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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
1. นายนิราช  แสนสุภา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
2. นายบุญธรรม  โดยด่วน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสามขา  
3. นางณิชากร  สุขพิธี ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 

4. นายพิทักษ์  ธาระณะ นิติกรชํานาญการ  
 

5. นางวัชรินทร์  ขันทับทิม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองมดแดง  
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
6. นายพิทยา  กอมาตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลา  
7. นายสุพจน์  กองทุน ผอ. โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  
8. นายวิทวัส  เรืองศิริวัฒนกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
9. นายชาญชัยสวัสดิ์  อิสสระวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
10. นางอุไรวรรณ  ภูชาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
11. นายสุวัฒน์  วงศ์หมั่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขุนด่าน  
12. นางรัชดา  วงศ์หมั่น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
13. นายนิพนธ์  แจ่มจํารัส ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโค้งประดู่  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
14. นายดรจวน  สุดใจรัก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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15. นายคนอง  สวัสดิรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

16. นายธนาดุล โฉมนิธิตานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
17. นางศิมารัฐ  มีฉิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
18. นางนิตทรา  ศรีพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
19. นางสาววราภรณ์  บุญแสง นิติกรปฏิบัติการ  
20. นางเมธินันท์  นลิประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
21. นายวรพจน์  อุ่นบ้าน รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
22. นางวรรญมาศ  จันทรา รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย  
23. นายวิทย์  วิชาคํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นขาม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
24. นายอดุลย์  ดงยืน ผู้อํานวยการโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์  
25. นางพัชรินทร์ ปิจมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโปร่งปูเฟือง  
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26. นางจันจิรา  ด่านทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
27. นายสมชาย  ปงลังกา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง  
28. นางสาวมธุรสณี  กวางทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สาย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
29. นายเปลี่ยน  คุณารูป รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
30. นายสุรเชษฐ์  ชัยชาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าบงห้วยช่าง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
31. ว่าที่ร้อยเอก เสกสันต์  ครองสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านเวียงแหง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
32. นางสาววีรยา  ขําวิชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากห้วย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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33. นางสาวณัฐญาภรณ์  งามวิริยะรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า  
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7ญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
34. นายทองหล่อ  หอ่ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่สละ  
35. นายสิทธิพน  แก่นเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โพ  
36. นายประกาศิต  คําสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย  
37. นางสุมาลี  ใจรังกา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม ่  
38. นายณัฐพล  ทองดีนอก โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บํารุง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
39. นายวิเชียร  อัครไพบูลย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม  
40. นายธันวา  อ่วมมณี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
41. นายเสรี  สุขถาวร รอง ผอ. รร. วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
42. นางนิรันญา  เสวตโสธร ครูโรงเรียนบ้านแว้ง  

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
43. นายณรงค์  ดํารงเธียรกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ ์  

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
44. นางพรนิดา  ทองชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
45. นายกุศล  ยิ่งยง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม  
46. นายสังเวย  หมอนเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดงป่าคํา  
47. นายสมทรง  จิตติละอองวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง  
48. นายถิรวัฒน์  สุดจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าพิกุล  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
49. นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซับกระถินทอง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
50. นางกาญจนา  กัญจนวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
51. นางสาวอรอุมา  ทองสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 
52. นายเสกโรจน์  ถ้วนถวิล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาวง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
53. นายวัชรเกียรติ  ชัชเวช ผู้อํานวยการโรงเรียนสิทธิสุนทรบํารุง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
54. นายทวี  ซามงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาท  
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 
55. นางประไพ  ทิพากรเกียรติ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสาคอ  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
56. นายวินัย  แป้นน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนสบเมาะวิทยา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
57. นายประทีป  ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปวงคํา (ประชาอุทิศ)  
58. นายธนายุทธ  คําภีระ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปวง  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
59. นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านซ้าย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
60. นางเยาวลักษณ์  คงพูล ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
61. นายนเรศ  คําเสียง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดู่  
62. นายวีระชาติ  ไชยชาญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
63. นายอินสร  หนูพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านขะยูง  
64. นายประสิทธิ์  สร้อยมาลุน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเคียง (พลีศึกษา)  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
65. นางนันท์ปภัทร์  บรรณ์ติเจริญโชติ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน  
66. นางชรินดา  พิมพบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านธาตุโสราวิทยา  
67. นางมะลิวัลย์  เขื่อนศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกสําราญ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
68. นางพูลทรัพย์  คชฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
69. นายสมนึก ศุภโสภาพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล 

(กระจ่างจินดา) 
 

70. นายเปรม  คําวัฒนา รองผู้อํานวยการ สพป.สุโขทยั 2  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 
71. นายวิเชียร อดทน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาดี(คุรุราษฎร์บํารุง)  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
72. นายสมพงษ์  แจ่มแสง ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่  
73. นายชุมพล  ศรีวิชาสร้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
74. นายสมคิด  แพงจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
75. ดร. ประภาภรณ์  ภูขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนอํานวย  
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
76. นายสําราญ  อินทนาม รอง ผอ สพป.อุดรธานี เขต 4  
77. นางสาวอมรา  จันทะไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
78. นายปัญจพล  แสงคําไพ รอง ผอ สพป.อุดรธานี เขต 4  
79. นายสมภพ  ศรีวงศ์ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
80. นายวีระชัย  บุญคํามูล รอง ผอ สพป.อุดรธานี เขต 4  
81. นายชาญณรงค์  สาวงศ์นาม นิติกรชํานาญการพิเศษ  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
82. นายพิษณุ  ปกรณ์ธาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ํา  
83. นายกมล  เมิดไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําหมี่ใหญ ่  
84. นายศิริศักดิ์  คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านร้องลึก  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 
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85. ว่าที่ ร.ต. บรรจง  ดอกอินทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสามัคค ี รุ่น 2
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
86. นายวิโรฒ  สํารวล ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  
87. นายประมาณ  ชูพิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
88. นางอาภาวรรณ  ไชยวงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสายปัญญา 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 

89. นางสุนทรี  ตีรนานุกูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

90. นางโสชญา  สิทธิมาลิก รองผู้อํานวยการโรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

91. นางดารณี  พลชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
92. นางทิพพา  ใจใหญ่ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ

สุวรรณภูม ิ
 

93. นางสุภัทร  เงินดี ผู้อํานวยการโรงเรียนปทุมคงคา  
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94. นางสคราญจิต  ศริญญามาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  
95. นายจิรทีปต์  โชติดิลก ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

96. นายเทียน  กล่ําบุตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
97. นายสมศักดิ์  สนกนก รองผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดปึงทองหลาง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
98. นายมงคล  ชื่นชม ผู้อํานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤฏ์  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
99. นางภัคศรัณย์  กัญญ์วรานันต์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  
100. นายกัมพล  โพธิ์ระดก รอง ผอ. โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
101. นายไกรรัฐ  สว่างเดือน ผู้อํานวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  
102. นายพิบูล  มณีนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  
103. นางโสภา  ชวนวัน ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
104. นายไพโรจน์  ทองนา ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
105. นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ ์  
106. นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  
107. นายสุนันท์  กลับขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา  
108. นายสมนึก คงนก ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน  
109. นายไพรัช  ขวัญศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนพัทลุง  
110. นายภัทรพล  มากภิบาล ครูโรงเรียนพัทลุง  
111. นางสาวชุตินันท์  มาสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
112. นางศิวนาถ  เอ่งฉ้วน รองผู้อํานวยการโรงเรียนพนมเบญจา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
113. นายมนตรี  ยกเชื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  
114. นายอุเทน  จิตต์สํารวย ผู้อํานวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
115. นายอุทิศ  คงอนุวัฒน์ ผอ.รร. หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
116. นายวัชระ  บุบผามาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ)์  
117. ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์  จรูญผล ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา- 

กรุงไทยอนุเคราะห์ 
 

118. นางสาวเฉิดเฉลา  แก้วประเคน ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีราชา  
119. นายประสงค์  ทองยิ่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีราชา  
120. นายชาญชัย  ชาญชญานนท์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนศรีราชา  
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121. นางวลัยลักษณ์  สุตะโท ครูโรงเรียนศรีราชา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

122. นางสาวขนิษฐา  ท้าวอิ่ม ครูโรงเรียนศรีราชา  
123. นายสมหมาย  ทับสุรีย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
124. นายจันทร์หล้า นิวงษา ครูโรงเรียนคอนสาวิทยา  
125. นายธวัช  มูลเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  
126. ว่าที่พันตรี ประดิษฐ์  ศรีหริ่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค ์  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
127. นายปัญญา  ชูพรหมวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม  
128. นายธีระชัย  นนพิภักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  
129. นายปรมาณู  มุกดาม่วง ผู้อํานวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2  
130. นายอาวุธ  เคนแสนโคตร ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
131. นายสุรสิทธิ์  สิทธิอมร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองหมืนวิทยา  
132. นายพิทักษ์  ตุ้มมี ผู้อํานวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  
133. นายไสว  พลพุทธา ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าดอกคําวิทยาคม  
134. นายอาทิต  กันธินาม ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีสําราญวิทยาคม  
135. นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนโนนคําพิทยาคม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
136. นายชนินทร์  วงษ์คํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนมุกดาหาร  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
137. นายวทัญญู  ภูชาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําพองศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
138. นายปริญญา  ผาคาํ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
139. นายเฉลิมเกียรติ  แก้วกนก ผู้อํานวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศกึษา  
140. นายวัชรินธร  วันสุดล ผู้อํานวยการโรงเรียนชานุมานวิทยาคม  
141. นายทวี  ชัยปัญญา รองผู้อํานวยการโรงเรียนอํานาจเจริญ  
142. นายอรรถจิตร  เกษน้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา  
143. นายสุรชัย  โสภาพรม ผู้อํานวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
144. นายพัฐจักร  อยู่พงษ์ทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนบุญวัฒนา  
145. นายสมชาย  สุวรรณมาศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
146. นายภูวนาท  ยุพานวิทย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม  
147. นายสุรพล  ศรีภักดี ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
148. นางสาวนุจรี  ผิวนวล รองผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
149. นายฐิตติณัฐ  ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  
150. นายวินัย  บุญชุ่มใจ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหอพระ  
151. นายรัตติกรณ์  สุขดี รองอํานวยการโรงเรียน ไชยปราการ  
152. นายสมศักดิ์  บุญลูน รองอํานวยการโรงเรียนแม่แตง  
153. นายวิทยา  พัฒนเมธาดา ผู้อํานวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  
154. นายชัยพันธ์  ศรีนันตา ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติสุข  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
155. นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกิ่วลมวิทยา  
156. นายศุภชัย  ปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าซาง  
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157. นายกัมพล  ฐิติกร ผู้อํานวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

158. นายแสวง  บุญมากาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  
159. นายสมศักดิ์  เจริญธนฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  
160. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ ครูโรงเรียนลําปางกัลยาณี  
161. นายประชากร  เขื่อนปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยา  
162. นายพิสิษฐ  คําบุรี ผู้อํานวยการโรงเรียนเถินวิทยา  
 163. นายคึกฤทธิ์  นิวันติ ครูโรงเรียนสบจางวิทยา  
164. นายพรเทพ  เสนนันตา ผู้อํานวยการโรงเรียนสบจางวิทยา  
165. นางสมจิตร  ดาวสุด ผู้อํานวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  
166. นายปรีชา  นันติชยั ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงมอกวิทยา  
167. นายฐิติกร  แก้วปันกูล ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
168. นายอเนก  ตาคํา                         ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  
169. นายสว่าง  ไชยปันดิ ผู้อํานวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  
170. นายวาที  สมศรี ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม  
171. นายณรงค์  คูร์พิพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม  
172. นายเฉลียว  วรรณทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
173. นายเลิศชาย  รัตนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม  
174. นายพีระพล  ทองแท้ ผู้อํานวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ  
175. นายชานันท์  มณเฑียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวังชิ้นวิทยา  
176. นายสมเพชร  งามธุระ ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

177. นางดรุณี  ดีปินตา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร  
178. นางพัชราภา  ผาแสง รองผู้อํานวยการโรงเรียนสา  
179. นายสมาร์ท  แก้วบัวดี ผู้อํานวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  
180. นางสุภาพร  โสภารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  
181. นายกิจผจญ  แมตเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนลองวิทยา  
182. นายสุริยน  สายสนองยศ ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
183. นางกมลวัลย์  จันตา ครูโรงเรียนสองพิทยาคม  
184. นางพวงผกา  ศาลาคาม รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งช้าง  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
185. นายมานิตย์  เมธานุภาพ ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม  
186. นายวรินทร์  ชํานาญผา รองผู้อํานวยการ สพม. 38  
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187. นายประสาน  โชติมน ผู้อํานวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

188. นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  
189. นายไพบูลย์  พวงเงิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
190. นายประยุทธ  ครุธแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
191. นายสังวาล  พลอยดํา รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
192. จ.ส.ต.ณรงค์  ประศาสตร์ศิลป์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
193. นายขวัญชัย  นันต๊ะ ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
194. นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา  
195. ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ  มะอิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา  
196. นายยงค์ยุทธ  รุ่งแจ้ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา  
197. นายเมธี  ศรีรันต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม 

“อุดรคณารักษ์อุปภัมภ์ 
 



33 

 

198. นางอัจฉราภรณ์  เสวันนา ผู้อํานวยการโรงเรียนนําใส่วิทยา  
199. นายนิสิต  เนินเพิม่พิสุทธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
200. นายสุวรรณชัย  พรหมศร ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
201. นายสมเกียรติ  ผ่องจิต ผู้อํานวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม  
202. นายพัฒนา  ทรงประดิษฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา  
203. นายฐานวัฒน์  เศรษฐีธรียศ ผู้อํานวยการโรงเรียนสักงามวิทยา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
204. นายทรัพย์  ดวงชอุ่ม ผู้อํานวยการโรงเรียนไพศาลีวิทยา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
205. นางสุกัญญา  พลวิก รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร  
206. นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
207. นายทองอาบ  บุญอาจ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตร  

และเทคโนโลยีกาญจนบุร ี
 

208. นายสุพิษ  ภูแทนนา รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางประกง  
209. นายสํารวย  ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีบุรีรมัษ ์  
210. นายเรวัตร  แก้วทองมูล ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า  
211. นายมะณู  คุ้มกล่ํา ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก  
212. นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมทุรสงคราม  
213. นายสุชาติ  มหายศ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  
214. นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น รองผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

215. นางสาวเยาวลักษณ์  รอดเกลี้ยง รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยีลําพูน 

 

216. นายอดิศักดิ์  ปัญญาสิม ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง  
217. นายวิท  กัลปนาท ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  
218. นายปฏิเวช  พึ่งอบุล ผู้อํานวยการโรงเรียนพณิชยการบางนา  
219. นายพิสิทธิ์  พัฒนาอนุสรณ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุร ี  
220. นายศรัณย์  พิศุทธารมณ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมทุรปราการ  
221. นางดารณี ขุมโขลนสถาพร รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา  
222. นายภิพัฒน์  ลาภาวัณย์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี  

สํานักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 
223. นายสนั่น  เตชะนอก ผู้อํานวยการโรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแก่งคร้อ 
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2558 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2558 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
224. นางพรรณพร  โพธิจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนหอวังปทุมธานี  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
225. นายอดุลย์  นาเทพ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังปิ้ง  

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
226. นายวิทยา  พลศรี ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  
227. นายเสนาะ  กาศเกษม รองผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  
228. นายอโณทัย  ฑีฆะสวัสดิ์   ครูวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
229. นางนัยนา  แผ่นทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา  
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บัญชลีงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 

ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ

11 มีนาคม 2557 
ลายมือชื่อ

12 มีนาคม 2557 
ลายมือชื่อ 

13 มีนาคม 2557 
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