
บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากระบี่ 

1. นายสุทธิไชย      เฉิดโฉม นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. นายสิโรตม์       ประทุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

3. ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร     ศรีทอง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

4. นางสาวพรรณพมิล    วิเศษสิงห์ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

5. นายรัฐธนันท์         ชวิทย์วีระกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

6. นายจํารัส          เก่งการค้า นิติกรชํานาญการ     
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วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

7. นายชาติชาย        พิมพิไสย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

8. นายเนรมิต      จันทะวงษ์ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 

9. นายธีระณัทฬ์   นิตินันทิวัฒโน นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 

10. นายพิทักษ์       ธาระณะ นิติกรชํานาญการ     
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สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

11. นายบุญเรียน       จันทรเสนา นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

12. นายณัฎธวัธน์     ปรมัตถ์กิจการ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

13. นายรัฐพงศ์        หาปู่ทน นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

14. นายสมพร         ศิริแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

15. นายอธิป          เกิดในมงคล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

16. นางสาวอณัญญา   แนวพนา นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 

17. นางสาวสุวิชา     เพียรพิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการช่วยปฏิบัติหน้าที่นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 



18. นายวรพงษ์       ครุฑปราการ นิติกรชํานาญการ     
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วันที่ 3 เม.ย.56 
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วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

19. นายพุฒิพร    อุ่นเจริญ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

20. นายประสงค์   ชูสกุลเกรียง นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

21. นางกฤษณา     กันทัด นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชัยนาท 

22. นายบรรจบ      เมืองมั่น นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

23. นางณิชาภัทร   วงษาเทียม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

24. นางสมพร        อบมาลี นิติกรปฏิบัติการ     
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สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

25. นายลิขิต         อ่ําหิรัญกุล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

26. นายศุภกร    เลิศล้ํา นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

27. นางพวงผกา     สุขัมศรี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

28. นายเชิดศักดิ์     กันทาธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ     

29. นายพนาไพร     แก้วตา ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

30. นายเจริญ        คุณยศยิ่ง นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

31. นายปริญญา  วงศ์ขัติย์ นิติกรปฏิบัติการ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

32. นายธวัชชัย      สิมานุรักษ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

33. นายอํานาจ     สุขแย้ม นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

34. นายอินสร         คําปัน นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

35. นายประสิทธิ์       นาคมูล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

36. นายปรีชา         เส็นฤทธิ์ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

37. พ.ต.ต.สมใจ     ณ วาโย นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตราด 

38. นายวิฑูรย์        บุญสิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
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วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

39. นายธนิต       ดวงเงิน นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

40. นางสาวมนิดา   อดิศัยสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครนายก 

41. นายสุรัตน์     สุขสําราญ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

42. ส.ต.ต.หญิง มณฑรส    สุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

43. นายชัยยุทธ  เพ็ชรวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

44. นายถาวร    วานิชโช ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
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ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

45. ว่าที่ ร.ต.สุรณาจ   เอียการนา ครูชํานาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

46. จ.ส.อ.สถิตย์      เริงฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

47. นางเขมนิจ     ชุติวุฒิวรกุล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

48. นายธวัชชัย       แสงสุข นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

49. นายนรภณ       ชนะสิทธิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

50. นายสุรพงษ์      อาสาวุธ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

51. นายเสวียน     ปุราสะเก ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 1 

52. นายประทุม   ชนะสงคราม นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 

53. นายอธิดมส์     นาคฤทธิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 

54. นางจุรีรัตน์       สงณรงค์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 

55. นายสพล        ชูทอง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

56. ดร.สมศักดิ์    สุภิรักษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 

57. นายรัฐติกร     ทิวาพรภานุกูล นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

58. นางสาววันทนีย์   โนวิชัย นิติกรปฏิบัติการ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

59. นางรัตน์สภา    ตันตาปกุล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

60. นายโชติพงษ์   ลิ่มเจียสหพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1 

61. นางสาวทองกร    เตชปัญโย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3 

62. นางจินดารัตน์  สุกิจจานนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

63. นายประยูร       เวชมะโน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     

64. นายธวัฒน์        มีชัย นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

65. นางจิราภรณ์   สายสูง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

66. นายรัชพงศ์     จามรโชติ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 

67. นายชูชาติ        จันคลัง นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 

68. นายพีระ       มากวงษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 

69. นายสุรัตน์     เสาร์แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

70. นายรุ่ง          กับโต นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

71. นางสาวสุภาภรณ์    พิมพาภรณ์ นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

72. นายวิรุตติ์         ราศี นิติกรปฏิบัติการ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 

73. นายปรีชา     เดชะไชย ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

74. นายระวิสิทธิ์  สุระเสน นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 

75. นางสาวพิศดา    คําศิริ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 

76. นางอภิญญา    มาสะพันธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 

77. นายวิศิษฐ์      พิทักษ์ลาวัลย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 

78. นายอารีย์      จําปาทอง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

79. จ.ส.อ.สุพจน์      ชัยธนะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงานปฏิบัตหิน้าที่นิติกร     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพังงา 

80. นางนวลักษณ์    หมื่นพันธ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 

81. นางสาวนิติมา      มูสิเกิด นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

82. นายอภิพรรธ์      หนูโส๊ะ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     

83. นายถนอม       นิตย์วิมล นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

84. นายโชคชัย    ชัยรัตนศักดา ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

85. นางสาวศันสนา  สุทธิวนาสันต์ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

86. นางปรารถนา     วงศ์โสภา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

87. นางสาวเดือนวิไล   อู่ทรัพย์ นิติกรชํานาญการ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

88. นายธนวัฒน์   อินทร์จันทร์ นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

89. นางลัดดา    พรหมเศรณีย์ นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

90. จ.ส.อ.อําไพ    สอนจิตร นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

91. นายสมาน      พรหมมาก นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

92. นางสุนิดา        ราชสิกข์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

93. นางปณิดา     เสนนันตา นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาภูเก็ต 

94. นายปราโมทย์    รัตนมงคล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
 

 



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

95. นายทิวากร        ดวงเกตุ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

96. นายเศรษฐ์ศักดิ์    คุณแก้ว นิติกรชํานาญการ     

97. จ่าเอก พงษ์ศักดิ์   จันทวิมล นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษปฏิบัติงานนิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

98. นางสาวนุจรีย์     จันคง นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 

99. นางสาวเนตรระหงษ์    เสียงล้ํา นิติกรปฏิบัติการ     

100. นางปาลิดา    คําพิชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

101. นายชัยวัฒน์      คลังทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
 

 

 

 



บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

102. นายสําราญ      ทาเคลือบ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

103. นายธงชัย      พาอ่อนตา นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

104. นายอภิสิทธิ์      สัตยมาศ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

105. นางธิดา     ธีรรัฐกรพงค์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายะลา เขต 3 

106. นายจักรพงศ์    ถีราวุฒิ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

107. ว่าที่ ร.ต.พิชิต     ทองสงคราม นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

108. นายจํานงค์      ร่มเย็น นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระนอง 

109. นายศิริชัย       คชสิงห์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
 



บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

110. นางพชรพร     ธรรมเพชร นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

111. นายธงชัย      เกิดมี นิติกรปฏิบัติการ     
 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 1 

112. นายจารึก    เมี้ยนละม้าย ครูปฏิบัติหน้าที่นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 2 

113. นางสาวหัทยา   อาชวรักษ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 

114. นายบํารุง          สุระเวช นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

115. นางสาวชนพิชา  ทรงเสรีย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 

116. นายประสิทธิ์    พรมศรี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
 

 

 



บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 

117. นายสุกรี      ลังกาพินธุ์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต 2 

118. นางสุภาพ     กุมาพันธ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

119. นางสาวชุติมา    ธีรศิลป นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

120. นายณัฏฐ์คเณศ      สุรดีวิราพันธ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

121. นายอนวัฒน์    แก้วขุนทด นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

122. นายกษิดิ์เดช  ชมบุตรศรี นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

123. นายพงษ์ศักดิ์       พิเลิศ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

124. นายเพิ่มศักดิ์   เสนคราม นิติกรชํานาญการพิเศษ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

125. นางสุพัตรา    แสนอุบล นิติกรชํานาญการพิเศษ     

126. นายนภดล     ปานศรีแก้ว นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

127. นายสมคิด      ประครองญาติ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

128. นายสัญญา     ตั้งชู นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

129. นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

130. นายจรัญ      หวันหะ นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสตูล 

131. นางดรุณี      มะมิง ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

132. นายสัมฤทธิ์    จันทร์อ่อน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ งานนิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

133. นายคมน์      รัศมีโรจน์ นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

134. นายวิรัช       ทองเปรม นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

135. นายสงัด       จันลา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

136. นายสมชาติ     ช่วงเปีย นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

137. นางสาวรัตนา อุกําแพง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ งานนิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

138. นายสุริยะ   โชติกวิรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 



139. นายลําพัน  สวยวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

140. นางธารินี        รัตนพล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

141. นางอัจฉรา     ลิมปะพันธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

142. นายวีระชัย  อินทคชสาร นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

143. นายประชา    ดนตรี นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

144. นายภิญโญ   ไม้ทองงาม นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

145. นายทนง      ถวาย นิติกรชํานาญการพิเศษ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 1 

146. นายวิโรจน์    ดีใจ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 

147. นายสมนึก     บุญใหญ ่ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 

148. นางสาวสุขจี      ดีเสมอ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

149. นายประหยัด    เถื่อนหมื่นไวย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

150. นางสาวสุกัญญา   จําปาทอง นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 

151. นายภรภัทร     มีสิงห์ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 

152. นายอดิศักดิ์    พรหมศร ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ 



153. นายชุมพร      ไชยงาม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     
 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

154. นางอังสนา    จันทสาร ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

155. นายชาญชัย     ธาคุโน นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 

156. นายยิ่งยง      เกษสวัสดิ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

157. นายชาญณรงค์      สาวงศ์นาม นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

158. นายสกุล      นาพันธุ์ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

159. นายธนพงศ์  เมธรากรณ์ นิติกรปฏิบัติการ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

160. นายประมวล      เรืองศร ี ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

161. นายยศศักดิ์      ปานสีทา ครูปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวินัย     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

162. นายประวิทย์    ทองทิพย ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

163. นายกระสุน    เหล่าอุ่นอ่อน นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 

164. นายสัญญา     เรืองถาวรกุล นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 

165. นายสุทธิศักดิ์ แก้วจินดา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ฯ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

166. นายชัยกฤต      บุญพร้อม นิติกรชํานาญการ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 2 

167. นางสาวฐาปนีย์     ทองเกิด นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 

168. นายประโยชน์    มณีรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 4 

169. นายเชาวลิตร     บัวสาร นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 7 

170. นายประทีป      วงศ์สว่างศิริ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 8 

171. นางสาวสุมามาลย์     แสนมหาเกษม นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 9 

172. นางสาวมัณฑนา      เพ็ชรภักดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     

173. นางถนอมศรี          กฤษประจันต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
 

 

 



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 11 

174. นายสมศักดิ์    เข็มขาว นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 12 

175. นายวีระพันธ์     โชติวัน นิติกร     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 13 

176. นายปริญญา     อนุพินิจ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 14 

177. นายบุญเลิศ   ทิพย์รักษ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 16 

178. นางอังศุมาลิน    เกษรา นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 

179. นายณัชรัณ      ภู่ระหงษ์ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18 

180. นายธีรทัศน์     ทางทอง นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 19 



181. นายวีระ       ยาคง ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 

182. นายสุรพล      อินทรประเสริฐ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

183. นายฉัตรณรงค์    วงศ์พนารัตน์ นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 23 

184. นายบุญชู          ใยวังหน้า นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 24 

185. นายปกรณ์ศักดิ์    ถินอภัย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 

186. นางนันทนิจ       ด่านคอนสกุล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 26 

187. นายเสนอ     เวียงบาล นิติกรชํานาญการพิเศษ     
 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 27 

188. นางสาวอุดมลักษณ์   สารบรรณ นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 28 



189. นายเกรียงไกร     โล่ห์ทวนชัย นิติกรชํานาญการพิเศษ     



 

บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 29 

190. นายสรเดช        ชายผา นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 30 

191. นางสาวสาวิตรี      โตตะเภา นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 31 

192. นายสมทรง          เผื่อนงูเหลือม นิติกรชํานาญการพิเศษ     

193. นายกอปรเชฐ     จิตละม่อม นิติกรชํานาญการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 32 

194. นายธัชชัย      โสตขวัญฟ้า นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 33 

195. นางปฤษณา     อรรถเวทิน นิติกรชํานาญการพิเศษ     

196. นายสนอง      สินโพธ์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 

197. นายสนั่น      สายนุวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 



198. นายณรงค์ศักดิ์     เชื้อเมืองพาน นิติกรชํานาญการพิเศษ     



บัญชีลงเวลาประชุมสัมมนาการพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง/สังกัด 
ลายมือชื่อ       

วันที่ 1 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 2 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 3 เม.ย.56 
ลายมือชื่อ        

วันที่ 4 เม.ย.56 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 37 

199. นายศิรัส        รัตนกุณฑี ครูชํานาญการพิเศษ งานนิติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 38 

200. นายฐาปนา       อิ่มเขียว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 

201. นายประเจตน์     ธนะสัมบัน นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 40 

202. นายอวยชัย        ทองหาร นิติกรชํานาญการพิเศษ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 

203. นายพฤฒพิงษ์      เทพประชุม นิติกรปฏิบัติการ     
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 42 

204. นางสาวรังสิมา      ภู่แปลง นิติกรชํานาญการพิเศษ     

 


