
ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น ลําดับ วันที่อบรม สถานที่รายงานตัว
7959 นายสัญชัย  ฉลาดคิด                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ชบ.3            19 1 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
7984 นายวินัย บัวป้อง                       ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ชบ.3            19 2 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8252 นายสมศักดิ์ เจริญสุข                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สระแก้วเขต1     19 3 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8254 นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.เขต6            19 4 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8271 นายวชิระ ขวัญเพชร                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สศศ.                19 5 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8274 นางจรี วัชรวงษ์                         ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ประจวบฯ1        19 6 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8280 นายคํานวณ  ทองมาก                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ชลบุรี เขต 1    19 7 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8296 นายสมบูรณ์ เติมแก้ว                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 8 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8297 นายสมหมาย สังขะวินิจ               ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 9 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8309 นายกัมปนาท วัชรธนาคม             ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 10 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8317 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์              ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 11 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8321 นาย ศุภกฤต ปิยะสุข                  ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 12 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8340 นาย สุชาติ ศรีหานารถ                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 13 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8352 นายจําเริญ งามขึม                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 14 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8353 นายชูชีพ ฉายอรุณ                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่ประถมศ 19 15 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8363 นายมานะ ล่าโสตร์                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.7               19 16 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8368 นายสาธิต นะวาระ                     ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สนง.เขตพื้นที่การศึก 19 17 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 19 วันที่ 4 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหต ุเปิดทุกหลักสูตรตามกําหนด ผู้อบรมรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   29/9/2016 หน้า 1
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8378 นางคนึงใจ กฤษณา                    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม เขต7            19 18 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8387 อุดม หงษ์มัง                            ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 19 19 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8391 นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต2     19 20 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8398 นางรุจิรดา วรรณศิริ                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.6               19 21 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8421 นาง จารุมาศ เคนชมภู                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ชัยภูมิ เขต1    19 22 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8422 นายปรีชา เคนชมภู                    ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.30              19 23 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8449 นายนุภาพ ถาวรเจริญ                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพฐ สพม.7           19 24 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
8451 นริมล ศิริสมบัติ                        ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สป.2            19 25 4-7 ต.ค.59 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
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