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13741 นางสาวจันทิมา จุ้ยวรมิตร ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            206 1 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13743 นางอินทิรา นิทาน ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.1            206 2 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13746 นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษา ครูช านาญการพิเศษ สพม18               206 3 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13747 นางเสาวณีย์ วงศ์อ้อย ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              206 4 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13751 นางสาวระวิวรรณ สุขรักษา ครูช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 206 5 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13752 นางสาวกมลวรรณ สิทธิเขตรการ ครูช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 206 6 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13753 นายสดุดี ต่อวัฒนกิจกุล ครูช านาญการพิเศษ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 206 7 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13756 นางสาวลัดดารัตน์ พลมีเดช ครูช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต2   206 8 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13757 นางสาวพิณทอง ผลดี ครูช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 2  206 9 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13759 นางจุฑารัตน์ แก้วบุญตรี ครูช านาญการพิเศษ สพป.นธ.เขต 2        206 10 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13765 นางสาวนงลักษณ์ สุนทรวิเศษ ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            206 11 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13766 นางพนิดา สายสุพรรณ ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยองเขต1       206 12 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13768 นางสาววัลลีย์ จตุพลัง ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.วัดตกพรม สพป.จบ. 206 13 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13771 นางภรณ์อุษา ศุภมานพ ครูช านาญการพิเศษ สพป.ฉช.2            206 14 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13773 นางสาวรุ่งอรุณ ตันเป็ง ครูช านาญการพิเศษ สพม. เขต 35         206 15 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13774 นายวสันต์ แก้วสา ครูช านาญการพิเศษ สพม.36              206 16 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13775 นางสาวมนฤดี หงษ์ค ามี ครูช านาญการพิเศษ สพป.รย.1            206 17 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13776 นางวรรณิศา สระทองยอด ครูช านาญการพิเศษ สพป.รย.1            206 18 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ร่วมโครงการพัฒนาขา้ราชการครูก่อนแตง่ตั้งให้มแีละเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ครั้งที ่33  วันที ่27-30 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

หมายเหตุ ผู้อบรมรายงานตัวเวลา 8.30 น. พร้อมส่งระเบียนประวัติและรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที ่ teacher-edu.buu.ac.th   24/4/2019 หน้า 1
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13777 นายจตุรงค์ พุทธรักษา ครูช านาญการพิเศษ สพป.รย.1            206 19 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13779 นางณัฐชไม สาดฟัก ครูช านาญการพิเศษ สพป.ลบ.2            206 20 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13780 นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               206 21 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13781 นางสาวรมณ โคตรเพชร ครูช านาญการพิเศษ สพป.นค. 1           206 22 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13782 นางสาวภัควลัญชญ์ พานนท์ ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               206 23 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13783 นางสาวกฤษดา วรรณขาม ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               206 24 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13784 นางสาวอรทัย คงสอน ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรีเขต 3     206 25 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13785 นางอรุโณทัย ส่งศรี ครูช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      206 26 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13787 นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ สพม เขต 18          206 27 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13788 นางขนิษฐา วรรณสวาท ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              206 28 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13792 นางกีรติ ศรีสะเทือน ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปท.2            206 29 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13793 นางฉวีวรรณ งามวงศ์วาน ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              206 30 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13794 นางกัลยรัตน์ อัญชลี ครูช านาญการพิเศษ สพม.18 ชลบุรี       206 31 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13795 นางอมรรัตน์ วิญญา ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3    206 32 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13797 นางสาวรัตติมากร ค าเสียง ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              206 33 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13798 นางสาวนิยดา นานประโคน ครูช านาญการพิเศษ สพป.สก.เขต1         206 34 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13800 นายสมศักด์ิ โสพัง ครูช านาญการพิเศษ รร.นิคมฯ สพม18      206 35 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13801 นายปิยะ มีนา ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              206 36 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2
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13804 นางลัดดาวัลย์ ศรีท่าดินแดง ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชบ.3            206 37 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13806 นางสมใจ อินธิมาศ ครูช านาญการพิเศษ สพม.6               206 38 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13808 นางวาสนา โภคาแสง ครูช านาญการพิเศษ สพม.30              206 39 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13809 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูช านาญการพิเศษ สพป. นครนายก        206 40 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13812 นายพรเทพ จันทร์ยิ้ม ครูช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 2  206 41 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13815 นายณรงค์ กอบกุลธีรพร ครูช านาญการพิเศษ สนง.เขตพืน้ทีก่ารศึก 206 42 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13817 นางสาววิไลลักษณ์ มีทิศ ครูช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการ เขต 207 1 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13819 นางสาวนภาวรรณ ดิษฐประยูร ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 207 2 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13822 นางสาวนายิกา สันทารุนัย ครูช านาญการพิเศษ สพม.17              207 3 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13823 นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริ ครูช านาญการพิเศษ สพม.42              207 4 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13824 นางประภาศรี วนสิริสกุล ครูช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 1  207 5 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13825 นางพรนิพา สง่ามั่งค่ัง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนิคมวิทยา สพ 207 6 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13826 นางสาวอธิกา เพ็ชรคง ครูช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต1   207 7 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13829 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี  เขต 1   207 8 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13830 นายเกียรติศักด์ิ จันทร ครูช านาญการพิเศษ สพม.  เขต  19       207 9 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13831 นางสาวเกศแก้ว ประส่ิงชอบ ครูช านาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต1   207 10 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13833 นางมยุรี วรวรรณ ครูช านาญการพิเศษ สพม.1               207 11 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13840 นางสาวเชาวรี ต๋ีสงวน ครูช านาญการพิเศษ สพม.10              207 12 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2
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13842 นางบ ารุง ทัศนา ครูช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต2    207 13 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13843 นายสรยุทธ สนธิ ครูช านาญการพิเศษ สพม.10 ประจวบคีรีขัน 207 14 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13846 นางวิมล บุตรศรีด้วง ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต10(สมุทรสาคร) 207 15 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13847 นางสาวณัฐกฤตา เพ็งสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ.2            207 16 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13853 นางสาวรุ่งนภา นาบ ารุง ครูช านาญการพิเศษ สพม.31              207 17 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13856 นางศรียา แก้วมณี ครูช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานีเขต 2   207 18 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13857 นางอภิรตา สายรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ สพม.10              207 19 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13859 นางสมพร ท้าวสาลี ครูช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2   207 20 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13861 นางปิยะพร ช้างกลาง ครูช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรปราการเขต1 207 21 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13863 นางสาวดวงนภา มะลิทอง ครูช านาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรีเขต3  207 22 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13867 นายไตรรัตน์ ปุยะติ ครูช านาญการพิเศษ สพม.32              207 23 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13868 นางสุพัตรา เทพมาลาพันธ์ศิริ ครูช านาญการพิเศษ สพป.นครปฐมเขต1      207 24 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13869 นางจันทิดา ประยงค์หอม ครูช านาญการพิเศษ สพม4                207 25 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13870 นางสาวจุฑารัตน์ สารีพันดอน ครูช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานีเขต2    207 26 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13871 นายพัฒนา ทองค า ครูช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3  207 27 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13872 นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต3   207 28 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13874 นางณรัตน์ธนพร อันทะศรี ครูช านาญการพิเศษ สพป.จบ1             207 29 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13875 นางทิพรัตน.์ ศิริพรม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศรีราชา สพม. 207 30 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2
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13876 นายกมล แก้วอ่อน ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต 5           207 31 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13877 นางสาวแหวนพลอย โพธิศิ์ริ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพระปฐมเจด 207 32 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13879 นางสาวสุพัตรา ดาวไธสง ครูช านาญการพิเศษ สพม.เขต 32          207 33 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13880 นางสาววัชรี ข าบริสุทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ อบต.คลองพระยาบันลือ 207 34 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13881 นางสาวสินีกานต์ แฟงสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ สพป.นบ.2            207 35 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13890 นายภูมินาถ เชื้อเล็ก ครูช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต1    207 36 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13891 นางสาวปนัดดา ปัสเสนะ ครูช านาญการพิเศษ สพป ตราด            207 37 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13892 นางสาวศลิษา ป้องกงลาด ครูช านาญการพิเศษ สพม.9               207 38 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13893 นายณรงค์ เถาว์เกตุ ครูช านาญการพิเศษ สพป.นฐ1             207 39 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13895 นางอรกาญจน์ กิจนิธิศโศธิน ครูช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            207 40 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13900 นางสายใจ ยะหัตตะ ครูช านาญการพิเศษ สพม.18              207 41 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13901 นางสาวมาลัยพร ค ามุงคุณ ครูช านาญการพิเศษ สพม.22              207 42 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13750 นางอัมพร แก้วมาตย์ ครูเชี่ยวชาญ สพป.ขอนแก่น เขต.2   36 1 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13758 นายบรรเลง ทิมธรรม ครูเชี่ยวชาญ สพม.เขต18           36 2 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13761 นางฐิตินันท์ ประทุมนันท์ ครูเชี่ยวชาญ สพม.8 ราชบุรี เขต 1 36 3 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13767 นายรุ่งโรจน์ หวังชม ครูเชี่ยวชาญ สพม.32              36 4 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13772 นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์ ครูเชี่ยวชาญ สพม.11              36 5 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13778 นางสาวนิศากร ยมหา ครูเชี่ยวชาญ สพม.18              36 6 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2
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13786 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูเชี่ยวชาญ สพป.นครนายก         36 7 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13799 นางสาวกาญจนา แสงแก้ว ครูเชี่ยวชาญ สพป.ชลบุรี เขต 1    36 8 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13803 นายชัยพร พัฒนจักร ครูเชี่ยวชาญ สพม.20              36 9 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13810 นางวิลัดดา ชยธนมงคล ครูเชี่ยวชาญ รร.กีฬา จ.ชลบุรี    36 10 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13813 นายทวีศักด์ิ ปันค ามูล ครูเชี่ยวชาญ สถาบันการพลศึกษา    36 11 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13816 นางสาวซาอีเราะห์ สันติวรกุล ครูเชี่ยวชาญ สพป.นธ.เขต2         36 12 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13820 นางอาระยะ ต้ังวิกรัย ครูเชี่ยวชาญ สพม.22              36 13 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13828 นางกัทลี คารมปราชญ์ ครูเชี่ยวชาญ สพบ.พิจิตร เขต1     36 14 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13836 นางสาวภาวิณี ทุง่ไธสง ครูเชี่ยวชาญ สพป.บุรีรัมย์เขต3   36 15 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13838 นางสุธิตา มั่นกลาง ครูเชี่ยวชาญ สพป.บร.เขต3         36 16 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13845 นางสาวปิยพร วันสุทธะ ครูเชี่ยวชาญ สพป.ขอนแก่นเขต5     36 17 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13849 นายสมยศ สีแสนซุย ครูเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร 36 18 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13851 นางอรญา วุฒิพันธ์                                ครูเชี่ยวชาญ สพม.20              36 19 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13852 นายอนุศร หงษ์ขุนทด ครูเชี่ยวชาญ สพป.นครราชสีมา เขต 5 36 20 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13873 นางอุทัยวรรณ ศรีตะปัญญะ ครูเชี่ยวชาญ ส านักบริหารงานการศึก 36 21 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13894 นางสาวจินดารัตน์ แย้มวงษ์ ครูเชี่ยวชาญ สพม. เขต 18         36 22 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13899 นายสุเทพ สหวัฒนชาติ                            ครูเชี่ยวชาญ สพม.บร 32           36 23 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2

13904 นางมณฑา  วงษาไฮ                                   ครูเชี่ยวชาญ รร.เมืองวาปีปทุม สพป      36 24 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2
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13739 นางมณียา ถมปัต ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สนง.กศน.จ.เพชรบุรี  29 1 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13740 นางสาวอัจฉรา ไชยราช ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2  29 2 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13742 นายวรุตม์ สุนนทราช ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรีเขต 3     29 3 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13760 นางสาวอนงค์นารถ เหล่ียมฤดี ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ กศน.จังหวัดเพชรบุรี 29 4 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13762 นางสุพิชชา โพธิจ์ินดา ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            29 5 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13763 นางสาวอุลัยพร เรืองไชย ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            29 6 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13764 นางนาถลดา ใจเย็น ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3    29 7 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13769 นายสิปปกร วินิจฉัย ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป. ชลบุรี เขต 2   29 8 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13770 นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญ ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ตราด            29 9 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13789 นายมนตรี ประการะสังข์ ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 29 10 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13790 ว่าทีร้่อยโทวันชิง กูลหกูล ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 29 11 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13791 นายทิพากร พิศโฉม ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 29 12 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13805 นางสาวปุณฑริกา นิลพัฒน์ ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม     29 13 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13818 นายสาธิต ใจคง ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.จบ.1            29 14 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13827 นางสาววรรณา เฮงน้อย ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.นครนายก         29 15 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13834 นายทองสุข ร้ิวทอง ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพม.ฉะเชิงเทรา เขต 2 29 16 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13835 นายนิติญวัฒน์ วรรทวี ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25          29 17 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13839 นายถาวร สมรูป ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2  29 18 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
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รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ร่วมโครงการพัฒนาขา้ราชการครูก่อนแตง่ตั้งให้มแีละเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ครั้งที ่33  วันที ่27-30 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

13844 นายปรัชญา ปรางค์ทอง ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป. อ่างทอง        29 19 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13848 นางกาญจน์นิต ส าเภา ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3  29 20 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13854 นายบุญมา กงพลี ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต1    29 21 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13858 นางสาวเกศอุมา นาควารี ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง         29 22 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13862 นางสาวสุรีย์พร เฮงฮะ ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต1      29 23 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13878 นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพม.33/สพป.สร.3     29 24 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13885 นายอัครเดช พันธุน์้อย ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.หนองบัวล าภู     29 25 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13896 ส.ต.ท.มงคลเดช วรรณปะเก ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ สพป.มค.เขต 1        29 26 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13898 นายภาสกร เมิดจันทึก ผอ./รอง ช านาญการพิเศษ กศน.                29 27 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

10117 นางสาวอิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์                           ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 28 1 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13744 นางพรวิภา เชยกล่ิน ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.                28 2 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13745 นางธิชาพร ยอดกัณหา ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.เขต 42          28 3 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13748 นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สระแก้ว เขต2    28 4 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13749 นายอรุณ ชุมทอง ผอ./รอง เชี่ยวชาญ ส านักบริหารงานการศึก 28 5 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13754 นายสาโรจน์ สิทธิมังค์ ผอ./รอง เชี่ยวชาญ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 28 6 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13755 นางสาวสุกัญญา วุฒิรัตน์ ผอ./รอง เชี่ยวชาญ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 28 7 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13796 นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.จันทบุรี เขต 2  28 8 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13802 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม 36              28 9 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
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ครั้งที ่33  วันที ่27-30 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

13807 นายภิญโญ ทองเหลา ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สกลนคร เขต 2    28 10 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13811 นางเภารัมย์ภา อาสา ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต 1     28 11 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13814 นายธีระ ขันบุตร                                   ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ชุมพร เขต 1     28 12 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13821 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สศศ.                28 13 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13832 นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สศศ                 28 14 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13837 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผอ./รอง เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพืน้ทีก่า 28 15 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13841 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม. 5              28 16 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13850 นางภาวดี วีรพันธุ์ ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป                 28 17 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13855 นายสุทธิโรจน์ บุญชู ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ชบ.เขต 1        28 18 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13860 นางวิชุดา หงษ์ทอง ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1    28 19 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13864 นางอภิสรา ซินเม ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม. 20             28 20 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13865 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม. 20             28 21 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13866 นางสาวชุติมา พรหมรัษา ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1    28 22 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13882 นางพยุงศรี วังโส ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.18              28 23 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13883 นายอนันต์ มีพจนา ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม เขต3            28 24 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13884 นายสมศักด์ิ งามสมเกล้า ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม เขต 3           28 25 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13886 นางสุภาวดี ปิติทานันท์ ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ระยอง เขต1      28 26 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13887 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพม.5               28 27 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
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รายชื่อผู้มสีิทธิ์เขา้ร่วมโครงการพัฒนาขา้ราชการครูก่อนแตง่ตั้งให้มแีละเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ   

ครั้งที ่33  วันที ่27-30 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์ปฏิบัตกิารโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

13888 นางรัชฎา ศรีแก่น ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สมุทรปราการเขต 1 28 28 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13889 นางปราณี ต้ังศิริวัฒนกุล ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.สมุทรปราการเขต 1 28 29 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13897 นางภาวิไล บุญทองแพง ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.หนองบัวล าภู เขต1 28 30 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13902 นายอุทัย ศรีขาวรส                                 ผอ./รอง เชี่ยวชาญ สพป.ร้อยเอ็ด เขต1         28 31 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2

13903 นายสุวิทย์  วงษาไฮ                                ผอ./รอง เชี่ยวชาญ รร.อนุบาลมหาสารคาม ส      28 32 27-30 เม.ย.62 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2
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