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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1. นางเมตตา  ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค    

2. นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง    

3. นายสุวรรณ  ยะรงัวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน  
(นัยนานนท์อนุสรณ์) 

   

4. นางศิริวัลย์  ปรงุศกัดิ ์ ครู โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี ่เขต 1 

5. นายเสวตร  ณัฏฐเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองยา  
(เจริญราษฎร์สามัคคี) 

   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

6. นางขวญัจริา  เจ็กภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

7. นายก าจัด  คะโยธา ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (ค ากั้ง)    

8. นายสัมพันธ์  พิมพ์แสง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์    

9. นายนพพร  พรมแพง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแดง    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

10. นายสุพจน์  ชูประเสริฐ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังน้ าพัฒนา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

11. นายวิทวัส  เรืองศริิวัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

12. นายวสันต์  นิติธรรมศิริกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระพิมลเสน ี(พร้อม หงสกุล)    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

13. นางคนึงนาถ  จันทวงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนก้อนแก้วพิทยาคม    



3 

 

บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

14. นายอาวุทธ์  ขันนะลา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

15. นายอิทธิพล  ปากเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

16. นายสุทิน  ลาดประเสริฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลาทอง    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

17. นายคมกฤช  เทพสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลธพีฤกษาราม    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

18. นายธนะยศกร์  อรรถสุภาพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองนะ    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

19. นายสมบรูณ์  วริิยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้    
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20. นางบหุงา  วิริยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

21. นายอุทิศ  พงษ์ภาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

22. นายทรงพล  ฐานวสิัย ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองมะค่า 
 (ทองศรีสงเคราะห์) 

   

23. นายอ านวย  จงนบกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนขนงพระใต้    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

24. นางสาวสิรินารถ  แววสงา่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน    

25. นายกฤษปการ  เพยีรด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

26. นายมนสั  ทองทิพย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์    

27. นายโสภณ  ไชยรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมควร    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

28. นางสารภี  เกลีย้งข า รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

29. นายมาหามะรอซือล า เจ๊ะม ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรามา    

30. นายอบัดลุอาซ ิ คาเลา้ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดลอแระ    

31. นายอบัดลุรอฮมี  อูแล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี    

32. นายนรินทร์  นิมอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 2 

33. นายอธกึ  ปอ้งค ารด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

34. นายส าราญ  อยู่นาน โรงเรียนบ้านอโณทัย     
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

35. ดร.อรณิชชา  อัครพิชากุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บ ารุงวิทยา)    

36. นายณัฐนันท์  ศรคีุณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านผไทรวมพล    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

37. นางกลุธิดา  ค้อโนนแดง ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดเพิ่มทาน  
(ประยงค์ประชานุสรณ ์

   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

38. นายประวิน  แก้วดวงแสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกส าราญพรสวรรค์    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  

39. นายนัทชัย  ปาลบตุร รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูดี    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตาน ีเขต 4 

40. นายอัษฎาวุธ  สุวัตถ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปาเระ    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

41. นายสมพงษ์  นรพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพร้าว    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

42. นายวีรพล  ธกิะ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเขาค้อ  
(เจริญทองนิ่มวิทยา) 

   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

43. นายสุเมธ  ปักขะมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝ่ายท่า    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 

44. นายสุโขทัย  ต่อพงษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุจ าปา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

45. นายเชาวลิต  แสงเดือน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกลาง    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

46. นางนุชชนา  ชูปฏบิัต ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านโนนสะอาด 
หนองหญ้าม้าโคกส ี

   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮ่่องสอน เขต 2 
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47. นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ปฏิบัติหน้าท่ีนิติกร 
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 

48. นายชัชวาลย์  รตันสวนจกิ ผู้อ านวยการโรงเรียนอัตคะวิทยา    

49. นายสถาพร  ภูบาลเช้า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ    

50. นายภราดร  เสนารัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย    

51. นายวิชาญ  เหล่าจันทร์อัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

52. นางศุภลักษณ์  เศรษฐกีรติกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง    

53. นางพจนพร  จิตเจริญทวีโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

54. นายอดิศร  ทาเชาว์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

 1 พฤษภาคม 2558 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

55. นายเฉลิม  ค าพมิพา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทอง    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

56. นายวิทยา  สุภะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ    

57. นายทองค า จิตสุภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง    

58. นายพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 

59. นายอภินันท์  ฝอยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูมิชรอล    

60. นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน    

61. นายวรวิทย์  ทรัพย์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม  
(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 

   

62. นายสวรรค์  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านภูมิรอล    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตลู 

63. นายสงวน  สุวรรณรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง    

64. นางสาวโสภา  พันกาแด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเทศ    

65. นางวาสณา  กาญจนมุกดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังสายทอง    

66. นายวิทยา  มิ่งมาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังตง    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 

67. นายยศกาญจน์  ศรีทัพไทยธนเดช ครู (ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเขต) 
วัดศรีวารีน้อย 

   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

68. นายมนต์ชัย  เกิดกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา    

69. นายสุภชัย  อัศวอักษร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาตาง้อก    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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70. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี    



15 

 

บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

71. นายอารีย์  วรรณชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

72. นางบุญเลิศ  อาจคงหาญ ครู โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 1 

73. นายวิเชียร  วาพัดไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน    

74. นายสุดใจ  กลา้หาญ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 

75. นายค าเสน  สีน้ าค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสน    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

76 นายสุวิทย์  ค าสอนทา ครู โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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77. นายชูชาติ  หงษ์ขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาด่าน    

78. นายสมพร  เกตแุก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

79. ดร.ฉายฌาญ  ทองน้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางาม    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1 

80. นายปริช  พรศิรชยั ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนขวัญ    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

81. นายพิบูลย์พันธ  สาทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง    

82. นางสาวปัทฐานันท์  จันทรพิมพ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา    

83. นางพชรพร  ทาปลัด รองผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

84. ว่าที่ร้อยตรบีรรจง  ดอกอินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

85. นายศุภวรรณ  สุทธิมานะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์    

86. นางสาวชนางรักษ์  มั่นนุช รองผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาจารพิพัฒน์    

87. นายสุจิต  เหลาสุภาพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี    

88. นางสาวสุรีรัตน์  เอีย่มกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี    

89. นางสาวเยาวณี  เสมา รองผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษานารี    

90. นางสุภาณี  ธรรมาธิคม ผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม    

91. นายโสภณ  กมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม    
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

92. นางทิพพา  ใจใหญ ่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูม ิ

   

93. นางพลอยกาญจน ์ พึ่งเพียร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

94. นายสุรศักดิ์  การญุ ผู้อ านวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม    

95. นายไพฑูรย์  สสีังข ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบดินทรเดชา 
(สิงห์เสน)ี 2 

   

96. นางอาลัย  พรหมชนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีวัดมหาพฤฒาราม    

97. ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์  ยศถา ผู้อ านวยการโรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห์เสนี) 4    

98. นายอภิชาต  บญุเพิ่ม ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์เสนี) 4    

99. นางอนงค์  อรุณพลูทรัพย ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า    

100. นางนภาภรณ์  พนัธ์ครุธ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า    

101. นายสน  ปัญญา รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเศรษฐบุตรบ าเพญ็    

102. นายสิทธิเดช  กนกแก้ว ครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก    

103. นางวรรณี  สุเภากจิ ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง    
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104. นางสาวสุภาภรณ์  เปรมสกุลชัย ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง    

105. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

106. นางอัญชลี  เกตุบ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม    

107. นายวีระพงค์  ประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”    

108. นายชนมพันธ์  ทรัพย์ศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา    

109. นางสาวธนียา  เทยีนค าศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา    

110. นายจักรพงษ์  จันทร์หอม รองผู้อ านวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา    

111. นางอัญชลี  เกตุบ ารุง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม    

112. นางสาวเกศินี  พนัธุมจินดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนธัญบุรี    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

113. นางสุพตัรา  ลิม้วัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา    

114. นายบรรหาร  เอี่ยมสอาด ผู้อ านวยการโรงเรยีนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา    
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115. นางกมลพันธ์  พยคัเกษมโสภณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

116. นายศิรพิงศ ์ ทฆีะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ 
ฉะเชิงเทรา 

   

117. นายจิราพงศ ์ จุติธนะเสฏฐ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    

118. นางพรปวีณ ์ แสนสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

119. นางสาวสายฝน  ภานุมาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    

120. นายสรรเสริญ  ขวัญด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ    

121. นางสาวปัญจมาภรณ์  พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร-์
อุปถัมภ์” 

   

122. นายรัชชัยย์  ศรสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง    

123. นายชนะ  อปราชติา  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์    

124. นางมลิินดา  เหลอืงทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนมงคลรังษี    
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125. นายศักดา  ภุมรินทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี    

126. นายชัชวาล  โล่หส์ุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

127. นางปภาดา  เสนาะพิน ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน    

128. นายวิชาญ  จารุกาญจน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา    

129. นางสาวสุญาดา  ศิริบูรพงศา รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกาญจนาภิเษกวิทยลัย
นครปฐม 

   

130. นายศรายุทธ  รตันปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา    

131. นางเอื้องเดือน   วชัระ ครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    

132. นางสุนันทา  วจิารณ์กุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    

133. นายสุริยา  ชิณณะพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคงทองวิทยา นครปฐม    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

134. นายธีรศักดิ์  พิงภักดิ์    ***จ่ายเงินเกิน ผู้อ านวยการโรงเรยีนวัดจันทราวาส  
(ศุขประสารราษฎร์) 

   

135. นางขวัญรุ่ง  นุม่เมอืง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมานสุรณ์จังหวัดเพชรบรุี    
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136. นายวิชัย  ไหมจุ้ย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมานสุรณ์จังหวัดเพชรบรุี    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

137. นางพิจิตร  ประสูตรสวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม    

138. นายประทีป  มณีบางนา ผู้อ านวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา    

139. นายวัชรินทร์  เพชรเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม    

140. นายเชษฐ  ส าลีพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา    

141. นางสาววรรณี  แกว้ศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา    

142. นายบุญเลิศ  ชุมจุล ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี    

143. นายจิรายุ  เวชโอสถ ครู โรงเรียนเวียงสระ    

144. นางนฤดี  ตุลารักษ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงสระ    

145. นายนฤชาติ  สุวรรณพร รองผู้อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา    

146. นายสมร  เผือกเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร    
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147. นางรัชนี  ศิลปธีรธร ครู โรงเรียนบ้านนาสาร    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

148. นายวิศาล  ภูริวัฒน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช    

149. นายสุคนธ์  แสงประทุม ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง    

150. นายเลิศชาย ขอจติต์เมตต ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม    

151. นายปราโมทย์  พรหมนิล ผู้อ านวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา    

152. นายสมบูรณ์  ขุนทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพนางตุง    

153. นายก าพล  ทองอยู ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม    

154. นายสันชัย  คงจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหัวไทรบ ารุงราษฎร์    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

155. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    

156. นางสวุณี  อึ่งวรากร ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

157. นายเรืองชัย  ช่วยจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎณ์บ ารุง    

158. นายประสิทธิ์  พนประชาเชษฐ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์    

159. นางสาวขนิษฐา  อ านักมณ ี ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมเบญจา    
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

160. นายเฉลิม  จันทรพ์งศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม    
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

161. นางสาวธัญลักษณ ์ ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา    

162. นางศรีวรรณ  คูนอิาจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม    
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

163. นางสาวสุมาลี  นติย์จินต ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

164. นางจันทิมา  อุทัยกลม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม    

165. นายสมปอง  โชคนิมิตร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
โรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร” 

   

166. นางสาวกัลยา  บรรทัดจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา    

167. นางนิศากร  สนศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา    

168. นายอัมพร  อิสสรารักษ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา    

169. นางสมพร  แสวงด ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนแสนสุข    

170. นางวนิดา  ใบโพธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า    

171. นางอุบลรัตน์  ฆวีวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

172. นางนงนุช  จันทยุทธ ครู โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์    

173. นายวิชชา  แก้วเชื้อ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์    

174. นางอารีรัตน์  ศรีแสงรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์    

175. นายเฉลิมพล  ชนะพาล รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์    

176. ว่าที่ ร.ต. บัญชา ศรีสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม    

177. นางวรากร  ม้งบู่แว่น ผู้อ านวยการโรงเรียนปากชมวิทยา    

178. นายณัฏฐ์ณชัย  เบี้ยวเก็บ ผู้อ านวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม    

179. นายอุเทณร์  ขันติยู ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์    

180. นายมณเฑียร  เกษโสภา รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์    

181. นายส าเร็จวิชญ์  เพชรสังคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

182. นายเศรษฐ์  คุณทาบุตร ครู โรงเรียนเชียงกลมวิทยา    

183. นายกิตติชัย  กรวยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา    

184. นายจิตติศักดิ์  นามวงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

185. นายอนันต์  มอโท ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์    

186. นางธดิาวรรณ  นาคเสน ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห ์    

188. นางเนตรชนก  ชมภูธร ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา    

188. นางชุติมา  ปราบมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม    

189. นายประดิษฐ์  เตชะไพโรจน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

190. นายเขษม  จันทะวงษ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา    
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191. นายศักดาเดช  ทาซ้าย ผู้อ านวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม    

192. นายนุชา  อินทรสตู ผู้อ านวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

193. นายเนรมิต  กฤตาคม ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์    

194. นายธนิต  ทองอาจ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม    

195. นายสุรพล  บุญมีทองอยู่ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล    

196. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนวิทยา    

197. นายวันศักดิ์  ค าแหง ครู โรงเรียนเชียงยืนวิทยา    

198. นายปิยพันธ์  ชัยเสนา โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม    

199. นายสวาสดิ์  สมประสงค ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

200. นายสุเมธ  สุวอ ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย    

201. นายจ ารูญ  ศรีฉายา ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวเรียงศึกษา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

202. นายพีรนนท์  เหล่าสมบัต ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

203. ว่าที่ ร.ต. ธีรวุธ  บญุชูศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย    

204. นายสุริยา  สิงห์ชา ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 2    

205. นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์    

206. นายบุญภพ  จันทมัตตุการ ผู้อ านวยการโรงเรียนธงธานี    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

207. นายบุรินทร์  สุดใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าค าวิทยา    

208. นายก าพล  พาภักดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

209. นายทองเสาร์  แกว้หลวง ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์    

210. นายค าภู  วัฒราช รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ ์    

211. นางปารดา  ไชยรกัษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนารีนุกูล    

212. นายสุรพล  ภูสิธานนัท ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา    

213. นายศรีชัย  ถาวรเจริญกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

214. นางดวงพร  ศรธงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม    

215. นายสุรวิทย์  พลมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

216. นายธีวราช  อ่อนหวาน ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา    
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217. นายธนวัฒน์  พิมพ์โคตร ครู โรงเรียนสุรนารีวิทยา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

218. นายวิทยา  ดวงใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนธารประสาทเพชรวิทยา    

219. นายเอกฉัตร  จอดนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนจักราชวิทยา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

220. นายราเมศน์  โสมแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

221. นายสนชัย  ทวีอินทร ์ ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา    

222. นายสนธยา  ทองก่ า ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา    

223. นายวินัย  ศิริเวช รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

224. นางสาวศจุีภรณ์  อาจนาเสียว ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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225. นายณรงศักดิ์  จ ารญูหิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม    

226. นายสุทิน  คงสนุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

227. นายพชรกร  กลิ่นสอน รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม    

228. นายธนากร  วรากุลพิชัย รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

229. นายสนอง  ก้อนสมบัต ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน    

230. นายฐานวัฒน์  ธนาวรรัฐพงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์    

231. นายชัชวาลย์  ชุมวงศ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสา    

232. นายจรัส  ล าทา ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคค ี
รัชมังคลาภิเษก 

   

233. นายประเทือง  ชอบธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อเกลือ    

234. นายผดุงศักดิ์  ทองโพธิ์ศร ี นิติกร    

235. นายพีรพงศ์  ประดับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

236. นายบริบูรณ์  รัติภทัร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม    

237. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา    

238. นายชวลิต  ทะยะ รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    

239. นายประมุข  ธนวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
อุตรดิตถ์ 

   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

240. นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา    

241. ว่าที่ ร.ต.บุญสืบ  มะอ ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา    

242. นายยงค์ยุทธ  รุ่งแจ้ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา    

243. นายเมธี  ศรีรันต ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม 
“อุดรคณารักษ์อุปภัมภ์ 
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244. นายมนูญ  ฮวบนอ้ย รองผู้อ านวยการจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

245 นายพยัพ  อนันนลิ ผู้อ านวยการจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก    

246. นายวิวัฒชัย  หล่มศร ี ครู ท าหน้าที่หัวหน้างานวินัย    

247. นายประมุข  ธนวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
อุตรดิตถ์ 

   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

248. นายเกษม  ชื่นเทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา    

249. นายไฉน  ขุนไกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา    

250. นางสุภา  อารมภ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

251. นายชาญณรงค์  ยาสุทธ ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์    

252. นางธิชาพร  ยอดกณัหา รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
253. ว่าที่ร้อยตรปีระสาน  จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    

254. นางยุพิน  พมิศร ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร    

255. ว่าที่ร้อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ้ย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี    

256. นายจีรพัฒน์  เจี้ยมกลิ่น รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    

257. นายณรงค์  ปานเพ็ชร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา    

258. นางสาวละอองแกว้  หมื่นจร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู    

259. นายอนรรฆ  ชนาธินาถพงศ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่     
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260. นายส ารวย  ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรรีัมย์     

261. นายสมศักดิ์  แพรกม่วง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยตีรัง    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

262. นายชาติชาย  เกตพุรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยรี้อยเอด็    

263. นายเพชรโยธิน  ราษฎร์เจรญิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์    

 264. นายสุรชัย  เหล่าไชย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล    

 265. นายวรเวทย์  บุญมา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ    

266. นายค าพันธ์  ศรีเมือง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ    

267. นางปัญจพร  ปานพิมพ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ    

268. นายสมพงษ์  ค าภรีะมี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ    

269. นายชาญชัย  ประทีปเกาะ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา    

270. นายรุ่งโรจน์  ไชยชาติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย    

271. นายสมนึก  สุชาตพิงษ ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง    
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272. นายสมผดั  อินทรมา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

273. นางสาวศรีบังอร  นรินทรางกูร ณ อยธุยา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่    
274. นางรุจิรา  ฟูเจริญ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี    

 275. นางสาวปัทมา  วรรณลกัษณ์ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    

276. นายนรินทร์  นิมอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ    

277. นายประสิทธิ์  วัชรินทร์พร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี    

278. นางธญัลกัษณ์  ภูมิภักดิ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี    

279. นายสุรชัย  ผาโคตร วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง    

280. นางอรทัย โยธินรุง่เรือง สุดสงวน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม จ.จันทบุรี    

281. นายเจรญิ  ค าหล้า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    

282. นายไชยันต์  ไชยาดลุานันท ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน    
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

283. นายวิชญคฌาณภ์  กสาเลศ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด    

284. นายเกียรติศักดิ ์ สมบูรณ ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    

285. นายประเสริฐ  มณี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่    

 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
286. นางสุภาพร  พาภกัดี ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 

จังหวัดจันทบุรี 
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บัญชีลงเวลาโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ 

29 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

30 เมษายน 2558 
ลายมือชื่อ 

1 พฤษภาคม 2558 

287. นางสาวสายไหม  ผลทับทิม     

288. นางศุจีภรณ์  อาจนาเสียง     
      
      
      
      
      
      
      
      

 


