
ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ

นางสาวนภาดา  โพธิศ์รี สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏบิัติการด้านโภชนาการ ภายใต้โครงการ 2-6 ต.ค.2561 มูลนิธอิายิโนะโมะโต๊ะ รร.อิสตัน มักกะสัน กทม.
นางปภาดา  จันดาประดิษฐ์ อนุบาลโคกเจริญ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพือ่เด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

นางสาวสุนิษา  ข้างเขียว อนุบาลโคกเจริญ
นางสาวประภา  สร้อยสวน อนุบาลโคกเจริญ
นางปราณี  คงพิทักษ์ (แม่ครัว) อนุบาลโคกเจริญ
นางสมมาตร  เพียรชนะ สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเวบ็ไซต์ลงทะเบียนและรายงาน  5 ก.ย.2561 สพป.นครปฐม เขต 1

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังที ่68
ปีการศึกษา 2561

นางสาวอนงค์  มูลบุญ บ้านหนองบง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต.ค. 61 - ก.พ.62 คุรุสภา ญี่ปุ่น / ม.ขอนแก่น
นางสาวสุจินดา  เนตร์ศิริ สพป.ลพบุรี เขต 2 การอบรมเชิงปฏบิัติการหลักสูตรการจัดประสบการณ์ 23 - 24 พ.ย. 2561 สสวท. รร.รามาการ์เด้นส์ กทม.
นางวาสนา  น้ าเพ็ชร บ้านห้วยสาราม การเรียนรู้บรูณาการเทคโนโลย ีและสะเต็มศึกษาระดับ
นางธรรมิกา  นิ่มทอง อนุบาลท่าหลวง ปฐมวยั ส าหรับพี่เล้ียงประจ าศูนย์
นางพีรนุช  เถือ่นขุนทอง บ้านมะกอกหวาน
นางวราภรณ์  จาวรรณกาศ บ้านม่วงค่อม
นางสาวปิยะฉัตร  ชัยศรี บ้านหัวล า
นางอุดม  พุ่มโพธิง์าม บ้านหนองประดู่
นายธรีะศักด์ิ  รุ่งเรือง บ้านหนองประดู่ ฝึกอบรมเพื่อสร้างวทิยากรตัวคูณ หลักสูตรช่อสะอาด 30 พ.ย.-2 ธ.ค.2561 สพฐ. ส านักพมันาสมรรถนะ กทม.
นายดนัย  เนื่องขันตรี นิคมล านารายณ์ รุ่นที่ 1 (บุคลากรทางการลูกเสือ) ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ขอ้มลูผู้เขา้รบัการอบรม ประชมุ และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏบิัตงิานตามหลักสูตรตา่ง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขตต 2



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายหิรัญชัย  หรุ่นเลิศ บ้านวงัแขม อบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง "การพัฒนาครูเครือข่ายด้านการ สทศ.
นายฉลอม  คล้ายหอม พรหมรังษี สร้างเคร่ืองมือวดัผลทางการศึกษาระดับชาติ ตามแนว
นายชวลิต  แสงแก้ว บ้านเขาราบ PISA - Link"
นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็. บ้านเขาราบ
นางสาวพนิตพิชา  ศรีไสยา บ้านเขาราบ
นายนรภทัร  ศรีสมบัติ ชุมชนวดัจงโกฯ
นางสาวอาภาภรณ์  กระโจมแก้ว วดัหนองตามิ่ง
นางอรวรรณ  ป้อมด า สพป.ลพบุรี เขต 2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการ 15 - 17 ม.ค.2562 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
นายชนสรณ์  ภมร บ้านหนองโกวทิยา ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ
นางสาวณัฐชา  อยูเ่ปรม อนุบาลล านารายณ์ อื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
นางสาวนิชากร  ศรีไพฑูรย์ บ้านมะกอกหวาน
นางสาวบุษยากร  อุบลพฤกษ์ น้ าสุดวไิลประชาสรรค์
นางสาวนฤมล  แสงสาลี วดัโคกสลุง
นางวนัเพ็ญ  มุกขันธ์ ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นางสาวปัทมา  โสระพิมาย บ้านหัวล า
นางพรรณิภา  บ ารุงพานิชย์ อนุบาลท่าหลวง
นางสาวปาณิสรา  ห้องกระจก บ้านหนองประดู่
นางล าพูน  ไชยโชติ บ้านโคกแสมสาร
นายภาคิน  สุขจันทร์ อนุบาลโคกเจริญ
นางแสงดาว  หันอาสา บ้านวงัตาอินทร์
นางปณิดา  พ่วงเจริญ บ้านมหาโพธิ
นายยุทธนา  คเชนทร์ชาติด ารง บ้านดงน้อย
นางสาวนุชจรี  พัทยา อนุบาลสระโบสถ์
นางสาวนภสันันท์  ภู่พิจิตร บ้านวงัทอง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางรัตติยา  ม่วงแก้ว อนุบาลอ าเภอล าสนธิ
นางสาววราพร  ดิษฐาเนตร บ้านเหาตาบัว
นางพรชนก  ทองพิมพ์ บ้านยางโทน
นายสัมพันธ ์ พานทิศธิ บ้านดงดินแดง
นางสาวเยาวภา  นาคทองอินทร์ ชุมชนวดัคีรีนาคฯ
นางสาวสุจินดา  เนตร์ศิริ สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรมเชิงปฏบิัติการพัฒนาผู้น าเครือข่ายท้องถิน่ 24 - 27 ม.ค. 2562 สพฐ. รร.เดอะพาลาสโซ่ กทม.

(Local Network ; LT) และวทิยากรเครือข่ายท้องถิน่
(Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณ ลาออก เปล่ียน
สายงาน และเพิ่มเติม

นางสาวนภาดา  โพธิศ์รี สพป.ลพบุรี เขต 2 การสร้างมูลค่านวตักรรมสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น 24 - 25 ม.ค. 2562 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รร.เอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี
วา่ที่ ร.ต.สิตานน สมนวล ครูอตัราจา้ง รร.บ้านทุง่ตาแกว้ การสร้างมูลค่านวตักรรมสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น 24 - 25 ม.ค. 2562 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รร.เอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี
นางสาวปัฐยา  สมบัติวงค์ สพป.ลพบุรี เขต 2 หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและ 25 - 26 ก.พ. 2562 กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กทม.
นางสาวล าเพย  กล่ินไทย สพป.ลพบุรี เขต 2 ลูกจ้างประจ า 25 - 26 ก.พ. 2562 กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กทม.
นายธวชั  ธปูทอง ผอ.รร.อนุบาลสระโบสถ์ การอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย 3 - 8 ม.ีค. 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ไม้แกว้ด าเนินรีสอร์ท ราชบุรี
นายสุชาติ  ไชยโชติ ครู รร.อนุบาลล านารายณ์ ประจ าปี พ.ศ.2562
นางสาวบุษยากร  อุบลพฤกษ์ น้ าสุดวไิลประชาสรรค์ หลักสูตร "แนวทางการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ 9 - 10 ม.ีค.2562 ม.ศิลปากร รร.รอยัลริเวอร์ กทม.

แก้ไขปัญหากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุและกรณีศึกษาที่เกีย่วข้องกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

นางสาวสุจินดา  เนตร์ศิริ สพป.ลพบุรี เขต 2 การอบรมเชิงปฏบิัติการเฉพาะทาง ส าหรับผู้น าเครือข่าย 9 - 12 ม.ีค.2562 สพฐ. รร.เดอะพาลาสโซ่ กทม.
นางสาวปิยฉัตร  ชัยศรี บ้านหัวล า ท้องถิน่ LN (Local Network) และวทิยากรเครือข่าย

ท้องถิน่ LT (Local Trainer) 
โครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

นางอรวรรณ  ป้อมด า สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบ 25 - 29 ม.ีค.2562 สพฐ. รร.ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กทม.



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด แนว PISA รุ่นที่ 1 ภาคกลาง
นางสาวพิณทิพย์ นวลจันทร์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติัตาม  26 ม.ีค. 2562 สนง.คลังลพบุรี ม.รามค าแหงฯ ลพบุรี

ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

ครู รร.ละ 1 คน ทุกโรงเรียน โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน  11 เม.ย.2562 จ.ลพบุรี รร.ลพบุรีอินน์ ลพบุรี
"จังหวดัสะอาด"

ครู ชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที ่157 การประชุมอบรมปฏบิัติการสร้างความเข้มแข็ง 27 เม.ย. - 1 พ.ค.2562 สพฐ. รร.ดิไอเดิล เซอร์วิส ฯ ปทุมธานี
ศูนย์แกนน าขยายเครือข่ายโครงการนักธรุกิจน้อย
มีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นางสาวแวน่แก้ว  ปัจฉิม บ้านหนองโกวทิยา การจดัค่ายอบรมเขม้ทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์ 20 - 28 เม.ย.2562 สพฐ. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก
นางวรีะยา  ค าแหง อนุบาลท่าหลวง การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ และต่อยอด

คัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแขง่ขนัทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562

นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง ผอ.รร.บ้านเขายายกะตา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 1 - 3 พ.ค. 2562 ศูนย์พฒันาบคุลากรทางการลูกเสือ กทม.
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนฯ

นางสมมาตร  เพียรชนะ สพป.ลพบุรี เขต 2 ฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการการปฏรูิปการเรียนการสอน 7 - 9 พ.ค.2562 สพฐ. ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ทีม่สีติและ
สมาธเิป็นฐาน

วา่ที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา สมสิงห์ สพป.ลพบุรี เขต 2 การอบรมเชิงปฏบิัติการคณะกรรมการติดตาม และใหค้ า 14 - 16 พ.ค.2562 สพฐ. รร.ริเวอร์ไซต์ กทม.
ปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของ สพท. ITA ประจ าปีงบประมาณ 2562

นางศลิษา  ล้วนดี สพป.ลพบุรี เขต 2 โครงการ "ก ากับการคลังอย่างเข้าใจ เบิกจ่ายได้อย่าง 22 - 23 พ.ค.2562 สนง.คลังลพบุรี ศูนยสั์มมนามนณิพา ลพบุรี
ถกูต้อง" กจิกรรมที่ 1 "พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.
2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
และหลักเกณฑ์ปฏบิติัการควบคุมภายในส าหรับหนว่ยงานของรัฐ

นางสาวล าเพย  กล่ินไทย สพป.ลพบุรี เขต 2 อบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน 27 - 30 พ.ค.2562 สพฐ. รร.กานต์มณี พาเลช กทม.
นางสาวชนิดา  วงษ์เนตร สพป.ลพบุรี เขต 2 การบัญชี และการพัสดุ" ระดับผู้ปฏบิัติงาน 3 - 6 ม.ิย.2562
นางศลิษา  ล้วนดี สพป.ลพบุรี เขต 2 10 - 13 ม.ิย.2562
นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองค า สพป.ลพบุรี เขต 2 การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา  15 พ.ค. 2562 สพฐ. สถาบนัวิชาการ ทโีอที นนทบุรี
นางสมมาตร  เพียรชนะ สพป.ลพบุรี เขต 2 ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) 
นางอรัญญา  อางอน สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562
นายชวลิต  แสงแก้ว บ้านล าโป่งเพชร
นายสิทธชิัย  สิทธเิลิศประสิทธิ์ บ้านโกรกรกฟ้า
วา่ที่ ร.ต.หญิงเพชรรัตน์ อินทร์เฉลียวบ้านเขาขวาง
นางสาวธมิาภรณ์  สมทรง สพป.ลพบุรี เขต 2 การอบรมสัมมนาร่วมกันของข้าราชการที่อยูร่ะหวา่ง ระยะที่ 1 สพฐ. ต้นสังกัด
นางสาวศุภรดา  งามวลัิย สพป.ลพบุรี เขต 2 ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 16 - 30 พ.ค.62
นางสาวพัชรี  นาเหมือง สพป.ลพบุรี เขต 2 ระยะที่ 2 รร.สีดา รีสอร์ท นครนายก
นางสาวปนัดดา  ชีวะนอรรถ สพป.ลพบุรี เขต 2 3 - 7 ม.ิย. 2562
นางสาวอัญชรี  มุงวงษา สพป.ลพบุรี เขต 2
นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ลบ.2 โครงการ "ก ากบัการคลังอยา่งเขา้ใจ เบิกจา่ยได้อยา่งถกูต้อง" 9-ก.ค.-62 สนง.คลัง จ.ลพบุรี โรงแรมลพบุรีอินน์ ลพบุรี

กจิกรรมที่ ๓ "การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รีสอร์ท (ห้องเจ้า
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ พระยาวชิาเยนทร์)
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายล าดับรองทีอ่อกตามความ

พระราชบัญญัติกาจัดซ้ือจัดจ้างฯ ส าหรับผู้บริหารของ
หน่วยงานของรัฐในจังหวดัลพบุรี"

ผู้บริหารและครูปฐมวยั รร.ในสังกัด เวทีเสวนาเพือ่การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด 29-ม.ิย.-62 สนง.ศึกษาธกิาร หอ้งประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ ลพบุรี
ลพบุรี จังหวดัลพบุรี (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)

ครูปฐมวยั โรงเรียนละ ๒ คน รร.ในสังกัด ขยายผลแนวปฏบิัติทีดี่ (Best Practices) ด้านการศึกษา 30-ม.ิย.-62 สนง.ศึกษาธกิาร หอ้งประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ ลพบุรี
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ปฐมวยัตามแนวทาง High Scope จังหวดัลพบุรี (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ในสังกัด การอบรมสัมมนาวชิาการและการประชุมใหญ่สามัญ 3-6 ส.ค.2562 ส.ร.ก.ศ. โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เร่ือง "คุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษา 5 G"

น.ส.สุจินดา เนตร์ศิริ สพป.ลบ.2 ขอเชิญเขา้ร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าเครือขา่ย 19-21 ก.ค.2562 รร.วิทยาศาสตร์ หอสมุด โรงเรียน ลพบุรี
นางวชัรี ชนะภยั รร.บ้านซับหินขวาง ท้องถิน่ (Local Network : LN) และวทิยากรท้องถิน่ จุฬาภรณราช วทิยาศาสตร์จุฬาภรณ

(Local Trainer : LT) โครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย วิทยาลัย ลพบุรี ราชวทิยาลัย ลพบุรี
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

นางสาวชนิดา วงษ์เนตร สพป.ลบ.2 โครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์และวิธีปฏบิัติในการขอรับและ 3-ก.ค.-62 ส านักงานคลัง ห้องประชุมทานตะวนั ลพบุรี
การจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซ่ึงมอีายุ จ.ลพบุรี ชั้น ๕ ศาลากลาง
ต้ังแต่เจ็ดสิบปีขึน้ไป พ.ศ.๒๕๖๒

นายอ านาจ  คุ้มสุภา สพป.ลพบุรี เขต 2 สัมมนาเชิงปฏบิัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการ 18 - 21 ม.ิย.62 สพฐ. โรงแรมเอวาน่า กทม.
นายศรากร  อาจสมบุญ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพือ่รับรางวลัพระราชทาน

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน
นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง น้ าสุดวไิลประชาสรรค์ การอบรมปฏิบัติการพฒันาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้สาระ 21 - 25 ม.ิย.62 สพฐ. โรงแรมทองธารา ริเวอร์ววิ กทม.

วาทภีาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBE English Debate
Adjudication Traning)

นางสมบุญ  แปลงไธสง บ้านท่าดินด า โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  28 ม.ิย.2562 จัดหางานจังหวดั โรงแรมวนิด์เซอร์ ลพบุรี
นางนิตยา  ทิวงษ์ บ้านท่าดินด า แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
นายโกมิน  มาลา บ้านเขายายกะตา กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
นางสาวชลธชิา บัวทองครับ บ้านม่วงค่อม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒
นางสาวประทีป  ใจมงคล บ้านบัวชุม
นางพวงพยอม  ตาลเหล็ก บ้านเกาะรัง
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นางล ายอง  เคียนทอง วดัสุนทรเทพคีรี
นางสาวอมรรัตน์  ยศเกรียงไกร นิคมล านารายณ์
นายฉัตรมงคล  นามลิวนั วดัหนองนา
นางสาววภิา  จ ามั่น ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นางสาวสุภาวรรณ ซ่ือสัตย์ บ้านมะนาวหวาน
นางสนธยา ค าภนิวม วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นางสาวกัญญาภคั  นันทภาค พรหมรังษี
นางสาวกฤติกา  ศรนิกร บ้านดีลัง
นางสาวฉันทวรรณ  หาภกัดี อนุบาลท่าหลวง
นายเกรียงไกร  แก้วทองค า บ้านหนองประดู่
นางเพ็ญจันทร์  ประสพสม บ้านวงัตาอินทร์
นางสวรินทร์  นิมิตภาวฒัน์ บ้านหนองมะค่า
นายคมธนา  ชอบคุย บ้านคลอง
นางร าไพ  โพธิแ์ดง บ้านห้วยใหญ่
นางสาวร าพึง  รักษาสัตย์ บ้านวงัทอง
นางสาวอาพร  มะสุทธิ ชมุชนวดัจงโก มติรภาพ ที ่157

นางสาววราพรรณ  พูลสุข ชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม
นางสาวสาวติรี  รู้กิจนา บ้านชอนสมบูรณ์
นางสาวธนาภรณ์  จันทร์เกษม บ้านดงดินแดง
นางสาวสมหมาย  คล้ายทอง บ้านป่าเขวา้
นางอรอนงค์ เดชสนธิ สพป.ลบ.2 การอบรมพฒันาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน 11-ก.ค.-62 ส านักงาน ห้องประชุมละโว้
นางสาวยุวณัฐ อ าลา สพป.ลบ.2 บุคคล ศึกษาธกิาร ชั้น 2 ส านักงาน
ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่ บ้านเขาขวาง การอบรมงานเทคนคิหอ้งสมดุและแนวทางการจัดกจิกรรม 21 - 24 ก.ค. 62 สพฐ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
บรรณารักษ์ในห้องสมุดโรงเรียน บ้านล าโป่งเพชร ส่งเสริมการอ่าน
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บ้านโกรกรกฟ้า

นางบุณณดา  หรุ่นเลิศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมปฏบิัติการศึกษา วเิคราะห์ แลกเปล่ียนผลการ 28 กย. - 4 ตค.2561 สพฐ. รร.ฮิพ กทม.
นายทวศัีกด์ิ  ชูเชิด บ้านเขาสมโภชน์ ด าเนินงานในพื้นที่กรณีศึกษา และสรุปรายงานผลการ

ด าเนนิงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผอ.รร. ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
ครู รร. ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
ผอ.รร. บ้านล าโป่งเพชร อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
ครู รร. บ้านล าโป่งเพชร อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
ผอ.รร. บ้านเขาขวาง อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
ครู รร. บ้านเขาขวาง อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
ผอ.รร. บ้านโกรกรกฟ้า อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
ครู รร. บ้านโกรกรกฟ้า อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  25 - 28 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์รีสอร์ท นครนายก
นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดท าแผนการทดสอบ 28 - 30 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.
นางอรวรรณ  ป้อมด า สพป.ลพบุรี เขต 2 ความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมิน 28 - 30 ต.ค.2561 สพฐ. รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.

ความสามารถด้านการอา่นของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
และส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบันโยบายการทดสอบ
ผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธกิาร

นายต่อศักด์ิ  บุญเสือ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมการด าเนินงานตามแผนการขับเคล่ือนโครงการ  29 ตุลาคม 2561 ศธจ.ลพบุรี บ.เบทาโกร จก. ลพบุรี
นายวชิา  ท าเพียร สพป.ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) รร.ช่องสาริกา

นางสมมาตร  เพียรชนะ สพป.ลพบุรี เขต 2
นายวเิชียร  เพ็ชรไม้ อนุบาลพัฒนานิคม
นางปริศนา  ชูอ านาจ ช่องสาริกา
นางสุตฏพิงษ์  เรืองรุ่ง ช่องสาริกา
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นางสุดใจ  ปักษี ช่องสาริกา
นางสุจิตรา  บ ารุงจิตต์ ช่องสาริกา
นางกัลยากร  ลาภะสัมปัน ช่องสาริกา
นางสาวจินตนา  สาโมทย์ ช่องสาริกา
นายธนสิทธิ ์ ตันเจริญ ช่องสาริกา
นายเกรียงไกร  จันดารา ช่องสาริกา
นางนรยเกศกนก  จันทร์เรือง ช่องสาริกา
นายวชิา  ท าเพียร สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมวชิาการระดับชาติประจ าปี พ.ศ.2561  9 พฤศจิกายน 2561 สมศ. รร.มิราเคิลแกรนด์ กทม.
นายไพโรจน์  วงับรรณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมวชิาการระดับชาติประจ าปี พ.ศ.2561  9 พฤศจิกายน 2561 สมศ. รร.มิราเคิลแกรนด์ กทม.
นางสมมาตร  เพียรชนะ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียน  19 พ.ย.2561 ศธจ.ลพบุรี รร.ช่องสาริกา พัฒนานิคม
นางปริศนา  ชูอ านาจ ช่องสาริกา ร่วมพัฒนา (Parthership School) รร.ช่องสาริกา
นายวเิชียร  เพ็ชรไม้ อนุบาลพัฒนานิคม
นางสุตฏพิงค์  เรืองรุ่ง ช่องสาริกา
นางสุดใจ  ปักษี ช่องสาริกา
นางสุจิตรา  บ ารุงจิตต์ ช่องสาริกา
นางกัลยากร  ลาภะสัมปัน ช่องสาริกา
นางสาวจินตนา  สาโมทย์ ช่องสาริกา
นายธนาสิทธิ ์ ตันเจริญ ช่องสาริกา
นายเกรียงไกร  จันดารา ช่องสาริกา
นางสาวเกศกนก  จันทร์เรือง ช่องสาริกา
นายวชิา  ท าเพียร สพป.ลพบุรี เขต 2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 27 - 29 ม.ค.2562 สพฐ. รร.เอวาน่า กทม.
(แทน ผอ.เขต)
นางชุลีพร  สุระโชติ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผนและแนวทางการด าเนินงาน 1 - 3 ธ.ค.2561 สพฐ. รร.ริเวอร์ไซต์ กทม.

ส าหรับทีมเคล่ือนทีเ่ร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียน



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
คุณธรรม สพฐ.

วา่ที่ ร.อ.อรรณพ  คงสมนาม บ านาญ สพป.ลพบุรี เขต 2ประชุมสรุปผลการประเมินแผนพัฒนาการจดัการศึกษา 18 - 21 ธ.ค.2561 สพฐ. รร.มีนา วลิล่า นครนายก
ของสถานศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

นายธรีพงษ์  ภธูร ผอ.รร.บ้านเขาราบ ประชุมถอดบทเรียนของเครือข่ายภาคกลาง 19-20 ธ.ค.2561 รร.ไชยแสงพาเลส สิงห์บุรี
นางกุลวดี  แก้วสวสัด์ิ ครู รร.บ้านหนองโพธิ์ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สถานศึกษาและผู้สนับสนุน  26 ธันวาคม 2561 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กทม.
นางปริศนา  ชูอ านาจ ผอ.รร.ช่องสาริกา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  26 ธันวาคม 2561 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

Partnership School Project  รุ่นที่ 2
นางสาวนภาดา  โพธิศ์รี สพป.ลพบุรี เขต 2 การประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 17 - 18 ม.ค. 2562 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รร.กรุงศรีริเวอร์ ฯ พระนครศรีอยุธยา

นางอภญิญา  แก้วเกิด บ้านยางราก ขบัเคล่ือนโรงเรียนรอบรู้สู่เด็กวัยเรียนวัยรุ่น สูงดีสมส่วน
นางสาวศิริลักษณ์  ทองวงศ์ษา บ้านยางราก และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
นางพัชพิชชา  สิงหก า บ้านคลอง
นางประจิม  มีมั่งค่ัง บ้านคลอง
นางสาววรรณิศา  จันทา บ้านทุ่งตาแก้ว
วา่ที่ ร.ต.หญิง สิตานน  สมนวล บ้านทุ่งตาแก้ว
นางสุธารัตน์  มณีอินทร์ บ้านทะเลวงัวดั
นางสาวพณิชตา  จันทร บ้านทะเลวงัวดั
นางสาวสุจินดา  เนตร์ศิริ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจดัการ 29 - 31 ม.ค.2562 สพฐ. รร.รอเยลเบญจา กทม.

ศึกษาปฐมวยัตามนาวคิดไฮสโคป (High Scope)
นางชุลีพร  สุระโชติ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการ 6 - 8 ก.พ. 2562 สพฐ. รร.อิงธาน รีสอร์ท นครนายก
นางสาวยุวณัฎ  อ าลา สพป.ลพบุรี เขต 2 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของ
วา่ที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา  สมสิงห์ สพป.ลพบุรี เขต 2 แผนแม่บทบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและ
นางอรัญญา  อางอน สพป.ลพบุรี เขต 2 ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
นางกุลวดี  แก้วสวสัด์ิ ครู รร.บ้านหนองโพธิ์ ประชุมจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา 12 - 13 กมุภาพนัธ์ 2562 สพฐ. รร.บียอนด์ สวที กทม.
นางปริศนา  ชูอ านาจ ผอ.รร.ช่องสาริกา ประชุมจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา 12 - 13 กมุภาพนัธ์ 2562 สพฐ. รร.บียอนด์ สวที กทม.



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางกุลวดี  แก้วสวสัด์ิ ครู รร.บ้านหนองโพธิ์ ร่วมพิธลีงนามบันทึกความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมือ  14 กมุภาพนัธ์ 2562 สพฐ. ตึกสันติไมตรี ท าเนยีบรัฐบาล

นางปริศนา  ชูอ านาจ ผอ.รร.ช่องสาริกา โครงการโรงเรียนเรียมพัฒนา รุ่นที่ 2  14 กมุภาพนัธ์ 2562 สพฐ. ตึกสันติไมตรี ท าเนยีบรัฐบาล

นายศรากร  อาจสมบุญ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมสมัชชาวถิีพุทธ เนื่องในวนัมาฆบูชา 14 - 15 ก.พ.2562 สพฐ.+ม.มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พระนครศรีอยุธยา

นางบุณณดา  หรุ่นเลิศ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้าง 20 - 22 ก.พ.2562 สพฐ. รร.รอยัล เบญจา กทม.
ภมูิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวติ เพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

นายต่อศักด์ิ  บุญเสือ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  4 ม.ีค. 2562 สพฐ. ภเูขางาม รีสอร์ท นครนายก
นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองค า สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการผู้อ านวยการโรงเรียนในโครงการ 11 - 13 ม.ีค.2562 สพฐ. รร.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก
ผอ.รร. อนุบาลล านารายณ์ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

บ้านบัวชุม
บ้านเกาะรัง
บ้านเขาแหลม
บ้านเขายายกะตา
ชุมชนบ้านชัยบาดาล
บ้านหนองโกวทิยา
บ้านท่าดินด า
บ้านท่ามะนาว
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
นิคมล านารายณ์
บ้านใหม่สามัคคี
บ้านม่วงค่อม
บ้านมะกอกหวาน
วดัสุนทรเทพคีรี
วดัโพธิง์าม



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
บ้านทุ่งตาแก้ว
บ้านท่ากรวด
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
อนุบาลท่าหลวง
บ้านหนองประดู่
บ้านทะเลวงัวดั
บ้านหัวล า
อนุบาลโคกเจริญ
บ้านโคกแสมสาร
บ้านยางราก
บ้านพุกะชัด
บ้านหนองมะค่า
วดัโคกสลุง
วดัด ารงบุล
ซอย 19 สาย 2 ขวา
พรหมรังษี
น้ าสุดวไิลประชาสรรค์
อนุบาลพัฒนานิคม
บ้านมะนาวหวาน
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
บ้านราษฎร์บ ารุง
บ้านปรางค์น้อย
บ้านวงัทอง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
บ้านด่านไทยล้อม
บ้านท่าเยีย่ม
ชุมชนวดัจงโกฯ
บ้านทุ่งท่าช้าง
อนุบาลสระโบสถ์
บ้านดงน้อย
บ้านคลอง
บ้านห้วยใหญ่
บ้านชอนสมบูรณ์
บ้านดงดินแดง
บ้านใหม่โสพิมพ์
บ้านยางโทน
ชุมชนวดัคีรีนาคฯ
อนุบาลวดัหนองม่วง

นายนรภทัร  ศรีสมบัติ ชุมชนวดัจงโกฯ ประชุมสัมมนาทางวชิาการภายหลังการสัมมนาระดับ  15 ม.ีค.2562 สพฐ. รร.แมนดาริน กทม.
นานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจ าปี 2562

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลประจ า อนุบาลโคกเจริญ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจดัการ 27- 29 ม.ีค.2562 สพฐ. รร.รอเยลเบญจา กทม.
เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาปฐมวยัตามนาวคิดไฮสโคป (High Scope)
นายพัทธดนย์  อุ่นเรือน วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม ประชุมเชิงปฏบิัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ และส่ือ 21 - 23 เม.ย.2562 สพฐ. รร.กานต์มณี พาเลซ กทม.

การเรียนการสอน เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม
(DLTV) ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 หลังการทดลองใช้

นางธรรมิกา  นิ่มทอง อนุบาลท่าหลวง ประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยั  23 เมษายน 2562 ศธจ.ลพบุรี ศธจ.ลพบุรี
นางอุมารินทร์ ทับทิมศรี นิคมล านารายณ์ เชิงบูรณาการระดับจังหวดัลพบุรี (พ.ศ.2561-2564)
นางสาวชุลีกร  สุขลักษณ์ บ้านทรัพย์เจริญ และจัดท าแผนปฏบิัติการการจัดการศึกษาเด็กปฐมวยั



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
ประจ าปีของจังหวดัลพบุรี

นายธรีะศักด์ิ  รุ่งเรือง บ้านหนองประดู่ ประชุมเชิงปฏบิัติการ "การด าเนินโครงการ TFE  23 เม.ย.2562 ศธจ.ลพบุรี รร.อนุบาลลพบุรี ลพบุรี
นางสมศรี  รัตนศรี บ้านปรางค์น้อย (Teams For Education) ของ ศธจ.ลพบุรี
นายสมพงษ์ รักษาราษฎร์ อนุบาลอ าเภอล าสนธิ
นายพร้อม  จันทนะ บ้านดงดินแดง
นางสีเวยีง  สมสิงห์ บ้านใหม่โสพิมพ์
นางวรรณวมิล  ทองงาม ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นางนันทิยา   ทองหล่อ วดัหนองนา
นางสาวณัฐกานต์  สังข์กรม อนุบาลล านารายณ์
นางสาวหนึ่งฤทัย  วาสุนา บ้านหัวล า
นางสาวเบญจพร  สิงห์ศักด์ิ บ้านดงดินแดง
นางสาวสิวารี  บุญวรัิตน์ บ้านใหม่โสพิมพ์
นางสาวธมลวรรณ  จันทร์สวย บ้านหนองมะค่า
นางสาวชาญา  สาฤทธี บ้านคลอง
นางดวงเนตร์  ทวเีขตร์กิจ วดัหนองนา
นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด สพป.ลพบุรี เขต 2
นายวนิัย  หลาบงาม บ้านท่ากรวด การประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ  29 เม.ย. 2562 ศูนยสุ์ขภาพจติ ที่ 4 ลพบุรี อินน์ รีสอร์ท ลพบุรี
นางเบญจวรรณ  ไชยดา อนุบาลพัฒนานิคม นักเรียนกลุ่มเส่ียง เขตสุขภาพที่ 4 รุ่นที่ 2
นางสาวจุฑามาศ  กาญจนจุฑา บ้านกุดตาเพชร
นางรุ่งนภา  คงไกรฤกษ์ อนุบาลสระโบสถ์
นางวรรณี  แก้วโมกุล อนุบาลวดัหนองม่วง
นางปาริชาติ  ทองแถม บ้านโคกแสมสาร
นางยุพา  ศรีไพฑูรย์ บ้านมะกอกหวาน
นางปภาดา  จันทร์ดาประดิษฐ์ อนุบาลโคกเจริญ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจดัการ 29 - 30 เม.ย.2562 สพฐ. รร.รอยัลริเวอร์ กทม.



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
ศึกษาปฐมวยัตามนาวคิดไฮสโคป (High Scope)

นายวชิา  ท าเพียร สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ 28 เม.ย.- 1 พ.ค.62 สพฐ. รร.รอแยลเบญจา กทม.
นางธมลณัฎฐ์  กลับภริมย์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการบุคลากรผู้ปฏบิัติงาน 29 เม.ย.- 2 พ.ค.62 สพฐ. รร.ฮิพ กทม.

เฝ้าระวงัและติดตามข่าวสาร (ศตข.สพฐ.)
นางชุลีพร  สุระโชติ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการ 29 - 30 เม.ย.2562 มรภ.เทพสตรี โรแมนติก รีสอร์ท นครราชสีมา
นางสมมาตร  เพียรชนะ สพป.ลพบุรี เขต 2 เรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวเิคราะห์
ผอ.รร. และครู รร.ละ 2 คน อนุบาลท่าหลวง ของนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน
รวม รร.ละ 30 คน บ้านเกาะรัง

ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
บ้านยางโทน
บ้านปรางค์น้อย
บ้านทุ่งดินแดง
บ้านหนองเสมา
บ้านเขาตะแคง
บ้านเขาขวาง
ช่องสาริกา

นางศรีประภา  ระดมยศ อนุบาลล านารายณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ Coaching Teams  30 เม.ย.2562 ศธจ.ลพบุรี รร.อนุบาลลพบุรี
นายวนิัย  สินธไุชย บ้านบัวชุม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ ศธจ.ลพบุรี
นางบุญเตือน  สุบิน บ้านใหม่สามัคคี
นางสาวสรินยา  ฉิมมา บ้านหัวล า
นางสมศรี  รัตนศรี บ้านปรางค์น้อย
นายสมพงษ์  รักษาราษฎร์ อนุบาลอ าเภอล าสนธิ
นายพร้อม  จันทนะ บ้านดงดินแดง
นางสีเวยีง  สมสิงห์ บ้านใหม่โสพิมพ์



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายณรงค์  พิบูลรัตนสังข์ บ้านหนองมะค่า
นายธรีพงษ์  ภธูร บ้านเขาราบ
นายวนัชัย ชอบค้าขาย บ้านวงัแขม
นายวฒันา  ไชยารักษ์ บ้านมหาโพธิ
นางวรรณวมิล  ทองงาม ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นางนันทิยา  ทองหล่อ วดัหนองนา
นางสาวณัฐกานต์  สังข์กรม อนุบาลล านารายณ์
นางสาวณัชชา  หัสสลีมูล บ้านบัวชุม
นางสาวลักขณา  เทียนช้าง บ้านใหม่สามัคคี
นางสาวอรุณลักษณ์  สิงห์สถิตย์ บ้านหนองประดู่
นางสาวหนึ่งฤทัย  วาสุนา บ้านหัวล า
นางสาวขวญัฤทัย  เงินดี บ้านปรางค์น้อย
นางสไบทิพย์  แสนทวสุีข อนุบาลอ าเภอล าสนธิ
นางสาวเบญจมาพร  สิงห์ศักด์ิ บ้านดงดินแดง
นางสาวสิวารี  บุญวรัิตน์ บ้านใหม่โสพิมพ์
นางสาวธมลวรรณ  จันทร์สวย บ้านหนองมะค่า
นางสาวรสรินทร์  บุญเพ็ง บ้านเขาราบ
นางสาวชาญา  สาฤทธี บ้านคลอง
นางสาวฐิติมน  นุบุญมา บ้านห้วยใหญ่
นายกิตติวฒัน์  มาลา ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นางดวงเนตร์  ทวเีขตร์กิจ วดัหนองนา
นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด สพป.ลพบุรี เขต 2

บ้านพุกะชัด โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ  1 พ.ค. 2562 สมศ. รร.เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยร์าชการฯ แจง้วัฒนะ

บ้านยางราก กับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
บ้านล าโป่งเพชร เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ 

บ้านวงัตาอินทร์ สมศ. และกระทรวงที่เกีย่วขอ้ง ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน

บ้านสระเพลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บ้านหนองมะค่า
อนุบาลโคกเจริญ
นิคมล านารายณ์
บ้านเกาะรัง
บ้านเขาแหลม
บ้านท่าดินด า
บ้านท่ามะนาว
บ้านบัวชุม
บ้านวงัก้านเหลือง
บ้านหนองโกวทิยา
บ้านห้วยดีเลิศ
บ้านห้วยนา
บ้านใหม่สามัคคี
วดัศิริบรรพต
วดัสุนทรเทพคีรี
ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง
บ้านซับจ าปา
บ้านทรัพย์เจริญ
บ้านทะเลวงัวดั
บ้านท่าตะโก
บ้านท่าหลวง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
บ้านทุ่งดินแดง
บ้านบ่อคู่
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
บ้านหนองประดู่
บ้านหนองหัวช้าง
บ้านหัวล า
อนุบาลท่าหลวง
ช่องสาริกา
น้ าสุดวไิลประชาสรรค์
บ้านมะนาวหวาน
บ้านหนองปีกนก
พรหมรังษี
วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
วดัหนองตามิ่ง
วดัหนองนา
อนุบาลพัฒนานิคม
ชุมชนวดัจงโกฯ
บ้านกุดตาเพชร
บ้านเขารวก
บ้านด่านไทยล้อม
บ้านท่าเยีย่ม
บ้านปรางค์น้อย
บ้านล าสนธิ
บ้านวงัทอง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
บ้านศรีเมือง
บ้านเหวตาบัว
หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
อนุบาลอ าเภอล าสนธิ
บ้านดงน้อย
บ้านทุ่งท่าช้าง
บ้านมหาโพธิ
บ้านวงัแขม
บ้านห้วยใหญ่
อนุบาลสระโบสถ์
ชุมชนวดัคีรีนาคฯ
บ้านชอนสมบูรณ์
บ้านดงดินแดง
บ้านบ่อดินสอพอง
บ้านยางโทน
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
บ้านหนองขาม
บ้านหนองไทร
บ้านป่าเขวา้
อนุบาลวดัหนองม่วง

นายต่อศักด์ิ  บุญเสือ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการ "การด าเนินโครงการ TFE  13 พ.ค.2562 ศธจ.ลพบุรี สนง.ศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี
นางชุลีพร  สุระโชติ สพป.ลพบุรี เขต 2 (Teams For Education) ของ สนง.ศธจ.ลพบุรี
นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ

นางอรัญญา  อางอน สพป.ลพบุรี เขต 2 การประชุมปฏบิัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูล 20 - 22 พ.ค.2562 สพฐ. รร.อะเดรียติค พาเลซ ชลบุรี
สารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center
(DMC) ปีการศึกษา 2562

นางอรัญญา  อางอน สพป.ลพบุรี เขต 2 การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการจัดให้มี  4 ม.ิย. 2562 สพฐ. รร.กรุงศรีริเวอร์ พระนครศรีอยุธยา

นางสุภาพ  สุริยาอารักษ์ บ้านเกาะรัง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล
นางสุจิตรา  โพธิม์า บ้านเกาะรัง (Zone C) ในสถานศึกษา
นางชุลีพร  สุระโชติ สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  6 ม.ิย. 2562 สพฐ. รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ กทม.

เพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ผอ.รร. และครูวชิาการ บ้านหนองปีกนก ประชุมปฏบิัติการโครงการ Coaching Teams  2 ม.ิย. 2562 ศธจ.ลพบุรี รร.วนิิตศึกษาฯ ลพบุรี

บ้านทุ่งท่าช้าง
บ้านชอนสมบูรณ์
บ้านเขารวก
วดัโพธิง์าม
บ้านหนองโกวทิยา
พรหมรังษี
บ้านบัวชุม
บ้านซับไทร
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
วดัหนองนา
บ้านหนองเกตุ
บ้านเขาหมูมัน
บ้านทะเลทอง
บ้านท่าหลวง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
วดัศิริบรรพต
บ้านหนองขาม
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการคณะกรรมการ Coaching Teams  16 ม.ิย. 2562 ศธจ.ลพบุรี โรงแรมลพบุรีอินน์ ลพบุรี
นายวนิัย  สินธไุชย บ้านบัวชุม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ รีสอร์ท
นางบุญเตือน  สุบิน บ้านใหม่สามัคคี ของส านักงานศึกษาธกิารภาค 1
นางสาวสรินยา  ฉิมมา บ้านหัวล า
นางสมศรี  รัตนศรี บ้านปรางค์น้อย
นายพร้อม  จันทนะ บ้านดงดินแดง
นายณรงค์  พิบูลรัตนสังข์ บ้านหนองมะค่า
นายธรีพงษ์  ภธูร บ้านเขาราบ
นายวฒันา  ไชยารักษ์ บ้านมหาโพธิ
นางวรรณวมิล  ทองงาม ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นางนันทิยา  ทองหล่อ วดัหนองนา
นางพีรดา  มาพรม สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการวเิคราะห์และตรวจสอบความ 28 มิย. - 3 กค.62 สพฐ. รร.รอแยล เบญจา กทม.

ถูกต้อง แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.3) ปี ก.ศ. 2558

รร.บ้านป่าเขวา้ การประชุมชี้แจงขยายผลการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 21-ม.ิย.-62 ศธจ.ลพบุรี หอ้งประชุมโรงเรียนอนบุาล ลพบุรี
รร.ชุมชนวดัจงโกฯ การศึกษาขัน้พื้นฐานกับอาชีวศึกษา จังหวดัทหารบกลพบุรี

ชุมชนวดัคีรีนาคฯ
นางสมมาตร เพียรชนะ สพป.ลบ.2 การประชุมเชิงปฏบิัติการจัดท าแผน ก ากับ ติดตาม 23-25 ม.ิย.62 สพฐ. โรงแรมเอวาน่า กทม.
นายวนิัย ป้อมด า ผอ.รร.บา้นหนองโกวิทยา การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
นางชุลีพร สุระโชติ สพป.ลบ.2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิติัการตามโครงการยกระดับ 27-28 ม.ิย.2562 คณะครุศาสตร์ วงัยาว ริเวอร์ไซด์ นครนายก
นางสมมาตร เพียรชนะ สพป.ลบ.2 คุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอา่น การเขยีน และการคิดวเิคราะห์ มรท. รีสอร์ท



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน

นายวชิา ท าเพียร สพป.ลบ.2 การประชมุเชงิปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตาม 22-24 ม.ิย.2562 สพฐ. โดยส านักวชิาการ โรงแรมบางกอก กทม.
และประเมินผลเพศวถิีศึกษา ทักษะชีวติ และสุขภาวะ และมาตรฐานการศึกษา พาเลซ
ในโรงเรียน และหน่วยศึกษานิเทศก์

นางสาวภทัรพร เกตุเกิด สพป.ลบ.2 เชิญประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โรงเรียน 28-ม.ิย.-62 ศธจ.ลพบุรี ห้องประชุมหลวงพ่อ ลพบุรี
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ Coaching Teams อลงกต ศธจ.ลพบุรี
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวดัลพบุรี

นางอรัญญา อางอน สพป.ลบ.2 การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์ม 4-ก.ค.-62 สพฐ. โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
นายศรากร อาจสมบูรณ์ สพป.ลบ.2 อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือ ประตูน้ า

ส าหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
นางสาวฐิตารีย์ เกิดมาลัย สพป.ลบ.2 การประชุมเชิงปฏบิัติการจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง 10-12 ก.ค.2562 สพฐ. โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒
นายนรภทัร ศรีสมบัติ รร.ชุมชนวดัจงโกฯ การประชุมปฏบิติัการถอดบทเรียนการจดักิจกรรมตาม 5-7 ก.ค.2562 สพฐ. โรงแรมรอแยล เบญจา กทม.

หลักสูตรผู้น านักเรียนอาเซียนสู่การเป็นพลเมืองโลก สุขุมวทิ 5 
อย่างยัง่ยืน

ส.ต.อ.หญิง ฉันทนี โดยค าดี รร.บ้านหนองส าราญ การประชุมองค์กรครูโลก 21-26 ก.ค.2562 สมาคมสหภาพครู ศูนย์ประชุมไบเทค กทม.
แห่งชาติ บางนา

นางสาวนภาดา โพธิศ์รี สพป.ลบ.2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏบิัติการยกระดับ 17-20 ก.ค.2562 สพฐ. โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
การขับเคล่ือนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การมีงานท า ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายพชร  ล้ิมไธสง สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการการจัดคลินิกให้ค าปรึกษาการ 24 - 25 ม.ิย.62 สพฐ. โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.

ประเมินตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ
ในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ สพท.

นางสาวพัชรินทร์  ศรีวชิัย บ้านหนองมะค่า การอบรมเชิงปฏบิัติการและรับมอบส่ือการเรียนรู้ 5 - 6 ก.ค. 2562 สพฐ. โรงแรมเอวาน่า กทม.
นายธรรมนูญ  คงพันปี บ้านหนองมะค่า โครงการส่ือการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
นางสาววาริน  สิงห์เงิน นิคมล านารายณ์
นางสาวหฤทย์ชญา  สิงโต นิคมล านารายณ์
นางชุลีพร สุระโชติ สพป.ลบ.2 ขอเชญิเป็นวิทยากร การประชมุกจิกรรม PLC คุณธรรม 26 ม.ีค.62 รร.บ้านชอนสมบูรณ์

น.ส.ชนพิชา ทรงเสรีย์ สพป.ลบ.2 ขอเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนาวิชาการ 27 ม.ีค.62 รร.อนบุาลทา่หลวง ห้องประชุมช่อม่วง
และประชุมใหญ่สามญัประจ าป ีกลุ่มโรงเรียนทา่หลวงสัมพนัธ์

ประจ าปีการศึกษา 2561
นางสมบุญ  แปลงไธสง รอง ผอ.รร.บ้านท่าดินด า การประชมุเชงิปฏิบัติงานของขา้ราชการครูและบุคลากร 26-เม.ย.-62 สพฐ. ม.ราชภฏัเทพสตรี ลพบุรี
นางณิชาภา  บัวชุมสุข ครู รร.บ้านท่าดินด า ทางการศึกษา  "สถาบันพระมหากษัตริยก์บัประเทศไทย
นายศุภกิจ  สิงหพงษ์ ผอ.รร.บ้านท่ามะนาว
นางสาวเปมิศานันท์ เขียนสาร์ ครู รร.บ้านท่ามะนาว
นายสมยศ  อ าพันศิริ ผอ.รร.บ้านวงัก้านเหลือง
นายวชิาญ พิมมาศ ครู รร.บ้านวงัก้านเหลือง
นายชาญณรงค์ สิงห์ทอง ผอ.รร.บ้านสันตะลุง
นายจักรกฤษณ์ ห้วยหงษ์ทอง ครู รร.บ้านสันตะลุง
นางนรินทร์ฑมาศ  สีบูลา ผอ.รร.บ้านหนองปลาไหล
นายเกียรติกุล กวกขุนทด ครู รร.บ้านหนองไหล
นางวจิิตรา  จันทกรณ์ ผอ.รร.วดัศิริบรรพต
นางสาวบุญฑริกา วยุชัยภมูิ ครู รร.วดัศิริบรรพต



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายสุชาติ  ไชยโชติ ครู รร.อนุบาลล านารายณ์
นางอรพิน  ไชยโชติ ครู รร.อนุบาลล านารายณ์
นายปณิธาน  เทศผล ครู รร.อนุบาลล านารายณ์
นางสาวสุดารัตน์ เพชรประไพ ครู รร.อนุบาลล านารายณ์
นางชาลิดา  รักใคร่ รก.ผอ.รร.ชมุชนบา้นชยับาดาล

นายอภวิฒิุ  ศิริชัย ครูผู้ช่วย รร.ชุมชนบ้านชัยบาดาล

นายสมชาย  ไข่นิล ครู รร.บ้านเขายายกะตา
วา่ที่ ร.ต.จ านันท์ เสาศิริ ครู รร.บ้านเขายายกะตา
นายวลัลภ  นวลตา ผอ.รร.บ้านเขาแหลม
นายหิรัญปกรณ์ ปล้ืมมะลัง ครู รร.บ้านเขาแหลม
ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤกษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.รร.บ้านท่ามะกอก
นางนวพร ปัญจรัตน์ไพศาล ครู รร.บ้านท่ามะกอก
นางพัชรินทร์  เศียรนอก รก.ผอ.รร.บ้านทุ่งตาแก้ว
นางสาวธมล  นาน้ าเชี่ยว ครูผู้ช่วย รร.บ้านทุง่ตาแกว้
นายทวศัีกด์ิ  ชูเชิด ผอ.รร.บ้านม่วงค่อม
นายฐิติไชย  ศรีผ่าน ครู รร.บ้านม่วงค่อม
นายสมนึก  ศรีไพฑูรย์ ผอ.รร.บ้านมะกอกหวาน
นางสาวอนุชสรา  โนค า ครู รร.บ้านมะกอกหวาน
นายไพรัตน์  แก้วเทพ ผอ.รร.บ้านล าโกฏทิอง
นางสาวรัตนา  ศิริคุปต์ ครู รร.บ้านล าโกฏทิอง
นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลัง ผอ.รร.บ้านห้วยดีเลิศ
นางภสัสร  กุลเมือง ครู รร.บ้านห้วยดีเลิศ
นายจักรคม วงษ์คลัง ผอ.รร.บ้านห้วยนา
นางสาวรสสุคนธ ์สลุงใหญ่ ครู รร.บ้านห้วยนา



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางชลาลัย  หงษ์ค าดี ผอ.รร.วดัสวา่งอารมณ์
นายชาญณรงค์  แพรเมือง ครู รร.วดัสวา่งอารมณ์
นางสุภาพ  สุริยาอารักษ์ ผอ.รร.บ้านเกาะรัง
นางสาวศศิธร  มีคุณ ครูผู้ช่วย รร.บ้านเกาะรัง
นางสาวมัลลิกา  ปานคุ้ม ผอ.รร.บ้านเขาตะแคง
นางสาววลยา  ไตรญาณ ครู รร.บ้านเขาตะแคง
นางสาวอนงค์  มูลบุญ ผอ.รร.บ้านเขาสมโภชน์
นางสาวจตุพร  พรานทนงค์ ครู รร.บ้านเขาสมโภชน์
นายสันติ  ศรีพร้อม ผอ.รร.บ้านซับเค้าแมว
นางสาวฐิติมา  วนัละ ครู รร.บ้านซับเค้าแมว
นายอิศเรศ  สนั่นเมือง ผอ.รร.บ้านซับงูเหลือม
นายธนพัต  อินทร์นอก ครู รร.บ้านซับงูเหลือม
นายชูชาติ  บัวชุมสุข ผอ.รร.บ้านธงชัยสามัคคีฯ
นางจันทรา  ขันธปุัทม์ ครู รร.บ้านธงชัยสามัคคีฯ
นายนิพล  ฉุนหอม ครู รร.บ้านบ่อน้ า
นางมลธยิา เสมาเขือ่นขันธ์ ครู รร.บ้านบ่อน้ า
นายวนิัย  สินธไุชย ผอ.รร.บ้านบัวชุม
นางยุพิน  สินธไุชย ครู รร.บ้านบัวชุม
นางฐิรัชยา  ต่อชีพ ผอ.รร.บ้านนาโสม
นางสาวปาริชาติ  สติภา ครู รร.บ้านนาโสม
นางศศิธร  เกิดเนตร์ ผอ.รร.บ้านใหม่ทรัพยเ์จริญ

นางสาวกันตยา ยิม้เทียน ครูผู้ช่วย รร.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

นายประวทิย์ ต้นสมบูรณ์ ผอ.รร.บา้นลังกาประชาสรรค์

นางสาวศิริราวรรณ์ จนัทร์ไพจติร ครูผู้ช่วย รร.บ้านลังกาประชาสรรค์



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายวนิัย  ป้อมด า ผอ.รร.บ้านหนองโกวทิยา
นางนพวรรณ  พวงภู่ ครู รร.บ้านหนองโกวทิยา
นางทิพยาภรณ์  วงัคีรี รก.ผอ.รร.บ้านหนองบง
นางสาวกฤติยาณี ม่วงแจ่ม ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองบง
นายชัชวาลย์  ไทยเที่ยง ผอ.รร.บ้านหนองปล้อง
นางสาวอารยา  พวงทอง ครู รร.บ้านหนองปล้อง
นายธรรมนูญ  หงษ์ค าดี ผอ.รร.วดัโพธิง์าม
นางอุบล  ช้างใหญ่ ครู รร.วดัโพธิง์าม
นายบุศรินทร์  หอมกล่ินยา ผอ.รร.นิคมล านารายณ์
นายบุญชอบ  ยินยิม้ ครู รร.นิคมล านารายณ์
นางยุพิน  นอบน้อม ผอ.รร.บ้านโกรกรกฟ้า
นางสาวแววมณี  ศรีไพร ครู รร.บ้านโกรกรกฟ้า
นางสาวเบญจวรรณ แสงแก้ว ผอ.รร.บ้านโค้งรถไฟ
นางนงค์นุช  รวงน้อย ครู รร.บ้านโค้งรถไฟ
นางพัชรา  ช่วยค้ าชู ผอ.รร.บ้านซับไทร
นางสาวพาสนา ฉลาดธญักิจ ครู รร.บ้านซับไทร
นางประไพภคั  กล่ินเทศ ผอ.รร.บ้านซับผาสุก
นางวไิลวรรณ  ชูศรี ครู รร.บ้านซับผาสุก
นายวชิรพันธุ ์ เถียรจัตุรัส ผอ.รร.บ้านซับหินขวาง
นายไชยวฒัน์  บัตรทิม ครู รร.บ้านซับหินขวาง
นายหัสพงศ์  มรกต ผอ.รร.บ้านดงน้อย
นางสาวเพชรรัตน์ พรมน้ า ครู รร.บ้านดงน้อย
นางสาวลักขณา  เทียนช้าง ครู รร.บ้านใหม่สามัคคี
นางสาวปนัดดา โพนทอง ครู รร.บ้านใหม่สามัคคี



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวรัตน์วลี  แก้วม่วง ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนา
นางสาวมณฑิชา วริิยะ ครู รร.บ้านไร่พัฒนา
นายวนิัย  พรรณรัตน์ ผอ.รร.วดัสุนทรเทพคีรี
นางสาวแสงอรุณ  บุ่งแก้ว ครู รร.วดัสุนทรเทพคีรี
นายทองสุข  ชัยอาวธุ ผอ.รร.วดัด ารงบุล
นายไทยรัฐ  ยนต์วสูิตร ครู รร.วดัด ารงบุล
นางสาวปาทิตตา  คล้ายทิพย์ ครู รร.วดัด ารงบุล
นางณราพรรณ  จงศิริกุล รก.ผอ.รร.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย

นางสาวกรรณิการ์ อุบลกิจ ครู รร.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย

นางปริศนา  ชูอ านาจ ผอ.รร.ช่องสาริกา
นางกัลยากร  ลาภะสัมปัน ครู รร.ช่องสาริกา
นายรึทัย  งามข า ผอ.รร.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย

นางปิยะรัตน์  ใจเย็น ครู รร.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย

นางรุ่งนภา  เพ็ชรไม้ ผอ.รร.บ้านหนองโพธิ์
นางสาวรติรัตน์  มีสา ครูผู้ช่วย รร.บ้านหนองโพธิ์
นายสมเกียรติ  มาลาม ผอ.รร.บ้านดีลัง
นางสมหมาย  จิตตเสถียร ครู รร.บ้านดีลัง
นางอภริะดี  กสิวฒัน์ ครู รร.บ้านดีลัง
วา่ที่ ร.ต.เสน่ห์ เอื้อสลุง ผอ.รร.บ้านเขาขวาง
วา่ที่ ร.ต.หญิงสุภาว ีค าแก้ว ครูผู้ช่วย รร.บ้านเขาขวาง
นายค านึง  เย็นจิตร ผอ.รร.พรหมรังษี
นายปรัชญา  ขาวราศรี ครู รร.พรหมรังษี
นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้ว ผอ.รร.วดัมณีศรีโสภณ
นางสาววรญา  แป้งนุช ครู รร.วดัมณีศรีโสภณ



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางจิราพร  เขือ่นรอบเขต ผอ.รร.บ้านห้วยสะอาด
นางสาวพัชรี  ชุ่มเมืองอินทร์ ครู รร.บ้านห้วยสะอาด
นายอุทิศ  วงกะโซ่ ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 100ฯ
นางสุภาภร  เขียวสอาด ครู รร.ไทยรัฐวิทยา 100ฯ
นายสมเศียร  ช้างจวง ผอ.รร.บ้านคลองสาริกา
นางสุทธลักษณ์ อยูน่ิ่ม ครู รร.บ้านคลองสาริกา
นายสุชาติ  เหมหอม ผอ.รร.บ้านหนองปีกนก
นางสาววนิดา  โขสันเทียะ ครู รร.บ้านหนองปีกนก
นายคมพิสิฐ  ทวชีาติ ผอ.รร.บ้านสวนมะเด่ือ
นางสาวปาจรีย์  วายโสกา ครู รร.บ้านสวนมะเด่ือ
นางสาววชัรีย์  ทองอินทร์ รก.ผอ.รร.วัดส่ีซับศรีเจริญธรรม

นางสาวเดือนระกา เชื้อจาด ครูผู้ชว่ย รร.วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม

นายสุวทิย์  ศรสวรรค์ ผอ.รร.บ้านคลองกลุ่ม
นางสาวกิตติมา ค าตา ครู รร.บ้านคลองกลุ่ม
นางสาวธดิารัตน์  ยาทิพย์ รก.ผอ.รร.บ้านมะนาวหวาน

นางสาวสุภาวรรณ ซ่ือสัตย์ ครูผู้ช่วย รร.บ้านมะนาวหวาน

นางสาวบุษยากร อุบลพฤกษ์ ผอ.รร.น้ าสุดวิไลประชาสรรค์

นางสาวปุณณา  สืบเพ็ง ครู รร.น้ าสุดวิไลประชาสรรค์

นายสมเกียรติ  ชมภนูุช ผอ.รร.บ้านซับโศก
นายเฉลิม  สุขสาขา ครู รร.บ้านซับโศก
นางนันทิยา  ทองหล่อ ผอ.รร.วดัหนองนา
นางเปรมศรี  แสงไชย ครู รร.วดัหนองนา
นางวรรณวมิล  ทองงาม ผอ.รร.ชุมชนบา้นแกง่เสือเต้น

นายสงบ  ทรัพย์สิน ครู รร.ชุมชนบา้นแกง่เสือเต้น



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายพีระยศ  บุญเพ็ง ผอ.รร.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

นางสาวปริศนา  กาสี ครูผู้ชว่ย รร.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

นายนิตย์  ประจงแต่ง ผอ.รร.วดัหนองตามิ่ง
นายภรีดล  งามใจ ครู รร.วดัหนองตามิ่ง
นายกมล  ศิริสลุง ผอ.รร.วดัโคกสลุง
นายสุรชัย เสือสูงเนิน ครู รร.วดัโคกสลุง
นายสมปอง ใจเบิกบาน ผอ.รร.บ้านสหพนัธอ์่างทอง

นายนพรัตน์  สลุงใหญ่ ครูผู้ช่วย รร.บ้านสหพันธ์อ่างทอง

นายประพนธ ์ เย็นฉ่ า ผอ.รร.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย

นางวารีนา  จันทร์ทอง ครู รร.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย

นายวเิชียร  เพ็ชรไม้ ผอ.รร.อนุบาลพัฒนานิคม
นางเบญจวรรณ  ไชยดา ครู รร.อนุบาลพัฒนานิคม
พ.จ.อ.วรีะ  ทองคง ผอ.รร.ซอย 19 สาย 2 ขวา

นายสมโภชน์  จวนแจ้ง ครู รร.ซอย 19 สาย 2 ขวา

นายศิริโรจน์  ภกัดีกลาง ผอ.รร.ทรัพย์ราษฏร์บ ารุง
นางธญัสมร แป้นชัยวงค์ ครู รร.ทรัพย์ราษฎร์บ ารุง
นายนิติศักด์ิ  กล่ินเทศ ผอ.รร.บ้านซับจ าปา
นางมธรุดา  ทับทิมศรี ครู รร.บ้านซับจ าปา
วา่ที่ ร.ต.ณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์ ผอ.รร.บ้านทรัพย์เจริญ
นางสาวชุลีกร  สุขลักษณ์ ครู รร.บ้านทรัพย์เจริญ
นายไพฑูรย์  นวลสลุง ผอ.รร.บ้านทะเลวงัวดั
นางสาวพณิชตา  จันทร ครูผู้ช่วย รร.บ้านทะเลวังวัด

นายกิตติวฒิุ  เจริญสลุง ผอ.รร.บ้านท่ากรวด
นางสาวจุฬารัตน์  อิ่มใจ ครู รร.บ้านท่ากรวด



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางรัชนีวรรณ์  แพรเมือง ผอ.รร.บ้านท่าตะโก
นางสาวจุฑาทิพย์  พิศาภาค ครู รร.บ้านท่าตะโก
นางสิริวรรณ  ชุนดี ผอ.รร.บ้านท่าหลวง
นางสาวกนกพร  มุ้ยแก้ว ครู รร.บ้านท่าหลวง
นางสาวอรชร  โตสลุง ผอ.รร.บ้านทุ่งดินแดง
นายฐกฤต  กุลวเิศษ ครูผู้ช่วย รร.บ้านทุ่งดินแดง

นายประเสริฐ  สุดโลก ผอ.รร.บ้านเนินทอง
นางขณัฐฐา  คุ้มพวก ครู รร.บ้านเนินทอง
นางนวลละออ  นุ่มดี ผอ.รร.บ้านบ่อคู่
นางสาวพรนภา ใจไมตรี ครู รร.บ้านบ่อคู่
นางกัลยา  กระออมแก้ว ผอ.รร.บา้นโปง่สวองคีรีวรรณ์

นางสาวสมัชญา เหลืองศักด์ิศรี ครู รร.บา้นโปง่สวองคีรีวรรณ์

นายวรีะวฒิุ  อุดชา ผอ.รร.บ้านหนองจาน
นางสาวอารยา ปิยะธดิา ครู รร.บ้านหนองจาน
นายธรีะศักด์ิ  รุ่งเรือง ผอ.รร.บ้านหนองประดู่
นางสาวประภสัสร  บุญทอง ครู รร.บ้านหนองประดู่
นางธนสิตา  วงษ์อุทัย ผอ.รร.บ้านหนองหัวช้าง
นายนันทพงศ์  อ่อนตา ครู รร.บ้านหนองหัวช้าง
นางสาวสรินยา  ฉิมมา ผอ.รร.บ้านหัวล า
นางสาววรญา แสงสวา่ง ครู รร.บ้านหัวล า
นางวภิาว ี ปิยกิตติไพบูลย์ ผอ.รร.อนุบาลท่าหลวง
นางสาวจิราพร  มะลิเสือ ครู รร.อนุบาลท่าหลวง
นางสมฤทัย  อุดชา ผอ.รร.บ้านเขาหมูมัน
นางจิตนภา  พรหมรอต ครู รร.บ้านเขาหมูมัน



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายวชิชา  เกียรติศิริ ผอ.รร.บ้านคลอง
นางประจิม  มีมั่งค่ัง ครู รร.บ้านคลอง
นายอมร  บุญเจริญ ผอ.รร.บ้านดงน้อย
นายณรงศักด์ิ  จันทร์อับ ครู รร.บ้านดงน้อย
นายพิพัฒน์  ทองเผือก ผอ.รร.บ้านด่านจันทร์
นางสาวณัฐพร  ลักษณาวงษ์ ครู รร.บ้านด่านจันทร์
นางสาวภทัราพร  มีสวสัด์ิ ผอ.รร.บ้านทุ่งท่าช้าง
นางณัฏฐนันท์  เฑ่ียงอยู่ ครู รร.บ้านทุ่งท่าช้าง
นายวฒันา  ไชยารักษ์ ผอ.รร.บ้านมหาโพธิ
นางสาวพิมลวรรณ พูลวงษ์ ครูผู้ช่วย รร.บ้านมหาโพธิ
นายวนัชัย  ชอบค้าขาย ผอ.รร.บ้านวงัแขม
นางรัชญา  มีโฉม ครู รร.บ้านวงัแขม
นายชินวจัน์  ละออง ผอ.รร.บ้านห้วยเขวา้
นางบุษกร  แช่มชะเอม ครู รร.บ้านห้วยเขวา้
นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผอ.รร.บ้านห้วยใหญ่
นางสาวสายบัว  กล้วยดี ครู รร.บ้านห้วยใหญ่
นายธวชั  ธปูทอง ผอ.รร.อนุบาลสระโบสถ์
นางสาวอารีวรรณ์ แสวงมิ้ม ครู รร.อนุบาลสระโบสถ์
นายธรีพงษ์  ภธูร ผอ.รร.บ้านเขาราบ
นางสาวกล่ินผกา  สาลีเรือง ครูผู้ช่วย รร.บ้านเขาราบ
นายสมพร  คล้ายวงษ์ ผอ.รร.บ้านโคกแสมสาร
นางสาวราตรี  สุนันทวนิช ครู รร.บ้านโคกแสมสาร
นายสังวรณ์  รักญาติ ผอ.รร.บ้านทะเลทอง
นายภาณุชิต  มิขุนทด ครู รร.บ้านทะเลทอง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางศิริลักษณ์ พิบูลรัตนสังข์ ผอ.รร.บ้านพุกะชัด
นางสุธาทิพย์  โมกศิริ ครู รร.บ้านพุกะชัด
นายชลอ  จันทร ผอ.รร.บ้านยางราก
นางสาวนิตยา  ทองมั่ง ครู รร.บ้านยางราก
นายชวลิต  แสงแก้ว ผอ.รร.บ้านล าโป่งเพชร
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชร ครู รร.บ้านล าโป่งเพชร
นางวาสนา  น้ าเพ็ชร ผอ.รร.บ้านวงัตาอินทร์
นางสาวเสาวณีย์  แตงฉ่ า ครู รร.บ้านวงัตาอินทร์
นายอุดม  ใจดีเย็น ผอ.รร.บ้านสระเพลง
นางสาวพิมลพร พหลยุทธ ครู รร.บ้านสระเพลง
นายณรงค์  พิบูลรัตนสังข์ ผอ.รร.บ้านหนองมะค่า
นางสาวณัฏฐ์ชริน  พิมลพรรณ ครู รร.บ้านหนองมะค่า
นายธรรมนูญ  คงพันปี ครู รร.บ้านหนองมะค่า
นางมัญณิศตรา คงพันปี ครู รร.บ้านหนองมะค่า
นางกมลทิพย์  เพียรกิจนา ผอ.รร.บ้านห้วยสาราม
นายณัฐนนท์  เต๊ะขันหมาก ครูผู้ช่วย รร.บา้นหว้ยสาราม

นายทรงพิทย์  ค าภา ผอ.รร.บ้านแหลมชนแดน
นายณัฐวฒิุ  จันทนา ครู รร.บ้านแหลมชนแดน
นางปภาดา  จันดาประดิษฐ์ ผอ.รร.อนุบาลโคกเจริญ
นางสาวทวทีรัพย์  เดชชู ครูผู้ช่วย รร.อนุบาลโคกเจริญ

นายเจริญศักด์ิ  ทะนุก ผอ.รร.ชุมชนวดัจงโกฯ
นางสาวอาพร  มะสุทธิ ครู รร.ชุมชนวดัจงโกฯ
นายวเิชียร  พูลพงษ์ ผอ.รร.บ้านกุดตาเพชร
นางสาวจุฑามาศ กาญจนจุฑา ครู รร.บ้านกุดตาเพชร



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายประเสริฐ  ทิวงษ์ ผอ.รร.บ้านเขารวก
นางอภญิญา  เครือสุค า ครู รร.บ้านเขารวก
นายจ าเริญ  รัตนศรี ผอ.รร.บ้านด่านไทยล้อม
นายทววีฒัน์  พรมสิงหา ครู รร.บ้านด่านไทยล้อม
นายประดิษ  ภนูบผา ผอ.รร.บ้านท่าเยีย่ม
นายสุติปิยะ เศรษฐีธร ครู รร.บ้านท่าเยีย่ม
นางสมศรี  รัตนศรี ผอ.รร.บ้านปรางค์น้อย
นายเริงศักด์ิ  เติมขุน ครู รร.บ้านปรางค์น้อย
นายทวศัีกด์ิ  พามา ผอ.รร.บ้านราษฎร์บ ารุง
นายสุปอน  ท าคาม ครู รร.บ้านราษฎร์บ ารุง
นางสาววลัยพร นุ่มพินิจ ผอ.รร.บ้านล าสนธิ
นางสุพร  นพคุณ ครู รร.บ้านล าสนธิ
นายสุพรต  คันธสอน ผอ.รร.บ้านวงัทอง
นายธนวฒัน์  ภู่ประดิษฐ์ ครู รร.บ้านวงัทอง
นายฐากร  ตะกรุดสงค์ ผอ.รร.บ้านศรีเมือง
นางสาวณัฐริกา  เม่นเกาะ ครู รร.บ้านศรีเมือง
นางสาววลิาวลัย์ ค าสวา่ง ผอ.รร.บ้านหนองเกตุ
นางสาวศิริพร  ชัยภมูิ ครู รร.บ้านหนองเกตุ
นายชูชัย  โพธิช์่วย ผอ.รร.บ้านเหวตาบัว
นางสาวณัฐพัชญ์ สุขประเสริฐ ครู รร.บ้านเหวตาบัว
นายวรีะศักด์ิ  ป่าสลุง ผอ.รร.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา

นางสาวธญัชนก  ทองดี ครู รร.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา

นายสมพงษ์  รักษาราษฎร์ ผอ.รร.อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ

นางสาวสุกัญญา  สมพันธ์ ครู รร.อนุบาลอ าเภอล าสนธิฯ



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายสมนึก  วชัรอาภาไพบูลย์ ผอ.รร.ชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม

นายรณชัย  หวา้มา ครู รร.ชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม

นายวเิชียร  โมมขุนทด ครู รร.ชมุชนวดัคีรีนาครัตนาราม

นางสาวกนกภรณ์ จันทนา ครูผู้ช่วย รร.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

นางชนิดา  สุขเพราะนา ผอ.รร.บ้านชอนสมบูรณ์
นางดวงภร  สายทอง ครู รร.บ้านชอนสมบูรณ์
นางนิตยา  แม้นพยัคฆ์ ผอ.รร.บ้านยางโทน
นางสาวศันสนีย์ จีนเนียม ครูผู้ช่วย รร.บ้านยางโทน
นายศรัณย์ภทัร กาญจนาคม ผอ.รร.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
นายพรประเสริฐ  ค ารักษา ครู รร.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
นางสาวอารยา  อาจหาญ ผอ.รร.บ้านหนองไก่ห้าว
นางรุ่งนภา  เพชรรุ่ง ครู รร.บ้านหนองไก่ห้าว
นางกฤษณา  ขุนทิศ ผอ.รร.บ้านหนองตะแบก
นายศรายุธ  ยศเรือง ครู รร.บ้านหนองตะแบก
นายอานนท์  จ่าแก้ว ผอ.รร.บ้านหนองไทร
นางชุติกาญจน์  พวงภู่ ครู รร.บ้านหนองไทร
นางนัธดา  ไตรรัตน์ ผอ.รร.อนุบาลวดัหนองม่วง

นางศรีนวล  มีนา ครู รร.อนุบาลวดัหนองม่วง

นางสาวมารยาท คงเมือง ผอ.รร.บ้านโคกกลาง
นายวฒันกรณ์ จิวาลักษณ์ ครู รร.บ้านโคกกลาง
นายพร้อม  จันทนะ ผอ.รร.บ้านดงดินแดง
นางสาวนริศรา ภพูิพัฒน์ ครูผู้ช่วย รร.บ้านดงดินแดง
จ.ส.อ.ก าพล สุนทราเดชอังกูร ผอ.รร.บ้านบ่อดินสอพอง
นายประจบ โชติพรม ครู รร.บ้านบ่อดินสอพอง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวกรัณฑรัตน์ สังข์วงษ์ ผอ.รร.บ้านป่าเขวา้
นางสาวกิง่กาญจน์  สอนใจ ครู รร.บ้านป่าเขวา้
นางสาวลัดดาวลัย์ วรรณโสภา ผอ.รร.บ้านหนองขาม
นายวชัรศักด์ิ  รักสงบ ครู รร.บ้านหนองขาม
ส.ต.อ.หญิงฉันทนี โดยค าดี ผอ.รร.บ้านหนองส าราญ
นางเบญรัตน์  แก้วเรียน ครู รร.บ้านหนองส าราญ
นางสุดใจ  ตะหย่วน ผอ.รร.บ้านหนองเสมา
นางวาสนา  เอี่ยมจรัส ครู รร.บ้านหนองเสมา
นางสีเวยีง  สมสิงห์ ผอ.รร.บ้านใหม่โสพิมพ์
นางสิริลักษณ์  นวลรักษา ครู รร.บ้านใหม่โสพิมพ์
นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

นายวชิา  ท าเพียร ศึกษานิเทศก์
นายไพโรจน์  วงับรรณ์ ศึกษานิเทศก์
นางชุลีพร  สุระโชติ ศึกษานิเทศก์
นางสาวสุจินดา  เนตร์ศิริ ศึกษานิเทศก์
นางอรวรรณ  ป้อมด า ศึกษานิเทศก์
นางสาวภทัรพร  เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์
นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์
นางสาวนงค์เยาว ์ หลาวเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป
วา่ที่ ร.ต.หญิง สุกัญญา สมสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป
นายพชร  ล้ิมไธสง นักประชาสัมพันธ์
นางสาวล าเพย  กล่ินไทย นักวชิาการเงินและบัญชี
นางชนิดา  วงษ์เนตร นักวชิาการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ ปล้ืมมะลัง นักวชิาการเงินและบัญชี



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวศุภรดา งามวลัิย นักวชิาการเงินและบัญชี
นางสาวอัญชรี มุงวงษา นักวชิาการเงินและบัญชี
นางศลิษา  ล้วนดี นักวชิาการพัสดุ
นางสาวพิณทิพย์ นวลจันทร์ นักวชิาการพัสดุ
นางสาวชนพิชา  ทรงเสรีย์ นักทรัพยากรบุคคล
นางวนิุช  อินจงใจ นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอัญชลี  เกิดเล็ก นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพัชรี  นาเหมือง นักทรัพยากรบุคคล
นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิตารีย์  เกิดมาลัย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปนัดดา  ชีวะนอรรถ นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปัฐยา  สมบัติวงค์ เจ้าพนักงานธรุการ
นายธรีะวฒิุ หงษ์ค า นิติกร
นางสาวยุวณัฐ  อ าลา นิติกร
นายอนุรัฐ  ทิมวฒัน์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

นางสาววันทนา  เจริญรัตนตระกลู นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

นายศิริวฒัน์  ศิริวรรณ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

นางวมิล  เรืองงาม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

นางอรัญญา  อางอน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

นายวรวนิ  ชุนดี นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

นางสาวสมฤทัย  เรืองงาม เจ้าพนักงานธรุการ
นางกรรษพร  กระตุดนาค นกัวิชาการศึกษา

นางบุณณดา  หรุ่นเลิศ นกัวิชาการศึกษา

นายศรากร  อาจสมบุญ นกัวิชาการศึกษา



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางพีรดา  มาพรม นกัวิชาการศึกษา

นางสาวธมิภรณ์  สมทรง นกัวิชาการศึกษา

นางสาวนภาดา  โพธิศ์รี นกัวิชาการศึกษา

นางธมลณัฏฐ์  กลับภริมย์ นกัวิชาการศึกษา

นางนพรัตน์  ตรงดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสายรุ้ง  หงษ์ค าดี เจ้าพนกังานธุรการ

นางสาวดนิตา เพียรกิจนา ครู รร.อนุบาลท่าหลวง
นางพรรณภา พฤทธิต์ระการ บ้านหนองโกวทิยา ประชุมเชิงปฏิบัติการขอมีและเล่ือนวทิยฐานะ ว21/2560 22-ม.ิย.-62 สพป.ลพบุรี เขต 2 หอประชุม 
นายชนสรณ์ ภมร บ้านหนองโกวทิยา สมเด็จพระพุฒาจารย์

นางสาวอาจรีย์ ปั้นโต บ้านหนองโกวทิยา (สนิท ชวนปัญโญ)
นางวชัรี  ชนะภยั บ้านซับหินขวาง
นายวรีะ  อิ่มใจ บ้านซับหินขวาง
นายชัยวฒัน์  บัตรทิม บ้านซับหินขวาง
นางสาวสุภาพร  ฉัว่พันธ์ วดัสนุทรเทพคีรี
นางจิดาภทัร  เรืองพูล วดัสนุทรเทพคีรี
นางนิลุบล  สมอินทร์ วดัสนุทรเทพคีรี
นางสาววลิาสิณี  วาโย บ้านล าโกฏทิอง
นางสาวญาณิดา  นิยมนา นิคมล านารายณ์
นางพลอยพิมล  เพ็ชรยะมาตร์ นิคมล านารายณ์
นายดนัย  เนื่องขันตรี นิคมล านารายณ์
นางสาวศันสนีย์  สินไทย นิคมล านารายณ์
นางวราภรณ์  อยูว่ฒันะ นิคมล านารายณ์
นางสาวหฤทย์ชญา  สิงห์โต นิคมล านารายณ์
นางสาววไิลวรรณ  สุวรรณสม นิคมล านารายณ์



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายเกียรติกุล  กวกขุนทด บ้านหนองปลาไหล
นายธนวฒัน์  พูลยิง่ บ้านเขาสมโภชน์
นางสาวนันทิญา กาลเขวา้ บ้านเขาสมโภชน์
นางสาวปิยภทัร  สุวรรณสิงห์ บ้านเขาสมโภชน์
นางสาวศิริพรรณ  วงศ์เสง่ียม บ้านเขาสมโภชน์
นายบุญชนะ  สัตตะบุษย์ บ้านเขาสมโภชน์
นางสาววรรณชนก  เฉลิมศาล บ้านเขาสมโภชน์
นางสาวจตุพร  พรานทนงค์ บ้านเขาสมโภชน์
นางสาวพัชรากร  กรอบทอง บ้านเขาสมโภชน์
นางสาวเวนิกา  ไกรส าโรง บ้านเขาสมโภชน์
นางจิรณี  ประกอบเสียง บ้านเกาะรัง
นางพัชรนันท์  โม่งแสวง บ้านเกาะรัง
นายธงชัย  โม่งแสวง บ้านเกาะรัง
นางสาวรัญชนา  ฤกษ์คง บ้านหนองบง
นางสาวกฤติยาณี  ม่วงแจ่ม บ้านหนองบง
นางกุญชลี  สีด า บ้านมะกอกหวาน
นางสาวสุนิสา  จาลึก บ้านมะกอกหวาน
นายชาตรี  ช่างเหลา บ้านหนองปล้อง
นางสาวณัฐชุดา  พรรณรัตน์ บ้านหนองปล้อง
นางสาวนิธวิดี  โตไตย์ บ้านใหม่สามัคคี
นางสาวรัตนาภรณ์  พูลกัน บ้านใหม่สามัคคี
นางวราภรณ์ จาวรรณกาศ บ้านม่วงค่อม
นางคณิตตา  รู้กิจนา บ้านม่วงค่อม
นางสาวอินดา ท้วมประเสริฐ บ้านเขายายกะตา



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวอภสัรา โสวรรณ บ้านเขายายกะตา
นายฉัตรชัย ชื่นชูจิต บ้านเขายายกะตา
นางสาวจตุพร  สามสี บ้านเขายายกะตา
วา่ที่ ร.ต.จ านันท์ เสาศิริ บ้านเขายายกะตา
นางสาวพรทิพย์  แก้วหล่อ บ้านเขายายกะตา
นางสาววรรณสร เสวกพันธ์ วดัสวา่งอารมณ์
นางสาวธนวรรณ  ยิม้อยู่ วดัสวา่งอารมณ์
นายไตรภพ  แจ่มจ่าย บ้านซับไทร
นางสาวอาดารัตน์ วงค์ประชุม บ้านซับงูเหลือม
นางสาวบังอร ปักกะทานัง ชุมชนบ้านชัยบาดาล
นางสาวขันธศิ์ริ  ขันตี ชุมชนบ้านชัยบาดาล
นายปณิธาน  เทศผล อนุบาลล านารายณ์
นางสาวสุดารัตน์  เพชรประไพ อนุบาลล านารายณ์
นางสาวภคมน  เจริญสลุง อนุบาลล านารายณ์
นางสาวพิมพ์พักตร์ เปล่ียนทอง อนุบาลล านารายณ์
นางสาวณัฐชา  อยูเ่ปรม อนุบาลล านารายณ์
นางสาวปทุมมาลย์ กระดาษทอง อนุบาลล านารายณ์
นางละมัย   แก้วศรีบุตร วดัโพธิง์าม
นางสาวศิริราวรรณ์ จนัทร์ไพจติร บ้านลังกาประชาสรรค์
นางสาวรติรัตน์ มีสา บ้านหนองโพธิ์
นายณัฐคณิน  แสงงาม บ้านหนองโพธิ์
นางสาววรรณิสา  ขันเงิน บ้านหนองโพธิ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพยาภรณ์  วรรยางกูล บ้านหนองโพธิ์
นางสาวกรรณิการ์  อุบลกิจ ซอย 12 สาย 4 ซ้าย



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวศิวพร  แป้นขอม ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
นางสาวกิง่กาญจนา  ย่นมรรคา ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
นางสาวปาริชาติ  สุจริต วดัโคกสลุง
นางสาวพรทิพย์  สีผาย วดัโคกสลุง
นางสาวจันทนา  แก้วบุดดี วดัโคกสลุง
นางสาวชนิดา  เกตุนุช วดัโคกสลุง
นางสาวเกษสุรางค์  เกตุอยู่ วดัโคกสลุง
นายธรีณัฐ  สีดา วดัโคกสลุง
นางสาวจินตนา  สาโมทย์ ช่องสาริกา
นายธนาสิทธิ ์ ตันเจริญ ช่องสาริกา
นางสาวเกศกนก  จันทร์แสง ช่องสาริกา
นางศิริพรรณ  เคนบุปผา ช่องสาริกา
นางสาวกฤติกา  ศรนิกร บ้านดีลัง
นายกิติกร  มะโนสา บ้านดีลัง
นางสาวปาจรีย์  วายโสกา บ้านสวนมะเด่ือ
นางศิริภรณ์  อมรรัตนชัย บ้านสวนมะเด่ือ
นายวรวรรธน์  ศรีพรมมา บ้านสวนมะเด่ือ
นายพีระยุทธ  พรมมะลิ บ้านสวนมะเด่ือ
นางสาวปาทิตตา  คล้ายทิพย์ วดัด ารงบุล
นายไทยรัฐ  ยนต์วสูิตร วดัด ารงบุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน ์ อนิเฉลียว บ้านเขาขวาง
นายอนุชา  สามุงคุณ บ้านเขาขวาง
วา่ที่ร้อยตรีหญิงสุภาว ี ค าแก้ว บ้านเขาขวาง
นายนพรัตน์  สลุงใหญ่ บ้านสหพันธอ์่างทอง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นายอนันต์เดช  เรือนเงิน ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
นางสาวรัตนมณี  ประดับมุข พรหมรังษี
นางสาวกัญญาภคั  นันตะภาพ พรหมรังษี
นางสาวณิชาภา  บูรณพงษ์ พรหมรังษี
นางสาววรรณศิกาญจน์  ทองใส พรหมรังษี
นายฉัฐพิพัฒน์  สืบเพ็ง พรหมรังษี
นายอนุสรณ์  นารถ พรหมรังษี
นางสาววภิาวดี  ชัยชนะ พรหมรังษี
นางสาวณัฎฐา  กระต่ายจันทร์ พรหมรังษี
นายปรัชญา  ขาวราศรี พรหมรังษี
นางสาวณิชาภา  สมัครลาน น้ าสุดวไิลประชาสรรค์
นางสาวกันย์สินี  อินทร์ศรี น้ าสุดวไิลประชาสรรค์
นางสาวปุณณดา สืบเพ็ง น้ าสุดวไิลประชาสรรค์
นางสาววชัรีย์ ทองอินทร์ วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นางลัดดา  ไก่ฟ้า วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นางศรินธร  สิงห์ศักด์ิดี วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นางสาวจารุวรรณ ไม้เล้ียง วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นายเบ็ญจม์  ค าเมือง วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นางสาวสุธาสินี  เหนี่ยวสลุง วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นางสาวจินตหรา แก้วเพียร วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นายณัฐพล  เลิศนัน วดัส่ีซับศรีเจริญธรรม
นางเสาวลักษณ์  จ ามั่น อนุบาลพัฒนานิคม
นายสุชานนท์  ใจธรรม อนุบาลพัฒนานิคม
นางสาววรรวสิา  สุพรม อนุบาลพัฒนานิคม



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวเบญจพร  วรรณพัฒ อนุบาลพัฒนานิคม
นางศิประพร สัมฤทธิผ่์อง บ้านซับโศก
นายชัยรัตน์ เขาแก้ว บ้านซับโศก
นางสาวลัลน์ณภทัร สิรภทัรนันทน์ บ้านซับโศก
นายปริญญา  นิสดล บ้านห้วยสะอาด
นางสาวพัชรี ชุ่มเมืองอินทร์ บ้านห้วยสะอาด
นางสาวอารยา  ปิยะธดิา บ้านหนองจาน
นางสุธรัีตน์  ผาผาย บ้านท่ากรวด
นางสาวมนสินี  สุวรรณเทน บ้านท่ากรวด
นางสาวจุฬารัตน์  อิ่มใจ บ้านท่ากรวด
นายวนิัย  หลาบงาม บ้านท่ากรวด
นางสาวชมพูนุท  จันทร์สวน บ้านท่ากรวด
นางสาวธดิารัตน์  สมใจรัก บ้านท่ากรวด
นางสาวอัญชลี  โพธิพ์ฤกษ์ บ้านท่ากรวด
นางสาวอุไรวรรณ  คล้ายนาค บ้านซับจ าปา
นายอนิรุทธ ์ แพโกเศรษฐ บ้านซับจ าปา
นายธวชัชัย  อุเบกขจิตร บ้านซับจ าปา
นางสาววาสนา  สูงชัยภมูิ บ้านหนองประดู่
นางสาวอรุณนี  ชนะชัย บ้านหนองประดู่
นางสุมาลี  ประเสริฐสัง บ้านหนองประดู่
นางสาวอภชิญา  ศรีไสยา บ้านหนองประดู่
นางสาวสุรีภรณ์  ผลพรต บ้านหนองประดู่
นางสาวอภชิญา  ชื่นชอบ บ้านหนองประดู่
นางสาวฉันทวรรณ  หาภกัดี อนุบาลท่าหลวง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางปวณีา  กงเกียน อนุบาลท่าหลวง
นางสาวรสสุคนธ ์ เต็มเขียว อนุบาลท่าหลวง
นางสาวจิราพร  มะลิเสือ อนุบาลท่าหลวง
นางสาวพิมพ์พันธุ ์ ดวงจิตร์ อนุบาลท่าหลวง
นายเชิงชาย  อาภรณ์รัตน์ อนุบาลท่าหลวง
นางพิชฎา  สิงห์ทอง อนุบาลท่าหลวง
นางสาววราภรณ์  เพ็งบุญ อนุบาลท่าหลวง
นางสาวธญัญานุช  พุฒจีบ อนุบาลท่าหลวง
นางสาวธญัวลัย  กองพล อนุบาลท่าหลวง
นางสาวมณีพร  วงษาไชย อนุบาลท่าหลวง
นางสาวอมรรัตน์  อ้วนไตร อนุบาลท่าหลวง
นางศิริลักษณ์  บุญศรี บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
นางสาวสุขสันต์  จันทร์อินทร์ บ้านบ่อคู่
นางเดือนเพ็ญ  แก้วคง บ้านหัวล า
นางศศิประภา  ฤทธเิดช บ้านหัวล า
นางสาวลักษณ์ภทัร  โอชารส บ้านห้วยใหญ่
นางสาวฐิติมน  นุบุญมา บ้านห้วยใหญ่
นางสาวสาวติรี  ประทุมตรี บ้านห้วยใหญ่
นางสาวสุภาพรรณ  บุญสิมมา บ้านห้วยใหญ่
นางสาวอรวรรณ  จันทร์ดี บ้านหนองมะค่า
นางสาวณัฎฐ์ชริน  พิมลพรรณ บ้านหนองมะค่า
นายธรรมนูญ  คงพันปี บ้านหนองมะค่า
นางมัญณิศตรา  คงพันปี บ้านหนองมะค่า
นางสาวสุชาวดี  กางถิน่ บ้านเขาราบ



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวพรพรรณ  ขันแก้ว บ้านเขาราบ
นางสาวกล่ินผกา  สาลีเรือง บ้านเขาราบ
นายอนุสรณ์  พัดเย็น บ้านเขาราบ
นางสาวนิตยา  ทองมั่ง บ้านยางราก
นางสาวศิริลักษณ์  ทองวงศ์ษา บ้านยางราก
นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์ บ้านยางราก
นางวภิา  แสงรอด บ้านยางราก
นางสาววมิลสิริ  ใจเฉือ่ย บ้านยางราก
นางสาวอรอุมา  วงษ์ชาลี บ้านโคกแสมสาร
นายธนาพงค์  ค าศรี บ้านโคกแสมสาร
นางปาริชาติ  ทองแถม บ้านโคกแสมสาร
นางสาวพิมลพร  พหลยุทธ บ้านสระเพลง
นายเกษมศักด์ิ  มีดี บ้านพุกะชัด
นางจันทร์เพ็ญ  หงษ์พรหม บ้านชอนสมบูรณ์
นางสาวสุนิสา  นิลบุตร บ้านชอนสมบูรณ์
นางสาวชฎาภรณ์ เหลือช่าง บ้านวงัทอง
นางรัศมี  ยิง่ธนโชติ บ้านวงัทอง
นายสุดเขต  อิ่มลา บ้านวงัทอง
นางสาววนิิตยา  ตะกุดแจ่ม บ้านวงัทอง
นางปองศิริ  อินบัวทอง บ้านวงัทอง
นางสาวนภสันันท์  ภู่พิจิตร บ้านวงัทอง
นางสาวสุรัตน์  คร้ึมค้างพูล บ้านวงัทอง
นายณัฐกฤต  สิทธเิลาะ บ้านวงัทอง
นายธวชัชัย  เพ็ญสุริยะ บ้านวงัทอง



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาวมนัสนันท์  ชอบมะรัง บ้านวงัทอง
นางสาวร าพึง  รักษาสัตย์ บ้านวงัทอง
นางเสาวลักษณ์  วรชิน ชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที ่157

นายวเิชียร  โตแย้ม ชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที ่157

นายคณวฒัน์  แก้วประไพ ชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที ่157

นายนรภทัร  ศรีสมบัติ ชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที ่157

นางสาวสุชาดา  อู่เงิน ชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที ่157

นางสมักด์ิ  ทวขีวญั บ้านปรางค์น้อย
นางสาวศศิลักษณ์  ศรีวรรณ บ้านปรางค์น้อย
นางสาวราตรี  ใจเที่ยง บ้านปรางค์น้อย
นายปฐมพงษ์  รินเชื้อ บ้านปรางค์น้อย
นางสาวจินตนา  สารีกิจ บ้านปรางค์น้อย
นางสาวจิราภรณ์  กุลชนะรงค์ บ้านปรางค์น้อย
นายอนุชิต  สังข์วจิิตร บ้านปรางค์น้อย
นางจินตนา  เคยการ บ้านปรางค์น้อย
นายเริงศักด์ิ  เติมขุนทด บ้านปรางค์น้อย
นางสาวอภริดา  ชุ่มตะคุ บ้านปรางค์น้อย
นายทินกฤต  เที่ยงธรรม บ้านปรางค์น้อย
นางสาวสกลสุภา  บุตรศรี บ้านปรางค์น้อย
นางสาวอัญชลี  จับจิตต์ บ้านเขารวก
นางสาวนิรมล  วรรณกูล บ้านเขารวก
นางสิริพร  คงเขียว หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
นางสาวธญัชนก  ทองดี หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
นายสิทธพิงษ์  สุริยะศรี หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา



ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด เรื่อง วันที่ หน่วยจัด สถานที่ หมายเหตุ
นางสาววาสนา  พุ่มชม อนุบาลอ าเภอล าสนธิ
นางสาวอัญชลี  โสภา อนุบาลอ าเภอล าสนธิ
นางสาวนริศรา บุญประดิษฐ บ้านราษฎร์บ ารุง
นางสาวชัชฎาภรณ์ จริะพรพาณิชย์ บ้านราษฎร์บ ารุง
นายภากร  ดงเจริญ บ้านราษฎร์บ ารุง
นางสาวจันจิรา  จานปัญญา บ้านราษฎร์บ ารุง
นายกอบชัย  สมพงษ์ บ้านราษฎร์บ ารุง
นางอัจฉรา พลประเสริฐ วดัหัวส าโรง
นางกาญจนา  บุญไว วดัหัวส าโรง
นายวทิยา  หิรัญพงษ์ วดัคลองเม่า
นางสาวศิริพร  กอนวงศ์ บ้านโคกกะเทียม
นางจิรรัตน์  ชื่นชวน บ้านสระเตย
นางสาวสุวารี  ป้อมเกษตร์ บ้านสระเตย
นางสาวกาญจนา สายพิมพ์ อนุบาลลพบุรี
นางกฤษณา  ชื่นสกุล วดัหนองบัวขาว
นางสาววไิลรัตน์ ยิม้ไพบูลย์ เมืองใหม่ฯ
นายดุลชิตร์  มงคล ชัยบาดาลพิทยาคม
นายปัญญา สูตรสุข ชัยบาดาลพิทยาคม
นางสาวพิชญา  ค าแก้ว ชัยบาดาลพิทยาคม
นางสาวกัญญ่าภคั  ละออ ชัยบาดาลพิทยาคม
นายฉลอม  คล้ายหอม พรหมรังษี
นางสาวนริศรา ภพูิพัฒน์ บ้านดงดินแดง
นางสาวธมลณัฎฐ์  อารีรมย์ หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา


