ประกาศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญพิเศษ ( รุ่นที่ 16 )
******************************************************
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหน่วยดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ สาหรับศึกษานิเทศก์เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และส่งผลดีต่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อ นแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ( รุ่นที่ 16 )
ในวันที่......เดือน.....วันเดือนปีที่จะจัดทางคณะศึกษาศาสตร์จะแจ้งให้ทราบหลังจากผู้เข้าอบรมเต็มจานวน
ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-ชื่อสกุล
หน่วยงาน
หมายเหตุ
1
นายคมศร
บุญเรือง
สพม.25
สะดวกเข้าอบรม
2
นางสาวปทิตตา กนกกซ
สพป.พัทลุง เขต.1
สะดวกเข้าอบรม
3
นายอุเทน
วีระคา
สพป.ลาพูน เขต 2
สะดวกเข้าอบรม
4
นายยอดยิ่ง
ทองรอด
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สะดวกเข้าอบรม
5
นางสาวสะติม
คามา
สพป.แพร่ เขต 2
สะดวกเข้าอบรม
6
นางจารุชา
ถิรชานิธิศ สพป.แพร่ เขต 2
สะดวกเข้าอบรม
7
นางอมรินทร์
เฉยทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สะดวกเข้าอบรม
8
นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ สพม.36
สะดวกเข้าอบรม
9
นางสาวปนัดดา หัสปราบ
สพป.สงขลา เขต 1
สะดวกเข้าอบรม
10 นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว สพม.42
สะดวกเข้าอบรม
11 นายสุชาติ
เหง้าละคร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สะดวกเข้าอบรม
12 นายชาญณรงค์
ราชบัวน้อย สพป.อุดรธานี เขต 3
สะดวกเข้าอบรม
13 นายศุภวัฒน์
เคนภาวะ สพป.อุดรธานี เขต 3
สะดวกเข้าอบรม
14 นายสุดสาคร
คาภา
สพป.อุดรธานี เขต 3
สะดวกเข้าอบรม
15 นางสาวอาภรณ์
พิกุลหอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สะดวกเข้าอบรม
16 นางนัยนา
จันตะเสน สพป.ปทุมธานี เขต 2
สะดวกเข้าอบรม
17 นางสาวอัญชัย
ชูช่วย
สพป.จันทรบุรี เขต 1
สะดวกเข้าอบรม
18 นางสาววีรยา
โพยมรัตน์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
สะดวกเข้าอบรม
19 นางนงเยาว์
นามทองดี สพป.พิษณุโลก เขต 2
สะดวกเข้าอบรม
20 นายคชกรณ์
บัวคา
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สะดวกเข้าอบรม
21 นางจินดาภา
ละฟู่
สพป.เชียงราย เขต 4
สะดวกเข้าอบรม
22 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
สะดวกเข้าอบรม
23 นางจันทณา
ช่วยชนะ
สพป.พังงา
สะดวกเข้าอบรม
24 นางสาววาสนา
ยาวงษ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สะดวกเข้าอบรม
25 นางสุนิสา
เดชะวงศ์ สพป.ลาปาง เขต 3
สะดวกเข้าอบรม

ลาดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อ-ชื่อสกุล
นางเสาวลักษณ์
รัตนชูวงศ์
นางโซเฟีย คลานุรักษ์
นายเฉลิมศักดิ์ จิตถนอม
นางสาวอารีย์ ทิมเมือง
นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัด
นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์
นายชโยดม บุญช่วยชู
นายนภดล ถาวร
นายเดชกาพล เจดีย์ยอด
นางพิชญาภัค
อารีรอบ
นายเจริญ กองโตกลาง
นางธัญลักษณ์ ธนัทโรจนกุล
นายนิติธร ปิลวาสน์
นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์
นางสาวธัชกร เพ็งคาปั้ง
นางนพพร จีระพันธ์
นางสาวกัญชพร เครือคา
นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
นางศิริเพ็ญ จันพุทชา
นายมนตรี ดอกแก้ว
นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสม
นายเฉลิมพล สายหอม
นางสาวพัทธนันท์ สุดยอด
นางสายใจ ฉิมมณี
นางสาวเกริน ช้อยเครือ
นางสาวจุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์
นายณัฐพงศ์
ฉลาดแย้ม

หน่วยงาน
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพม.ราชบุรี
สพป.นราธิวาส เขต.3
สพม.เขต.17
สพป.นครนายก
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.สมุทรสาคร
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.ศรีษะเกษ เขต 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพม.36
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นคราชสีมา เขต 3
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1

หมายเหตุ
สะดวกเข้าอบรม
โทรไม่ติด
ไม่สะดวกไม่สบาย
ไม่สะดวกเข้าอบรม
ไม่รับโทรศัพท์
รอคาตอบ
รอคาตอบ
โทรไม่ติด
ไม่สะดวกไม่สบาย
โทรไม่ติด
รอคาตอบ
ไม่รับโทรศัพท์
ไม่มีเบอร์ติดต่อ
รอคาตอบ
ไม่สะดวกเข้าอบรม
ไม่รับโทรศัพท์
ไม่รับโทรศัพท์
รอคาตอบ
ไม่สะดวกเข้าอบรม
ไม่รับโทรศัพท์

แบบตอบรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ (รุ่นที่ 16)
วันเดือนปีที่จะจัดทางคณะศึกษาศาสตร์จะแจ้งให้ทราบหลังจากผู้เข้าอบรมเต็มจานวน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว).......................................................... นามสกุล...................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด .................................................................................................................................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ .................................................................... โทรสาร.....................................................................
E-mail.....................................................................................................................................................................
อาหาร : อิสลาม 
ลงชื่อผู้สมัคร..................................................................................
(...............................................................................)
วัน/เดือน/ปี.....................................................

กรุณาส่งแบบตอบรับมายังโทรสารหมายเลข : 0-2-541-7275 หรือ
E-mail : chandrakasem1@gmail.com โทรสอบถาม : 093-094-9867

