
รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาท่ีมีหน้าท่ีในการเสริมสร้าง 
และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารพัสดุ) 

ระหว่างวันท่ี 14 – 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
1. นางจันทนา  ทองศรีงาม ผอ.รร.วัดอุทัยธาราม 
2. นายสมชาย คงสุพรศักด์ิ รอง ผอ.รร.ราชวินิต 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
3. นายเสรี    จันทร์เจือจุน ผอ.รร.วัดวังขนายทายิการาม 
4. นายเกษม  คุ้นเคย ผอ.รร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
5. น.ส.อรอนงค์ ระงับพิศษ์ ผอ.รร.บ้านรางกระต่าย“พิริยะประชาวิทยาคาร” 
6. นางอนงค์  หอมทวนลม ผอ.รร.อนุบาลห้วยกระเจา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
7. นายชูศักด์ิ ธารทะเลทอง ผอ.รร.บ้านอู่ล่อง 
8. นายประพัฒน์  โพธิ์ทอง ผอ.รร.บ้านเสาหงษ์ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
9. นายสนิท   ก่ิงสามี ผอ.รร.บ้านหลังเขา 

10. นายสุรชัย   สุขเข ผอ.รร.บ้านหนองแกประชาสรรค์ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

11. นายสุวิทย์  ชัยรัตน์ ผอ.รร.วัดผาณิตาราม 
12. นายสมพร  อุดมพันธ์ ผอ.รร.วัดบึงทองหลาง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
13. นายมนตรี  รัฐประเสริฐ ผอ.รร.วัดพงษาราม 
14. นายมนตรี  บุญดี ผอ.รร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
15. นายชัยชาญ   ศรีทรง ผอ.รร.วัดหัวเด่น 
16. นายวสัน       โฉมชัย ผอ.รร.วัดโคกแจง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
17. นายสมภพ   มหาโชค ผอ.รร.วัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 
18. นายปรีชา   บุญรอดอยู่ ผอ.รร.บ้านคลอง 24 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
19. นายธงชัย  งามย่ิงยศ ผอ.รร.วัดม่วงตารศ 
20. นายชัยพร  ศรีสวัสด์ิ ผอ.รร.บ้านอ้อกระทิง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
21. น.ส.นภาพรรณ  คงคาน้อย ผอ.รร.บ้านหัวอ่าว (ก๊วยสมบุญราษฎร์บํารุง) 
22. นายวิชัย   มูลทองสงค์ ผอ.รร.วัดศิลามูล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
23. นางวันวิสาข์ ไวทย์รุ่งโรจน์ ผอ.รร.นุ่มประสงค์วิทยา 
24. นายชูศักด์ิ  เปรมปรีดา ผอ.รร.วัดลานนาบุญ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
25. นายสุนทร   ประชารุง ผอ.รร.วัดอินทร์ 



26. นายวีรพงษ์  คล้ายสอน ผอ.รร.บ้านหนองเพรางาย 
27. น.ส.นาถวดี  เหลาโต๊ะหมัน ผอ.รร.แสงประเสริฐ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
28. นางไพผกา    ผิวดํา ผอ.รร.วัดท้ายเกาะ 
29. นายสุทัศน์    ตุรงค์เรือง ผอ.รร.วัดนาวง                                                                                                    

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
30. นายธนากร ฉันทปราโมทย์ ผอ.รร.วัดคลองชัน 
31. นายวิเชียร  น้อยสถิตย์ ผอ.รร.วัดทศทิศ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
32. นายทรงวุฒิ    แก้วเรียน ผอ.รร.ชุมชนวัดกําแพง 
33. นายสุจิน       วัชรเวท ผอ.รร.วัดท่าดินแดง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
34. นายอภิชาติ  คุณาธาทร ผอ.รร.วัดเขาวัง (แสง ช่องสุวนิช) 
35. นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.รร.อนุบาลจอมบึง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
36. นายสมนึก      มังน้อย ผอ.รร.วัดหนองอ้อ 
37. นายประมวญ   นาควิมล ผอ.รร.อนุบาลบางแพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
38. นายถาวร   คําเท่ียง ผอ.รร.บ้านโคกกะเทียม 
39. นายหยด   คณโฑทอง ผอ.รร.วัดสะแกราย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
40. นายอรุณ     รักใคร่ ผอ.รร.บ้านเกาะรัง 
41. นายบุศรินทร์  หอมกลิ่นยา ผอ.รร.นิคมลํานารายณ์ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
42. นายณัฐพล   นุชอุดม ผอ.รร.บ้านคลองหลวง 
43. นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง ผอ.รร.วัดชมนิมิตร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
44. นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล ผอ.รร.วัดบัวโรย 
45. นางสุภาพร  รัตน์น้อย ผอ.รร.ตลาดปากคลองเจ้า 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
46. นางอนุนาถ    ชื่นจิตร์ ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 70 
47. น.ส.สุรีรัตน์  นันท์ธนะวานิช รอง ผอ.รร.เมืองสมุทรสงคราม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
48. นายเชาวลิต   นิลโนร ี ผอ.รร.วัดปัจจันตาราม 
49. นางเสาวลักษณ์  เย่ียมสวัสด์ิ ผอ.รร.วัดสวนส้ม (ชื่นสินอนุสสรณ์) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
50. นายสนอง   เพ็งบุญ ผอ.รร.วัดพรหมสาคร 
51. นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์ ผอ.รร.อนุบาลสิงห์บุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
52. นางชูศรี   รักการดี รอง ผอ.รร.อนุบาลสุพรรณบุรี 
53. น.ส.อรุณ   เรือนรอบ รอง ผอ.รร.อนุบาลวดัป่าเลไลยก์ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 



54. นายธีระพร   อายุวัฒน์ ผอ.รร.บ้านหนองแหน 
55. นายธีรพล ว่องกิตติพงษ์ ผอ.รร.วัดหนองตาสาม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
56. น.ส.สุรินทร์    เปียผล ผอ.รร.วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์ ๓) 
57. นายสันต์ธวัช  ศรีคําแท้ ผอ.รร.วัดป่าคา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
58. นายอุทัย     สังข์วงษ์ ผอ.รร.อนุบาลหนองแค 
59. นางจิรัฐญา  พิมพ์แสง ผอ.รร.วัดศรีสัจจาวาส 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
60. นายไพบูลย์  ปรากฎผล ผอ.รร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม วิทยาคม 
61. นายธีรวุธ    จิระโภคิน ผอ.รร.วัดยางมณี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
62. นางยุพฎี    กัตติกา ผอ.รร.วัดโนนเหล็ก 
63. น.ส.ชลพิชา ปลื้มสระไชย ผอ.รร.บ้านหนองแขวนกูบ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
64. นายสมชาย  เสมากูล ผอ.รร.บ้านเขาวง 
65. นายเสวก  พันธุ์อ้น ผอ.รร.คลองแห้งวิทยา 
66. นายอนุกูล กรัณเมธากุล ผอ.รร.บ้านวังหินพิทยาคม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
67. นายอนันต์  ทรัพย์วารี ผอ.รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ 
68. ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิศิษฎ์ เสียงเสนาะ ผอ.รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
69. นายสมพร   สังวาระ ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 
70. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธาํรง ผอ.รร.นนทรีวิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
71. นายอุดร      สารคง ผอ.รร.หนองชา 
72. นายไพฑูรย์  จารุสาร ผอ.รร.วรราชาทินัดดามาตุ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
73. นางสมัย      ลาเกลี้ยง ผอ.รร.พัฒนานิคม 
74. นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผอ.รร.สตรีอ่างทอง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
75. นายสุทนต์  พรหมนิยม รอง ผอ.รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
76. นายชูธัช    สระพรม รอง ผอ.รร.พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
77. นายสมพงษ์   เตชรัตนวรกุล ผอ.รร.ประชามงคล 
78. นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผอ.รร.บ้านคาวิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
79. นางอุษา    สุดคนึง ผอ.รร.อู่ทองศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี 
80. นายสุริยา  ชิณณะพงศ์ ผอ.รร.ศาลาตึกวิทยาจังหวัดนครปฐม 

 


