รายละเอียดการโอนงบประมาณค่าเดินทาง
ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน
และมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2557
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
ที่
สังกัด
1 สพป. ชุมพร เขต 2

จังหวัด
โรงเรียน
ชุมพร
ชุมชนวัดขันเงิน

2 สพป. ภูเก็ต

ภูเก็ต

วิชิตสงคราม

3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 สุราษฎร์ธานี นาสาร

4 สพม. เขต 11

ชุมพร

ท่าแซะรัชดาภิเษก

5 สพม. เขต 13

ตรัง

กันตังรัษฎาศึกษา

6 สพม. เขต 13

ตรัง

ทุ่งยาวผดุงศิษย์

7 สพม. เขต 13

ตรัง

ปะเหลียนผดุงศิษย์

8 สพม. เขต 16

สงขลา

จะนะชนูปถัมภ์

9 สพป. ขอนแก่น เขต 2

ขอนแก่น

ชุมชนบ้านหัวขัว

หน ้าที่ 1 จาก 3

ชื่อ - สกุล
นายปราโมทย์ วรรณเสรี
นางอรุณี เดชเรือง
นางปิยมาศ กิ่งน้ําฉ่า
นายทิวา ลิ่มสงวน
นางสาวมูด้า พระจันทร์ศรี
นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล
นายวุฒิพร ศฤงคาร
นางสาวปราณี ศรีอุบล
นางนพมาศ สุริยานนท์
นายจรวย พิมาน
นางพรพนา แดงสกล
นางกรรยา ช่วยจันทร์
นายสมนึก อ้นเพ็ชร
นางหทัยทิพย์ เพ็งลํา
นางพนารัตน์ บุรีศรี
นายภิญโญ จินตนปัญญา
นายดํารงค์ วรรณแรก
นางสาวกมลรัตน์ ก่ําเซ่ง
นายอาคม โพชสาลี
นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์
นางวิไลรัตน์ กังแฮ
นายอุดม ชูลีวรรณ
นายประคอง ดําคง
นายสุเทพ คงคาวงศ์
นายชาติมังกร เลนคํามี
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ แทนจัน
นายพฤหัส เสนไสย

จํานวนเงิน
10,500

12,000

14,600

7,300

15,600

13,500

14,000

16,200

14,000

ที่
สังกัด
10 สพป. ชัยภูมิ เขต 2

จังหวัด
โรงเรียน
ชื่อ - สกุล
ชัยภูมิ
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท
นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์
นางจิราวรรณ สําราญพิศ
11 สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม บ้านดอนกลาง
นายธวัช ศรีรักษา
นายธนพัฒน์ อภัยโส
นายดิเรก ภาโสม
12 สพป. นครพนม เขต 2 นครพนม บ้านโพนจาน
นายประวิทย์ จันทา
นางสาววรรณธิดา วงษ์สาจันทร์
นางรุ่งเรือง ราชมณี
13 สพป. นครราชสีมา เขต 2 นครราชสีมา โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นายภพธนา ปิ่นนาค
นางวันเพ็ญ สุขเกษม
นายฐิติรัน ลุนสูงยาง
14 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
บุรีรัมย์
บ้านละหานทราย
นางสงกรานต์ เจริญจิต
(คุรุราษฎร์บํารุงวิทยา)
นางอรณิชชา อัครพิชากุล
นางบังอร สุขเกษม
15 สพป. มหาสารคาม เขต 1 มหาสารคาม บ้านท่าสองคอน
นายจักรกฤษณ์ สุวรรณโท
นายประนอม เกตุวงศ์
นายประดิษฐ์ นันสะอาง
16 สพป. ยโสธร เขต 1
ยโสธร
บ้านคุ้ม
นายสมัย สังฆะพันธ์
นายธวัชชัย สุภาพันธ์
นางอรุณวรรณ สังฆะพันธ์
17 สพม. เขต 24
กาฬสินธุ์ สมเด็จพิทยาคม
นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร
นางสาวเทียนทอง ดีรักษา
นายอนุชิต กอศักดิ์
18 สพม. เขต 25
ขอนแก่น ประชารัฐวิทยาเสริม
นางจุฑามาศ เวียงทอง
นางสาวพิมล ทวีผ่อง
19 สพม. เขต 25
ขอนแก่น ฝางวิทยายน
นางสาวดารุณี งอสอน
นายอุดม แก้วแสนชัย
นายประเวส นามสีฐาน
นายรณกฤต รินทะชัย
20 สพม. เขต 26
มหาสารคาม บรบือ
นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตร์
นายไพรัตน์ น้อยนนท์

หน ้าที่ 2 จาก 3

จํานวนเงิน
13,000

9,000

12,500

8,000

11,600

6,000

7,000

6,500

10,100
14,000

7,500

ที่
สังกัด
21 สพม. เขต 29

จังหวัด
โรงเรียน
อํานาจเจริญ คึมใหญ่วิทยา

22 สพม. เขต 29

อํานาจเจริญ พนาศึกษา

23 สพม. เขต 7

สระแก้ว

ทัพพระยาพิทยา

รวมเงินทั้งสิ้น

หน ้าที่ 3 จาก 3

ชื่อ - สกุล
นายประเสริฐ ครองยุติ
นางพรรณธิรา ได้พึ่ง
นายวิชัย แสนโท
ว่าที่ ร.ท.วิเศษ หวังมีศรี
นายสมยศ นิจฉวี
นางสาววรรณศรี อุทธา
นายวันชัย ผลสมบูรณ์
นางเบญจวรรณ ยาสา
นางแสงสุรีย์ อุ่นชื่น

จํานวนเงิน
7,000

7,500

5,500

242,900

