รายละเอียดการโอนงบประมาณค่าเดินทาง
ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน
และมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2557
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่
สังกัด
ที่
1 สพป. สระบุรี เขต 1

จังหวัด
สระบุรี

โรงเรียน
บ้านปากข้าวสาร
(บริษัทข้าวไทยจํากัดสงเคราะห์ 2)

2 สพป. สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

วัดนางสาว
(ถาวรราษฎร์บํารุง)

3 สพม. เขต 8

กาญจนบุรี

อุดมสิทธิศึกษา

4 สพป. ตราด

ตราด

อนุบาลวัดคลองใหญ่

5 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 ปราจีนบุรี

ไทยรัฐวิทยา 93
(บ้านลาดตะเคียน)

6 สพป. ระยอง เขต 2

ระยอง

วัดหนองกันเกรา

7 สพป. สระแก้ว เขต 1

สระแก้ว

อนุบาลคลองหาด

8 สพป. สระแก้ว เขต 2

สระแก้ว

ร่มเกล้า

9 สพม. เขต 17

ตราด

บ่อไร่วิทยาคม

หน ้าที่ 1 จาก 5

ชื่อ - สกุล
นายสรพจน์ เกตุกิจผล
นางนงนาถ อัมพร
นางสาวเกศอุมา นาควารี
นายสมหมาย แก้วชิงดวง
นายอํานาจ เณรรักษา
นางอุไรวรรณ แย้มละออ
นายพงศกร พูลสมบัติ
นายนริศ ไชยแก้ว
นายสมบูรณ์ พันทิม
นายสมนึก ช่อลดา
นางสาวรุ่งอรุณ สังวาลย์
นางคนึงนิจ รุ่งโรจน์
นายชาลี กองแก้ว
นางสาวพีรจิตร์ พูลผลธนาศิริ
นางสุดาพร เชียงเถียร
นายศักดิ์รินทร์ สายัณห์
นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
นางสาวสุจิตรา สกุลวงษ์
นายอนนท์ หันทยุง
นางวิลัย สมสาร์
นางจิระวรรณ เชื้อสุข
นายสมจิตร สิงห์วิบูลย์
นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
นางสาวพรทิพย์ สาลีพันธ์
นางสาวเบญจณี บุญอบ
นางสมลักษณ์ น้อยใจนัก
นายพิเศษ บรรพลา

จํานวนเงิน
7,000

14,000

10,600

10,500

18,000

10,000

14,500

19,000

9,500

ที่
สังกัด
10 สพม. เขต 17

จังหวัด
ตราด

11 สพป. เชียงราย เขต 3

เชียงราย

12 สพป. เชียงราย เขต 3

เชียงราย

13 สพป. พิจิตร เขต 1

พิจิตร

14 สศศ.

แม่ฮ่องสอน

15 สศศ.

แม่ฮ่องสอน

16 สพป. ลําพูน เขต 1

ลําพูน

17 สพป. สุโขทัย เขต 1

สุโขทัย

18 สพม. เขต 5

ชัยนาท

19 สพม. เขต 34

เชียงใหม่

20 สพม. เขต 34

เชียงใหม่

โรงเรียน
หนองบอนวิทยาคม

ชื่อ - สกุล
นายพรชัย คํารพ
นางสาวกิ่งกาญจนา สุวรรณโชติ
นางปัทมา นพฤทธิ์
บ้านห้วยผึ้ง
นางสาวลําดวน ศีลธรรม
นายสมพร แสนก่อ
นายกําพล รักสีขาว
บ้านแม่จัน
นางสุธีพร มงคลดี
นางชัญชนา ทุนอินทร์
นางสาวชฎาพร วงศ์ใหญ่
เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม นายสมควร อัสโย
นางณัฐธร อัสโย
นางสาววราดา เขื่อนพันธ์
ราชประชานุเคราะห์ 22 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า
(หน่วยเบิก)
นางศรีบุตร โพธิ์หย่า
นางจิรนีย์ นฤสาร
ศึกษาสงเคราะห์
นายภาคภูมิ กีฬาแปง
แม่ฮ่องสอน
นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย
(หน่วยเบิก)
บ้านหนองเกิด
นายสมบัติ สาคํา
นางจันทร์ศรี มณีชัยกุล
นางสายฝน กัณทะพงศ์
บ้านกง
นายสมเดช แก้วเมือง
(ราษฎรอุทิศ)
นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์
นายอุเทน ทิพวัน
คุรุประชาสรรค์
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข้มทอง
นางศิริวรรณ หอมรส
นางดวงนภา พวงทอง
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
นางณัฏฐนิช เผ่าพันธุ์
นางอุบล ทองขาว
นางอัมรา สารณาคมน์กุล
แม่แตง
นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์
นางอภิญญา สุนันต๊ะ
นายธนวัฒน์ สลอบแสง
หน ้าที่ 2 จาก 5

จํานวนเงิน
9,500

4,500

4,500

5,500

2,500

4,500

2,200

4,700

8,500

1,200

1,200

ที่
สังกัด
21 สพม. เขต 34

จังหวัด
เชียงใหม่

โรงเรียน
สารภีพิทยาคม

22 สพม. เขต 34

เชียงใหม่

หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
(หน่วยเบิก)

23 สพม. เขต 34

แม่ฮ่องสอน

ขุนยวมวิทยา

24 สพม. เขต 34

แม่ฮ่องสอน

ปายวิทยาคาร

25 สพม. เขต 34

แม่ฮ่องสอน

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

26 สพม. เขต 36

เชียงราย

พานพิเศษพิทยา

27 สพม. เขต 36

เชียงราย

เม็งรายมหาราชวิทยาคม

28 สพม. เขต 36

เชียงราย

แม่ลาววิทยาคม
(หน่วยเบิก)

29 สพม. เขต 36

เชียงราย

แม่สรวยวิทยา

30 สพม. เขต 36

เชียงราย

ป่าแดดวิทยาคม

31 สพม. เขต 36

พะเยา

ดงเจนวิทยาคม

หน ้าที่ 3 จาก 5

ชื่อ - สกุล
นางปริยา บุญตัน
นายจรัล ถาวร
นายปรัญชัย ใจมา
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์
นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ
นางสาวอรอนงค์ สิริกุลขจร
นายเสียง ทิพรส
นายบํารุง อมรอาจหาญ
นายไพรัตน์ อานัย
นายชุมพล วิจิตรพร
นายสัมพันธ์ อินทะวงศ์
นายวิทยา วงอินทร์
นางรุ่งทิวา ประดิษฐ์
นายจรัสพงษ์ มูลใจ
นายไชยนคร ขุมคํา
นายชวลิต ปัญจขันธ์
นางสาวเจตนา อินต๊ะเชื้อ
นายไพศาล ชนะกุล
นางมาลัย สุตา
นางเจนจิรา ยั่งยืน
นายเกษม หมื่นตาบุตร
นายไชยา วงค์เวียน
นางสาวอนงค์ศรี กุณา
นายธีระพงษ์ คุนานวล
นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์
นายจรูญ ไชยวงศ์
นางนุชนาถ ยะย่าเป้า
นางนิตยา ยารวง
นายอุทร นัดดากุล
ว่าที่ ร.ต.อําพล บุญศรี
นางกัลยา อินทร์ไชย

จํานวนเงิน
1,200

1,800

3,300

3,000

2,200
5,000

4,000

4,000

3,000
4,500

4,000

ที่
สังกัด
32 สพม. เขต 36

จังหวัด
พะเยา

โรงเรียน
ถ้ําปินวิทยาคม

33 สพม. เขต 36

พะเยา

ปงพัฒนาวิทยาคม

34 สพม. เขต 36

พะเยา

ฝายกวางวิทยาคม

35 สพม. เขต 36

พะเยา

พญาลอวิทยาคม

36 สพม. เขต 36

พะเยา

ฟากกว๊านวิทยาคม

37 สพม. เขต 36

พะเยา

แม่ใจวิทยาคม

38 สพม. เขต 37

แพร่

ม่วงไข่พิทยาคม

39 สพม. เขต 37

แพร่

ร้องกวางอนุสรณ์

40 สพม. เขต 37

แพร่

ลองวิทยา
(หน่วยเบิก)

41 สพม. เขต 37

แพร่

สองพิทยาคม

42 สพม. เขต 38

ตาก

แม่ระมาดวิทยาคม

หน ้าที่ 4 จาก 5

ชื่อ - สกุล
นายวิลาศ เขื่อนแก้ว
นายไพรัช ยอดยิ่ง
นายวรปรัชญ์ หลวงโย
นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์
นางสาวรุ่งทิวา กองสอน
นางรุจิรา กองจันทร์
นายมานะ พิริยพัฒนา
นางธาราจันทร์ สินธุพรหม
นางคีรีพร สนชาวไพร
นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง
นางสุทิน จันธิมา
นางจันทร์เพ็ญ กาชัย
นางสาวณพสร จินะราช
นายจักรพันธ์ ภาชนะ
นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคล
นายวิเชียร ทาทอง
นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บ
นางสาวรัชนีกร นําชัย
นายกิจผจญ แมตเมือง
นางทิพวรรณ ภาคาผล
นางสาวอาทิติพร แสนจักร
นางนารี หลายกิจพานิช
นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์
นางวิทิตา สุขทั่วญาติ
นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์
นายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ
นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
นายเลิศชาย รัตนะ
นายวีระชาติ สายใจ
นางสาวสุพัตรา ตาดํา
นายสมฤกษ์ ทิมขาว
นางสกาวรัตน์ พินิจการ
นายเจษฎา เหล่ามา

จํานวนเงิน
4,000

4,200

4,000

4,000

3,200

4,200

5,000

4,200

4,000

6,100

4,500

ที่
สังกัด
43 สพม. เขต 38

จังหวัด
สุโขทัย

โรงเรียน
บ้านด่านลานหอยวิทยา

44 สพม. เขต 39

พิษณุโลก

ชาติตระการวิทยา

45 สพม. เขต 39

พิษณุโลก

วังทองพิทยาคม

46 สพม. เขต 39

อุตรดิตถ์

ทองแสนขันวิทยา

47 สพม. เขต 39

อุตรดิตถ์

น้ําปาดชนูปถัมภ์

48 สพม. เขต 40

เพชรบูรณ์

เพชรละคอนวิทยา

49 สพม. เขต 42

อุทัยธานี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
อุทัยธานี

50 สพม. เขต 42

อุทัยธานี

ทัพทันอนุสรณ์

51 สพม. เขต 12

นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่วิทยาคม

รวมเงินทั้งสิ้น

หน ้าที่ 5 จาก 5

ชื่อ - สกุล
นายถาวร ปรากฎวงษ์
นายธีรศักดิ์ ชัยวัฒนกุล
นางณัชชา รักษ์วรรณา
นายเสน่ห์ เทศนา
นางพิมพ์นารา นุปัง
นางสาวสมจิตร สงพันธุ์
นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง
นางพัชจิราพร รุ่งแจ้ง
นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม
นางสาวสุลีภรณ์ สมร่าง
นายกฤษณพงษ์ คําไวย์
นายวสันต์ บุญประกอบ
นายสุทิน กรงทอง
นางขวัญดาว กะตะโท
นายสุวรรณชัย พรหมศร
นายณัฐวัฒน์ อยู่สุข
นายสมบัติ มาลา
นายการุณ หุ่นธานี
นายณรงค์ อินทร์นา
นายสุทธิ สีทอง
นางนภาลัย สงวนวงษ์
นายตระศักดิ์ แสงภักดี
นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
นายสุจินต์ วิเชียรฉาย
นายเสียงเริง อินทรสุวรรณ
นายณรงค์ บัวเพชร

จํานวนเงิน
4,500

8,300

6,500

4,000

4,000

5,000

7,500

7,500

21,000

313,600

