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7967 นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี         ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.18              17 1 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7970 นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม           ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.18              17 2 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

7982 นายพงศ์พันธ์ เจริญผล                ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.7               17 3 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8012 นางชลธิชา  อนันต์นาวี                ผอ./รอง ชาํนาญพิเศษ สพป.ชบ.3 17 4 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8025 นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล         ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.สป.2            17 5 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8035 นางสาวไปรมา เที่ยงทางธรรม        ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.18              17 6 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8044 นายสายชล สํานักดี                    ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.ฉช.1            17 7 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8089 นายณรงค์ พรหมนิมิตร                ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.ชพ.2            17 8 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8098 นายชํานาญ  โพธิ์เอม                  ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.สป.2            17 9 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8105 นายอดินันท์  เดชพงษ์                 ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.6               17 10 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8106 นายพงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์             ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.11 17 11 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8109 นายชาญชัย ชาญชญานนท์           ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.18              17 12 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8110 นางสาวนิลวรรณ  วฒันา              ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.18              17 13 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8129 นาย บัญชา  ปลื้มอารมย์              ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.18              17 14 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8141 นางวัชรี ด่านกระโทก                  ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.นม.4 17 15 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8155 นายณัฉฐ์ วรรณบุตร                   ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.ตราด 17 16 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8160 นางขวัญเรือน สะและวงษ์            ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.3            17 17 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 18 วันที่ 1-4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   23/7/2016 หน้า 1
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8180 นางสาวพงศ์สุดา สาลีพิมพ์            ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.ชบ.2            17 18 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8214 นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม               ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.นครปฐม เขต 1    17 19 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8224 นายสกฤษฎ์พล สุขกําเนิด             ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 17 20 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8225 นาง ปราณี จารีมุข                     ผอ./รอง ชาํนาญพิเศษ สพม.เขต14           17 21 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8230 นางสาวพรรัตน์ เอกพันธ์พงษ์         ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สพม.14              17 22 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

8246 นายปรีชา สัจจากุล                    ผอ./รอง ชํานาญพิเศษ สศศ. 17 23 1-4 ส.ค.59 โรงแรมเทาทองชั้น 2

หมายเหต ุผู้อบรมทุกรุ่นรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   23/7/2016 หน้า 2


