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1 นายสมเกียรต์ิ  ศรีเปง็ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นสันต้นดู่

2 นายสุริยันต์   จันทร์ดี ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นสันทราย

3 โรงเรียนบา้นหว้ยงูกลาง

4 นางพพิากษา ทบัไธสง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนวัดนันทาราม

5 โรงเรียนวัดศรีบญุเรือง

6 นางสาวรินทร์ลภสั  พชรศักด์ิศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นขอบด้ง

นางสาวกัลยา  ใจค า ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นขอบด้ง

7 นางสาวพมิพพ์สิา เสนปาหมุ้น ครู โรงเรียนบา้นม่วงชุม

8 โรงเรียนบา้นม่วงชุม (สาขาฯ)

9 นางสาวิตรี  เกษเกษี ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นม่อนปิ่น

นางกชกร  อนาวัน ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นม่อนปิ่น

10 นางสาวเกศินี จันทร์อ่อน ครู โรงเรียนบา้นลาน

11 นางเครือจันทร์   ว่องไว ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นเวียงหวาย

นางภชิชญา    หน่อแก้ว ครู โรงเรียนบา้นเวียงหวาย

12 นางรัชนี    ผันอากาศ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นหวันา

13 นางสาวกรรณิภา    สีสม ครู โรงเรียนบา้นหวันา (สาขาฯ)

14 นางพชัราพร  วอพะพอ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นต้นผ้ึง

15 นางอชิรญา ชูเทน ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นปา่บง

16 โรงเรียนบา้นโปง่น้ าร้อน

17 นางรัชนิฎา ศรีคลังไพร ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นหวัฝาย

18 นางอนงค์  วงศ์ชื่น ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนชุมชนบา้นแม่สูนหลวง

19 นายวิเชียร   กันยาเลิศ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นต้นส้าน

20 นางรจนา  ศรีวิจิตร์ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นปางสัก

21 นางสาววารี  แสนแปง ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นแม่สูนน้อย

22 นางสุรดา  ฟองจันทร์ตา ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นสันปา่แดง

23 นางนิตยา  รัตนธรรม ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหนองยาว

24 โรงเรียนบา้นล้องอ้อ

25 นางสาวสุกัญญา  สิงหฆ์ะราช ครูช านาญการ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ ์๑

26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙

27 นางสาวสร้อยนรินทร์  คุมค า ครู โรงเรียนบา้นทุ่งหลุก

28 นางศรีไทย     ค าลือ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นแม่งอนกลาง

29 นายนิกร เขือ่นล้อม ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นยาง

30 นางบานเย็น ไชยศรี ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นหนองขวาง

รายชือ่การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย ป.๑
วนัที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ ่โรงเรียนรังษีวทิยา

ต าแหน่ง โรงเรียนที่ ชือ่-สกุล
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31 นางสาวดวงพร  ลึแฮ ครู โรงเรียนบา้นหลวง

32 นางเรวดี  จันต๊ะพรม ครู โรงเรียนบา้นหว้ยหอ้ม

33 นางสาวทกัษณิา  กาสุริยะ ครู โรงเรียนวิรุณเทพ

นางสุภารัตน์  แสงศิริโรจน์ ครู โรงเรียนวิรุณเทพ

นางอรวรรณ  จอมขันเงิน ครู โรงเรียนวิรุณเทพ

34 นางแสงทอง   บญุเชิด ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นเวียงฝาง

35 นางสุพนิ สมบรูณ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นสันทรายคองน้อย

นางสาวยุพนิ มะโนหาญ ครู โรงเรียนบา้นสันทรายคองน้อย

36 นางวรรัตน์  กาบศรี ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นโปง่ถืบ

37 นางสาวพชัราภรณ์ กัญชนะ ครู ช านาญการ โรงเรียนบา้นปางปอย

นางสาวเกศรินทร์ แก้วค าฟู ครู โรงเรียนบา้นปางปอย

นางสาวพฒันา รัตนธรรม ครู โรงเรียนบา้นปางปอย

38 นางจันทร์สม  แก้วนาต๊ะ ครู โรงเรียนบา้นโปง่นก

39 นางศรีไพร  ธรรมวาทติย์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่คะ

40 นางนฤมล   เตชะใจ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้

41 นางอ าพร  ปอ้มใจ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นเหมืองแร่

นางอโณทยั  ศรีประเสริฐ  ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นเหมืองแร่

42 นางสาวสาวิตรี  มีฉวี ครู โรงเรียนบา้นดงปา่ลัน

43 นางชื่นสุข  จันทะเจริญ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่ข่า

นางสาวสาธิกา  ค าปวน ครู โรงเรียนบา้นแม่ข่า

นางศรีลา  สมบติัใหม่ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่ข่า

นางสาวเกศรินทร์  จันต๊ะโสภา ครู โรงเรียนบา้นแม่ข่า

นางสิริกัญญา  มานพจันทร์ ครู ช านาญการ โรงเรียนบา้นแม่ข่า

นางสาวอนัญญา  กันสีนวล ครู ช านาญการ โรงเรียนบา้นแม่ข่า

44 โรงเรียนบา้นสันต้นเปา

45 นางดวงใจ  ปริปณุณากร ครู ช านาญการ โรงเรียนบา้นสันม่วง

46 โรงเรียนบา้นหล่ายฝาง

47 นางแจ่มจันทร์  วงศ์เมธา ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นศรีดอนชัย

48 นางอุษา   เวชวงษ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่ใจ

49 นายเจษฎา  ดอยแก่น ครู โรงเรียนบา้นหว้ยบอน

50 นางอรทยั  การะเกตุ ครู โรงเรียนบา้นหว้ยเฮ่ียน

51 นางบวัจันทร์  ฟฟูอง ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหนองตุ้ม

52 นางสาวพชิญา  ค าหอม ครูช านาญการ โรงเรียนชุมชนบาันแม่ฮ่าง

53 โรงเรียนบา้นดง

54 โรงเรียนบา้นโปง่ไฮ

55 นางแสงหล้า  ไทยวงษ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่สาว

56 นางจุฑามาศ  สายชมภู ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นสันปา่ข่า
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นางอุทยัวรรณ  ฤทธิฤ์าชัย ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นสันปา่ข่า

57 นางศรีพรรณ    นาทองหอ่ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นหนองเต็ง

58 นางอัมพา   มะลิใจ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหว้ยปา่ซาง

59 นางสาวไพรินทร์  ทนงกิจ ครู โรงเรียนบา้นโละ

60 นางบวัเรียว    จันที ครู โรงเรียนบา้นสันต้นหมื้อ

นางรจเรข      สิงหเดช ครู โรงเรียนบา้นสันต้นหมื้อ

61 นางสาวมณธิชา  คณะโจทย์ ครู โรงเรียนบา้นสันปอธง

62 นางเสาวนีย์  พงศ์ประเสริฐสิน ครู โรงเรียนบา้นปา่ก๊อ

นางสาวพจนา  แสนค า ครู โรงเรียนบา้นปา่ก๊อ

63 ว่าที่ร้อยตรีปาลิดา เทพปญัญา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นปา่แดง

64 นางอัญชลี นันตาวงค์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหลวง

นางวลัยทพิย์ ประเสริฐยิง่ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหลวง

65 โรงเรียนบา้นหว้ยปู

66 นางสาวณัฐยา   ชัยลังกา ครู โรงเรียนเพยีงหลวง ๑ (บา้นทา่ตอน)

67 นางขวัญใจ  ฟองมูล ครูผู้ช่วย โรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร์ ๘

68 นางสมพร  สุริย์วงศ์ ครูช านาญการ โรงเรียนวัดหว้ยน้ าเย็น

69 นางวิมลวรรณ   อินสุวรรณ์ ครู โรงเรียนไทยทนุ บา้นสันต้นดู่

70 นางวรรณี  มหาวัน ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นทา่มะแกง

71 นางสาววณิชา    ชมพู ครู โรงเรียนบา้นสุขฤทยั

72 นายรณชัย  โถดอก ครู โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา

73 นางสาวมัลลิกา  แก่นศรีสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนโชติคุณเกษม บา้นเมืองงาม

74 นางสาวธิดาวัลย์ บญุเกตุ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกมล-เรียมสุโกศล

75 นางเพญ็ศรี   ขจีจิตต์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ ์ ๙

นางสาวกนกวลี   เทแก้ว ครู โรงเรียนเจ้าพอ่หลวงอุปถัมภ ์ ๙

76 นางสาวภรณ์ทพิย์  แตงทอง ครู โรงเรียน ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓

77 นายทวีชัย  ไทยใหม่ ครู โรงเรียนชุมชนบา้นคาย

78 นางสาวจิราพร  เวชสุค า ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นหนองขีน้กยาง

นางมัลลิการ์  ไชยสุ ครู โรงเรียนบา้นหนองขีน้กยาง

79 นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภา ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นหว้ยคอกหมู

80 นางไพพรรณ   มหามณฑล ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นหว้ยม่วง

81 นางปนัดดา กองกาย ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นฮ่างต่ า

82 นางฐิติมา ปุ๊ดปา ครูผู้ช่วย โรงเรียนประพนัธ-์อารีย์ หงษส์กุล

ว่าที่รต.เรืองเดช กันทะหวาย ครูผู้ช่วย โรงเรียนประพนัธ-์อารีย์ หงษส์กุล

นางณัฐวุฒิ ดิษชะลอ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประพนัธ-์อารีย์ หงษส์กุล

83 นางเสาวลีย์  บญุเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ ๑

84 นางณัฐกัญญา  ธนะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ ๒

85 นางสาวเมชญา   ชัยกันทา ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒
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86 นางสมใจ  ธนาวุฒิกูร ครู โรงเรียนบา้นปางต้นเด่ือ

87 โรงเรียนบา้นสันปา่เหยีว

88 โรงเรียนบา้นดอนชัย

89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๓๐

90 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น

91 โรงเรียนบา้นถ้ าตับเตา

92 นางชนินาถ  ยุพการณ์ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นแม่ขิ

93 นางสาวศุภธิดา  กาวสิบสาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นหวัฝาย

94 นายอุทยั  อินต๊ะถา ครูพนักงานราชการ โรงเรียนบา้นหวัฝาย (สาขาฯ)

95 นางศิขรินทร์  ค าขันแก้ว ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นอ่าย

96 นางสาวสุธีรา  วรรณชัย ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นต้นโชค

97 โรงเรียนบา้นปง

98 โรงเรียนบา้นผาแดง

99 นายกรกช วัฒน์วิริยะ ครู โรงเรียนบา้นสินชัย

100 นางวิมวิริยา  ฉิมนวน ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหว้ยไผ่

101 นางบวัขาว  วงศ์ก่ า ครู โรงเรียนบา้นใหม่หนองบวั

102 นางศรีวรรณ  จันทเ์พญ็ ครูข านาญการ โรงเรียนสันติวนา

103 โรงเรียนบา้นปงต า

104 นายพรีะพงษ ์ เดชานุวัติ ครูข านาญการ โรงเรียนบา้นหว้ยบง

105 โรงเรียนวัดบา้นทา่

106 นายสุรเดช  แก้วปญัญา ครูช านาญการ โรงเรียนวัดอรัญญวาสี

107 นางมยุรี  สุริยะจักร ครูข านาญการ โรงเรียนบา้นปา่ง้ิว

108 นางกรรณิกา คิมผล ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่ทะลบ

109 นางชุลีพร  ยาวะโนภาส ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นหว้ยต้นตอง

110 นางสาวศิริพร   แซ่โซ้ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดปา่แดง

111 โรงเรียนบา้นปางเฟอืง

112 นางสาวพรสุดา   ดีโพนพกั ครู โรงเรียนบา้นปางมะเยา

113 นางสุภาวรรณ  ปิ่นค า ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่ปา๋ม

114 โรงเรียนบา้นหว้ยจะค่าน ต.ช.ด. อนุสรณ์

115 นางสาวกฤษติกา ร่มแก้ว ครู โรงเรียนบา้นออน

116 นางนลิน ี ศรีจอมทอง ครูข านาญการ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

นางสาวพกิุลศรี  ชัยชิต ครู โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

117 นางวันเพญ็  ชาวน่าน ครู โรงเรียนบา้นทุ่งข้าวพวง

118 นางอณุโณทยั   ค าเคร่ือง ครู โรงเรียนบา้นแม่กอนใน

นางอรนุช  กุณา ครู โรงเรียนบา้นแม่กอนใน

นางสาวณัฐณิชา   บญุยืน ครู โรงเรียนบา้นแม่กอนใน

119 โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว
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120 นางสาวจตุรพร จันทร์เที่ยง ครู โรงเรียนพฒันาต้นน้ าขุนคอง

นางนิตยา สงครินทร์ ครูข านาญการ โรงเรียนพฒันาต้นน้ าขุนคอง

121 โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองงาย

122 โรงเรียนบา้นใหม่

123 โรงเรียนบา้นปา่บง

124 นางสาววราภรณ์   การะหงษ์ ครูพี่เล้ียงเด็กพกิาร โรงเรียนบา้นแม่นะ

125 นายอภชิาติ    ราชสัก ครู โรงเรียนบา้นแม่แมะ

นางสาวยุภาวรรณ    มาละใจ ครู โรงเรียนบา้นแม่แมะ

126 นางพจณีย์ สิงหค์ า ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นแม่อ้อใน

127 นางเบญจวรรณ     แสงบญุ ครูช านาญการ โรงเรียนบา้นสบคาบ

128 นางเพญ็แข         อินไข ครู โรงเรียนบา้นสบคาบ (สาขาฯ)

129 โรงเรียนบา้นสันปา่เกีย๊ะ

130 นางสาวกนกกาญจน์  กันทะวงค์ ครู โรงเรียนวัดจอมคีรี

131 นางสาวณัฐกานต์ ตากองแก้ว ครู โรงเรียนวัดปางมะโอ

132 นางสาวกาญจนาวดี  สมประดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนแกน้อยศึกษา

133 นายณัฐกฤต ไชยวงศ์  ครู โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย

134 โรงเรียนบา้นนาหวาย

135 นางสุพชิฌาณย์   อรุณสิทธิ์ ครู โรงเรียนบา้นเมืองนะ

136 นายเด่นชัย    ปนิทรายมูล ครู โรงเรียนบา้นรินหลวง

137 นางทพิวัลย์  กาญจนะประโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นหนองเขียว

138 โรงเรียนบา้นอรุโณทยั

139 โรงเรียนเบญจม ๒ บา้นน้ ารู

140 โรงเรียนดอยสามหมื่น

141 โรงเรียนบา้นเมืองคอง

142 นางทาริกา   แก้วระดี ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นวังมะริว

143 โรงเรียนบา้นหนองบวั

144 นางสาววริสรา    สมจิตต์ ครู โรงเรียนชุมชนบา้นวังจ๊อม

145 โรงเรียนบา้นเชียงดาว

146 นางอุไรวรรณ  ฤทธิจรูญ ครู ช านาญการ โรงเรียนบา้นดอน

147 นางเครือวรรณ  ไชยวัณณ์ ครู โรงเรียนบา้นถ้ า

148 นางผ่องพรรณ  สวัสดิรักษ์ ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนบา้นทุ่งละคร

149 นางประทมุพร     จันทร์ใส ครู ช านาญการ โรงเรียนบา้นทุ่งหลุก

นางสาวณัฎฐิยา    จินดาค า ครู โรงเรียนบา้นทุ่งหลุก

150 โรงเรียนบา้นปางแดง

151 นางบณัฑิต   ทองช่วง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นกองลม

152  นางสาวน้ าทพิย์  เขือ่นเพชร ครู โรงเรียนบา้นนามน

153 นางสาวชรินธร มณีรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบา้นเวียงแหง
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นางสาวเมรี การะหงษ์ ครู โรงเรียนบา้นเวียงแหง

154 นางทศันีย์   รักขัน ครู โรงเรียนบา้นปางปอ๋

155 นางสาวสายฝน ใจปวง ครู โรงเรียนบา้นม่วงปอ๊ก

156 นางการุณี  ดุสิตธนสาร ครู โรงเรียนบา้นจอง

นางสาววชิราลักษณ์  ขันธสีมา ครู โรงเรียนบา้นจอง

157 นางไพรินทร์   อานนท์ ครู โรงเรียนบา้นเปยีงหลวง

158 นายศรีทน  ขัติหลง ครู โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้

นางสาวพรรษา  จันต๊ะค า ครู โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้

นางสาวอรุณี  ใหม่ดี ครู โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้

159 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

160 นางสาวไพรวัลย์  ใจพรหมมา ครู โรงเรียนรัตนาเอือ้วิทยา

161 นางสร้อยเพชร  กันทะวงค์ ครู โรงเรียนรังษวีิทยา

นางแสงดาว  แบนปงิ ครู โรงเรียนรังษวีิทยา

นางรริศรา  เรือนโต ครู โรงเรียนรังษวีิทยา

นางกาญจนา  ปติิสานต์ ครู โรงเรียนรังษวีิทยา

นางสุขศรี  ปอเย็น ครู โรงเรียนรังษวีิทยา

นางรุ่งฤดี  โนชัยวงค์ ครู โรงเรียนรังษวีิทยา

นายธวัช  เมืองแก้ว ครู โรงเรียนรังษวีิทยา

162 โรงเรียนสายอักษร

163 โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์

164 โรงเรียนปราณีวิทยา

165 โรงเรียนเจ้าฟา้อุบลรัตน์

166 โรงเรียนฉัตรพฤกษว์ิทยา

167 นางสาวสายทพิย์   หน่อค า ครู โรงเรียนเอือ้วิทยา


