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12123 น.ส.ณัฐนรีภัทร ฐิติกาล                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี       177 1 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12124 น.ส.มะณี จันทร์โสภา                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1 177 2 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12125 นาย วงศกร วงศ์วิวัฒน์โภคิน                        ครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาปราจีนบุรี 177 3 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12126 นางสุดารัตน์ กาสุรงค์                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 177 4 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12127 น.ส.ลัดดา  ทองแสน                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานีเขต3    177 5 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12129 น.ส.กัญญารัตน์ ธนะสีลังกูร                        ครูช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 1   177 6 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12130 นางภาวินี ทองสุข                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2     177 7 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12131 นางสาวนิภาวรรณ แสงสว่าง                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี 1    177 8 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12133 นางณัธดา วรรณโวหาร                                ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               177 9 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12134 นายสิทธิพงษ์ มีมานาน                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต2      177 10 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12135 นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก                          ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               177 11 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12136 ว่าทีร้่อยตรีมงคล สระสงฆ ์                        ครูช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี2         177 12 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12137 น.ส.ลักษณารีย์ สมเสนา                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต1     177 13 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12140 นาง  วราภรณ์  ข าวิชา                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรีเขต 3     177 14 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12141 นางสาว ณัฐยา  ไกรครุธ                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          177 15 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12142 นางชุติวรรณ พานิชพันธุ ์                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          177 16 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12143 น.ส.ดริณ  พุฒิชัยสกุล                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          177 17 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12144 นายชัชวาล  ลักษณธ                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต1       177 18 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ร่วมโครงการพัฒนาขา้ราชการครูก่อนแตง่ตั้งให้มแีละเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที ่28  วันที ่8-11 มนีาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ ผู้อบรมรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่ teacher-edu.buu.ac.th   3/1/2018 หน้า 1
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12145 นางสาว วารุณี ฮานาฟี                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 177 19 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12148 นางสาวนันทัชพร จิรขจรชัย                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            177 20 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12149 น.ส.มะลิดา เมตตาคุณ                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต18           177 21 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12150 นายวิชัย สุมงคล                                   ครูช านาญการพิเศษ สพม..18             177 22 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12151 นางสาวแพรวพรรณ  ศรีวิชัย                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.น่านเขต1        177 23 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12152 นางสาวปาริฉัตร วงษ์ดี                             ครูช านาญการพิเศษ สพป. ชบ.1           177 24 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12153 นายประเวช  ทองโอภาส                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1 รร.มาบ 177 25 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12154 นางอนัญญา ทับทอง                                  ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              177 26 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12155 นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิต                           ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               177 27 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12156 นายปิติพงษ์ บัวส าลี                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               177 28 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12157 วิษณุกรณ์ สุวรรณ์                                 ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               177 29 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12158 นาง ปารดา นาสินเพิม่                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต1     177 30 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12159 นางนัยนา โชคสุขนิรันดร                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต2     177 31 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12160 นางสาวณัชธ์พรรุ้ง  มั่งมีชาญยัย                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.2            177 32 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12161 นางสาวรสสุคนธ์  สุริวงค์                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 177 33 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12162 นางสาว สุวิดา  ทรัพย์แสนดี                        ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            177 34 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12163 นางสาวกาญจนา ดีแสง                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            177 35 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12164 นายสาวเบญจวรรณ เสวีวัลลภ                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            177 36 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

หมายเหตุ ผู้อบรมรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่ teacher-edu.buu.ac.th   3/1/2018 หน้า 2



ID ชื่อ-สกุล หลักสูตร สังกัด รุ่น เลขที่ วันทีอ่บรม สถานทีร่ายงานตวั

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ร่วมโครงการพัฒนาขา้ราชการครูก่อนแตง่ตั้งให้มแีละเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที ่28  วันที ่8-11 มนีาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

12165 นางนุชจรี นาเมืองรักษ์                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            177 37 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12166 นางสาวประภัสสร  บุญจรัส                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.เขต 2        177 38 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12167 ฉวี ราชดา                                         ครูช านาญการพิเศษ สพป. จบ.2           177 39 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12168 นาง นิรมล  ทิพมนฑา                                ครูช านาญการพิเศษ สพป จบ.2            177 40 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12169 น.ส.ศิริลักษณ์ เหล่าเจริญ                         ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.2            177 41 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12170 น.ส.อรวรรณ กิ่งแก้ว                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.2            177 42 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12171 นางสาวเพ็ญนภา วิสารวุฒิ                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี2       178 1 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12172 นางกนกวรรณ มูลทองสงค์                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1    178 2 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12173 นาย ธวัช  สร้อยโพธิพ์ันธุ ์                       ครูช านาญการพิเศษ สพม. 18             178 3 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12174 นายณรุจน์ธภัทร ธัญพิสิษฐ์กุล                      ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต2     178 4 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12175 นางจินดา รัตนานก                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            178 5 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12176 น.ส นวลจันทร์ เสียบไธสง                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            178 6 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12177 น.ส เกศสุดา สุพัฒสร                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            178 7 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12178 น.ส วิชชุตา ถาวรกัลปชัย                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            178 8 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12180 นายสัมพันธ์  พรวิวัฒน์ธาดา                        ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              178 9 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12181 นางวิลาวัลย์ ศุภพร                                ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              178 10 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12182 นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ                           ครูช านาญการพิเศษ สพม.18 ชลบุรี       178 11 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12184 นายพิทยา แม่นทรง                                  ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               178 12 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3
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12185 นางอภิญญา นิยม                                    ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               178 13 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12186 นางโสจิรดา เจริญสุข                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               178 14 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12187 นายพัลลภ ศุลีด ารงวุฒิ                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              178 15 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12190 นางสาวลาวัล สุบิน                                 ครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีก่า 178 16 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12192 นางสาวจินดา วงค์อนันต์                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            178 17 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12195 น.ส.ปริยาณัต พลเกิ้น                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ3             178 18 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12196 นางธรรศญา เมืองนาค                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ3             178 19 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12197 นางสาวจินตนา สุกใส                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          178 20 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12198 นางพัชรินทร์ ฤทัยมาศ                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.7               178 21 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12199 นางอภิรดา  โทไข่ษร                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุเ์ขต3   178 22 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12200 กฤษณา จันทนาม                                     ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต 2      178 23 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12201 นางสาวชโลธร ศรีสด                                 ครูช านาญการพิเศษ สพม.42              178 24 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12202 นางสาวพิราภรณ์ สุภาโสต                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.อย.1            178 25 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12203 นางสาวมณฑิชา แสงสร้อย                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.อย.1            178 26 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12204 นางธนภร ประเสริฐสุข                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.อย.1            178 27 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12205 น.ส.นพวรรณ พิทักษ์จรรยา                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.2            178 28 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12206 นางศุภมาศ บรรณสิทธิ ์                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              178 29 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12207 นางวลัยกร สารบุญ                                  ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              178 30 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3
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12208 นางสาวทิติยา พันธ์ใจธรรม                          ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              178 31 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12209 นางปภาภัสสร์ จันทราช                              ครูช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพืน้ทีป่ร 178 32 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12210 นางสาวพัชรี  แซ่เล้า                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          178 33 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12212 นางสาวทิพย์ฤทัย พลไชย                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ2             178 34 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12213 นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              178 35 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12214 นางสาว ชุติมา สินธุวานิช                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง2          178 36 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12215 นางสาว ปารีณา บรรจงกิจ                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง2          178 37 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12216 น.ส.สิริญพัท โคตรบรรเทา                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 178 38 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12217 นายสุเทพ สุริโยรัตนโนภาส                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 178 39 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12218 นางวรรณิภา ทองธรรมชาติ                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี 1        178 40 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12219 นายสุพจน์ สมเพชร                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี 1        178 41 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12220 นางสาว สุภาวดี ชัยดา                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี 1        178 42 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12222 นางศรัณรัตน์ ธนาเตชะสวัสด์ิ                       ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1         179 1 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12223 นายชัยวัฒน์  มนอินทร์                             ครูช านาญการพิเศษ สพป. รย.1           179 2 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12224 นายสมรัก  เกตุชาติ                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1         179 3 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12225 นางสาววาสนา  ทูลเกล้า                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1         179 4 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12226 นางวรินทร์ญา  ประดิษฐ์สุวรรณ                      ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉช.เขต 1        179 5 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12227 น.ส.น้ าทิพย์ สุขเหมา                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉช.เขต 2        179 6 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3
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12228 นางสาว พิรานันท์ ประดู่                           ครูช านาญการพิเศษ สพม.7               179 7 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12229 นางสาว ภัทรภร  มั่นเพ็ชร                          ครูช านาญการพิเศษ สพม.7               179 8 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12230 นางสาวพิมลพรรณ วงศ์บุรุษ                          ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              179 9 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12232 นายสมพร พ่อเพียโคตร                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              179 10 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12233 นส.ปัทมา หลวงจ าเริญ                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต2      179 11 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12234 นางสมพิศ องอาจ                                    ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 179 12 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12235 นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 179 13 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12236 น.ส.สุจรรยา อินทวิเศษ                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี2     179 14 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12237 กนกวรรณ กาทาสี                                    ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี2     179 15 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12238 นางสาว ประภาภรณ์ พลรักษ์                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา 179 16 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12239 นางสาวอัจฉรา ทรัพย์มั่น                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรีเขต2  179 17 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12240 นางสาวนฤมล บัวจูม                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป ระยองเขต2       179 18 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12241 นาย ศุขสรรณ์ แจ้งใจ                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป2             179 19 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12242 นาย นิมิตร สายวิจิตต์                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป2             179 20 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12243 นางวรรณรัตน์ เฉิดฉาย                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1         179 21 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12248 น.ส.สุกัญญา หอมเจริญ                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              179 22 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12250 นส.อธิศา สังฆสุบรรณ์                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.7               179 23 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12251 นางสกล เสาวรส                                     ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต2      179 24 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3
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12252 ยุพาภร มหัทธนธีรนันต์                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.21              179 25 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12253 ว่าที ่ร.ต.หญิง สุภาฤดี กอผจญ                     ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต3     179 26 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12254 นาย ภาคภูมิ ภูมิศาสตร์                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              179 27 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12256 นางสาวนิตยา กองรัมย์                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 179 28 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12257 นางสาวพัทธวรรณ ประนัดตัง                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 179 29 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12260 นายภัทร์กร ศรีเมือง                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            179 30 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12261 นางสุภารัตน์ ธรรมสา                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            179 31 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12262 ศิริรัตน์ นครชู                                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 179 32 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12263 นางปรารถนา ศุภกังวาน                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              179 33 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12265 นางสาวเเสงดาว ศิริจ ารัส                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉช.1            179 34 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12266 นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์                        ครูช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการเขต2 179 35 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12267 นางสาวภัทรีญา แก้วพรม                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              179 36 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12270 นางอัจฉรา สังข์ประสิทธิ ์                         ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1     179 37 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12271 นางสาวิตรี ชมกลาง                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 179 38 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12272 น.ส.จินตหรา ปัจจัยยา                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 179 39 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12273 นางนฤชล คมกริส                                    ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 179 40 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12274 นางสาวพรพรรณ มาลากุล ณ อยุธยา                     ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 179 41 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3

12275 นางสาวอัญรัตน์ สุนทรโชติ                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉช.1(โรงเรียนวัด 179 42 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 5 ชั้น 3
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ณ โรงแรมเทาทอง  มหาวิทยาลัยบูรพา

12276 นางสาวเกศวิมล พลโสภา                              ครูช านาญการพิเศษ สพม 26              180 1 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12277 นางสาวทัศนีย์ อาจค าไพร                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปจ.1            180 2 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12278 นายปริญญา ผดุงกิจ                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉช2             180 3 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12280 นางสุภาพร ชูเตชะ                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.นว.3            180 4 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12281 นางสาวบุญเรือน ดวงศรีแก้ว                         ครูช านาญการพิเศษ สพป.นว.3            180 5 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12282 นางพิมพ์ผา วรรคตอน                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.นว.3            180 6 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12283 น.ส.วาสนา ผลาผล                                   ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต 6           180 7 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12284 นางสาว ฐิภารัตน์  สมสมัย                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉช.2            180 8 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12286 นางสาคร บังเกิด                                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            180 9 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12287 นางณพัทชามนท์ อัครชุนันภรณ์                       ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2     180 10 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12288 นายล าเลียง ปฏิสังข์                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2     180 11 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12289 นางปรียาภา สกุลศักด์ิ                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2     180 12 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12290 นางสาวหนูคิด ภูน้ าสี                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2     180 13 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12292 นางศิริวรรณ นพรัตน์                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.                180 14 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12293 น.ส. พิรุณ  คะกะเนปะ                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 180 15 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12294 นางสาวจันทนี กระมล                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.บร.2            180 16 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12297 น.ส. สุภาพร มิตรอุดม                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ3             180 17 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12298 นางประกาย ไพเราะ                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            180 18 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

หมายเหตุ ผู้อบรมรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่ teacher-edu.buu.ac.th   3/1/2018 หน้า 8
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12299 ศิริวรรณ คนดี                                     ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต1 180 19 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12300 นางขวัญฤดี สุดชื่น                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี  เขต 180 20 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12302 นางสาวยุภาวรรณ  โลภา                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3    180 21 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12303 นางสาวชลธิชา  สุขเจริญ                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3    180 22 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12304 นางสาวจิราวัลย์  พิมพ์บาล                         ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3    180 23 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12305 นางสาว เพียงใจ วงษ์สูง                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2     180 24 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12306 นางสาว รัตติยา จันทร์เศรษฐ                        ครูช านาญการพิเศษ สพป. ระยอง เขต 2    180 25 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12307 นางกรกนก  นิลค า                                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรีเขต1  180 26 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12308 นางสาวสุดใจ  สุขผ่อง                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรีเขต1      180 27 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12309 นางอรดี  กันรัมย์                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรีเขต1      180 28 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12310 น.ส. ฉัตรชนก  ภูบุญคง                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต19           180 29 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12311 นางปวีณา พันทอง                                   ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              180 30 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12312 นายบุญตา จันทร์เวียง                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              180 31 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12314 นาง ดรุณทิพย์ ขันสุข                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ1             180 32 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12315 นางสาวนิรมล ชาสงวน                                ครูช านาญการพิเศษ สพม.22              180 33 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12317 นางศิริกุล สุขกระโทก                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 180 34 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12318 น.ส.สุรีย์พร เพียรพิจิตร                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 180 35 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12319 น.ส.วาสนา รวดเร็ว                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 180 36 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12322 น.ส.สุเนต  แก้วหย่อง                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชย เขต2         180 37 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12323 นางสาวอุษา ประยูรศุข                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต7            180 38 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12324 นางสาวโสภาพรรณ ใยน้อย                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.2            180 39 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12325 นางฉวีวรรณ เทียนทอง                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.2            180 40 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12326 นางสาวแก้ว  สกุลเสริมไกรศรี                       ครูช านาญการพิเศษ สพม.1               180 41 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12327 นางสาวสุรีพร  แจ้งสว่าง                           ครูช านาญการพิเศษ สพม.1               180 42 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12329 นายอดิสักด์ิ ก่อแก้ว                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1    180 43 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12330 นาง จรินทิพย์ ภูยาทิพย์                           ครูช านาญการพิเศษ สพม. 20             180 44 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12331 นาง เย็นฤดี ปลัดบาง                               ครูช านาญการพิเศษ สพม. 20             180 45 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12333 นางสาว นิศารัตน์  ฤทธิแ์สนตอ                      ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            180 46 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12334 นาย สนธยา  บุตรวาระ                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต18           180 47 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12335 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเคร่ือง                       ครูช านาญการพิเศษ สพม.38              180 48 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12336 นางสาวล ายงค์ พิมพิสาร                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.38              180 49 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12337 นางสาวสุพรรณี อาจหาญ                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.38              180 50 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12340 นางปิยะนุช ดาราหงษ์                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ศก.3            180 51 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12342 น.ส.ฐิตินันท์ นันทนพิบูล                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต2      180 52 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12343 น.ส.ลภัสรดา สนามชัย                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      180 53 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12344 น.ส.ศศิมาภรณ์ แสงโอภาส                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง         180 54 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12345 นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า                         ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี        181 1 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12346 นางอัณศยา  อรรถนาถ                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.อย.2            181 2 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12347 นายธนวัฒน์ ด ารงพานิช                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 181 3 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12348 น.ส.ศิริมาส แสงรักษ์                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         181 4 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12349 น.ส.ศิริกันยา พิกุล                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         181 5 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12352 นางสาวจันทนี หน่องพงษ์                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         181 6 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12353 นางสิริยา เครือแก้ว                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         181 7 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12355 นางสาว รัตกัณฑ์ ฤทธิเ์จริญ                        ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               181 8 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12356 น.ส.พรสุดา สิงห์เธาว์                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต1     181 9 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12359 นางสาวนภาดาว เกตุสุวรรณ                           ครูช านาญการพิเศษ สพม.4               181 10 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12360 นางสาวสุนทรี ผาตินาวิน                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              181 11 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12362 นางวันนา อินทร์นอก                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1       181 12 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12365 นางนภาพร ใจตรง                                    ครูช านาญการพิเศษ สพป. ชัยนาท         181 13 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12366 น.ส. สรัญญา สุขอุดม                               ครูช านาญการพิเศษ สพม. 5              181 14 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12367 น.ส. สุมนพัสร์ ป้องกัน                            ครูช านาญการพิเศษ สพม. 5              181 15 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12368 นางปนัดดา ปัน้โต                                  ครูช านาญการพิเศษ สพม. 5              181 16 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12370 นางเบญจวรรณ อานามนารถ                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              181 17 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12372 น.ส.จิราภรณ์  สุทธิ                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง 1         181 18 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12373 นางปิยธิดา รอดซุง                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต1   181 19 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12374 นางสาวชนาธิป เทียนวรรณ                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          181 20 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12376 นางลภัสรดา ศรีมงคล                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.สกลนครเขต1      181 21 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12377 นางสาวนัยนา  จินะป๊อก                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1      181 22 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12378 นายลือชัย จุงเลียก                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 181 23 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12380 นางสาวกิติยาภรณ์  จันดาหงษ์                       ครูช านาญการพิเศษ สพป.บร.4            181 24 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12381 นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ์                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              181 25 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12384 น.ส.ชนิดา คุ้มศรีไวย์                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุเ์ขต1   181 26 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12385 นางเนตรทิพย์ สุทธการ                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปจ.2            181 27 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12388 นางสาว วันวิสาห์ บุญช่วยหลือ                      ครูช านาญการพิเศษ สพม.ชลบุรีเขต 18    181 28 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12389 นางสาววรัญญา  ล้ิมประเสริฐ                        ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต2  181 29 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12391 นายสมบัติ   งามเลิศ                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.  เขต 42        181 30 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12392 นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย                       ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต.42          181 31 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12394 นางสุจิณณา คุณธรรม                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1       181 32 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12395 นางนฎปพร เหล็กจารย์                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต22           181 33 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12397 นางสาวอาริสา โพธิท์อง                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               181 34 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12400 น.ส.ปิยะพร วงษ์อุดม                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               181 35 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12401 นางวิไลพร นาคศรี                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         181 36 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12402 นางอรุณศรี โจทา                                   ครูช านาญการพิเศษ สพม18               181 37 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12404 นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์                          ครูช านาญการพิเศษ สพม.37              181 38 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12405 นายยุทธศักด์ิ   ด้วงค าจันทร์                      ครูช านาญการพิเศษ สพม.20              181 39 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12407 นายอภิชัย ธิติพิศุทธิก์ุล                         ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต 31          181 40 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12408 นางปิยนุช  ศรีโมรา                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษเขต.3   181 41 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12410 นายปิตินันท์ บัวส าลี                              ครูช านาญการพิเศษ สพป                 181 42 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12411 นางพรพรรณ   จันทรพราหมณ์                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต 1      181 43 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12412 นางสาวพรทิพย์  ขันนอก                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.2            181 44 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12414 น.ส.ประภาพรรณ เมฆขลา                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         181 45 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12416 นางดวงเดือน ริมสมุทร                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      181 46 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12417 นางสาว เสาวลักษณ์  คลังกลาง                       ครูช านาญการพิเศษ สพป.อด 1            181 47 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12418 นายชินกร สุวรรณเวียง                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              181 48 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12420 นายคณินธิปรัชต์   พรหมราษฎร์                      ครูช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 182 1 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12421 นางสาวบุษกร  ตองอ่อน                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 2 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12422 นางน้ าฝน เปรมปรี                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            182 3 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12425 นางนภัส โตทองหลาง                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมาเขต 7 182 4 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12426 นางอรุณี  กองโฮม                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต3        182 5 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12427 นางกนิษฐา พรหมศิริ                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต3        182 6 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12429 นางอุมาพร ภิรมย์ภักดี                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 7 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12430 นางสาวอัจฉรา เกตุมาโร                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต2     182 8 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12431 นางสาวพัชรวดี บุญมาก                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.2               182 9 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12432 นางช่อผกา ศรีจันทร์อินทร์                         ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต2      182 10 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12433 นางพัชรินทร์ ส านักวิชา                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง2          182 11 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12434 นายสิทธิกรณ์ บุตรสนม                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 12 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12436 นายสุนันท์ ค าผงษ์                                 ครูช านาญการพิเศษ สพม.2               182 13 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12437 นางสาวปัทมา เวียงวุธ                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.2               182 14 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12438 นางสาวนันทพร เตศิริ                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 15 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12439 นายสุภัทรพงศ์ รวงผ้ึงรุ่งโรจน์                    ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 16 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12440 นางสาวณุตตรา ทองสา                                ครูช านาญการพิเศษ สพม.2               182 17 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12443 นางมิรา  หอมจันทร์                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.อบ.5            182 18 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12446 นางฐิติมาภรณ์ นาคเจือ                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 182 19 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12447 นาง อาภากร กระจายกลาง                             ครูเชี่ยวชาญ สพม.18              182 20 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12448 นาง กนกวรรณ เย็นใจ                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3    182 21 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12449 นาย ยงยุทธ  ขาวสุข                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.นม.7            182 22 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12451 นางสาวชญาณี มีแสนสัตย์                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุเ์ขต2   182 23 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12452 นางไพลิน พระโรจน์                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.อด.3            182 24 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12453 นายนิวัฒน์ พละสุข                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรีเขต2  182 25 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12454 นายวิทยา บุรีเพีย                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต3   182 26 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12455 นางศุภลักษณ์ สืบประสิทธิ ์                        ครูช านาญการพิเศษ สพม.14              182 27 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12458 น.ส.อัจฉรา  ถวิลหล่อ                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.18 ชลบุรี       182 28 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12460 น.ส.ไพลิน บุญนา                                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.1            182 29 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12461 นายโกมิน มาลา                                     ครูช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี2         182 30 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12462 นางสุนิษา การพานิช                                ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              182 31 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12464 นางสาวรัศวี เพ็งค าปัง้                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.21หนองคาย       182 32 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12465 นายฎีกา สุภาลัย                                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            182 33 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12466 นายธีรพล เพียรเพ็ง                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            182 34 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12468 สุรีรัตน์ บุญเชิด                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            182 35 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12469 สุเมธ บุตรดา                                      ครูช านาญการพิเศษ สพป เชียงใหม่เขต 3  182 36 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12471 เตชพัฒน์ พงษาปาน                                  ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 37 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12472 น.ส.นพรัตน์ ประสาทศิลป์                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี       182 38 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12475 นางวรินทรา ชัยบูรณ์                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี       182 39 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12476 นางสุพรรณี บึงลอย                                 ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               182 40 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12477 นางแสงจันทร์ ปัญญา                                ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               182 41 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12478 นางภัทรพร  เกษนอก                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต2    182 42 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12480 นางบุศยา  ไวพยาบาล                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.สบ.2            182 43 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12481 นางสาว ชโลธร  บรรเทาทุกข์                         ครูช านาญการพิเศษ สพป.สบ.2            182 44 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12482 นางสาว ก าไลทิพย์  แสงประทีป                       ครูช านาญการพิเศษ สพป.สบ.2            182 45 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12483 นางวราพร โคผดุง                                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชย.เขต2         182 46 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12484 นางบุศรินทร์ ค ามฤทธิ ์                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 47 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12485 นางวิลาสินี อุดแก้ว                               ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 48 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12486 นางสาวดวงเดือน ชัยมีแรง                           ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              182 1 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12487 นายนิกร บุญมาก                                    ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต3     183 2 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12488 น.ส.พจนี  พิมพ์ชัย                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษเขต4    183 3 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12493 นางสาววาสนา ต่างใจ                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต1       183 4 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12494 นายสุชาติ เมืองจันทร์                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.ศก.เขต.2        183 5 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12495 นางวิมลรัตน์ วงษ์ยาแดง                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         183 6 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12496 นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี                           ครูช านาญการพิเศษ 183 7 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12497 นายไพฑูรย์  ข่าขันมะลี                            ครูช านาญการพิเศษ 183 8 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12498 นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               183 9 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12500 นางเอี่ยมจิรา เดชกัลยา                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต 1      183 10 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12504 น.ส.วิรงรอง กล่ินคล้าย                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               183 11 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12505 นายฉัตรชัย พันธ์ป้อม                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว 2       183 12 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12506 นาง สุพรรษา คณฑา                                  ครูช านาญการพิเศษ อุทัยธานี เขต 2     183 13 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12507 นางสาวณัฐริกา  คงไมตรี                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.19              183 14 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12509 นายมานิต ทาหาวงศ์                                 ครูช านาญการพิเศษ สพป.สก 2            183 15 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12511 นาย ชัยวุฒิ  ศิวิรัตน์                            ครูช านาญการพิเศษ นครนายก             183 16 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12512 นส.กมลลดา ศรีตะปัญญะ                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         183 17 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12513 นาง นัยนา บุญเจริญ                                ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              183 18 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12514 นางระพีพร ตันเจริญ                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา 2    183 19 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12515 นายสินธ์ ศรีพลพา                                  ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา 2    183 20 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12516 น.ส.เปรมฤดี เปรมพงษ์                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต4            183 21 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12518 นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์                          ครูช านาญการพิเศษ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึก 183 22 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12519 นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              183 23 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12521 น.ส.แสนสิริ  รุ่งโรจน์หิรัญญา                     ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท          183 24 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12522 นายอนุชา   ม่วงเขียว                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต1     183 25 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12525 น.ส.ชุติกาญจน์  กิติเมืองฐิติ                     ครูช านาญการพิเศษ นครราชสีมา เขต 6    183 26 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12526 นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล                            ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            183 27 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12528 นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต 32          183 28 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12530 นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี                        ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            183 29 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12532 นาง อนันติยา จ าปาสุข                              ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป. เขต 1       183 30 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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12533 นางสาว ภัทรนันต์ เกตุงาม                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการเขต 1 183 31 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12540 นางสาวธนาศิริ ล้ิมรักษ์                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 183 32 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12544 น.ส.ปรัชญาภรณ์  แย้มเกษร                          ครูช านาญการพิเศษ สพป.สป.2            183 33 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12547 นายวัชรพันธ์  ใครบุตร                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3    183 34 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12549 น.ส.ดลนภา พงษ์ทรัพย์                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.7               183 35 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12550 นายค านวน  วงศ์จันทร์                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              183 36 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12551 นายธีรพร  เอื้อเฟือ้                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              183 37 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12553 นางสาวอภินทร์นิชา เอี่ยมสะอาด                     ครูช านาญการพิเศษ สพป ระยองเขต2       183 38 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12554 นายธิปไตย  วิไลพันธุ ์                            ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               183 39 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12557 นายศิริมงคล  ทนทอง                                ครูช านาญการพิเศษ สพป.สร.3            183 40 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12561 น.ส.สุนิสา  สายแก้วดี                             ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต2     183 41 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12567 นายวิศวกร ชัยเชิดชู                               ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1       183 42 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12568 นางสาววรางคณา วัฒนพานิช                           ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1       183 43 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12569 นางวรรณี รักไทย                                   ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1       183 44 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12570 นางสาวฐิติพร แก้วกมล                              ครูช านาญการพิเศษ สพม18               183 45 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12572 น.ส.วิจิตรา คันธารรส                              ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต5            183 46 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12573 นางสาวแสงอรุณ ไขหิน                               ครูช านาญการพิเศษ สพม 42              183 47 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2

12574 นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติ                             ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              183 48 8-11 ม.ีค.61 ห้องเทาทอง 1 ชั้น 2
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