 นาย มานพ แสงสว่าง                  ครูชํานาญการพิเศษ สพม.5               21 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7356 นาง หาดแก้ว ทองขาว                ครชูํานาญการพิเศษ สพม.5               22 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7362 นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิช               ครูชํานาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 23 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7366 นายพูนลาภ เกตุทองแถม             ครูชํานาญการพิเศษ สพม.18              24 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7367 ว่าที่ร.ต.หญิงฐาณิตา สว่างฉาย       ครูชํานาญการพิเศษ สพม18               25 20-23 ธ.ค.2558 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   4/12/2015 หน้า 2


