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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน  
เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 
ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ  

1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
2. นายณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
3. นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ เลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    
4. นางสุกัญญา  งามบรรจง   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้      
5. นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง   ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
    ด้านมาตรฐานการศึกษา       
6. นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     
    ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผล 
     การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. นายสุวิทย์  บึงบัว  รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา    
    ด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
8. ว่าที่ร้อยเอกศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล 
      ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
9. นายเก  ประเสริฐสังข์  ครูช่วยราชการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
    ด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
10. นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ       
     ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
11. นางราตรี ศรีไพวรรณ  โรงเรียนวังไกลกังวล 
12. นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร สพม.เขต 21 
13. นายธีระพล เข่งขวา  โรงเรียนวังไกลกังวล 
14. รศ.เฉลียวศรี พิบูลชล  กรรมการบริหารมูลนิธิฯ 
15. น.ส.สุวิมล กุณะจันทร์  มูลนิธิทางไกลฯ 
16. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี  มูลนิธิทางไกลฯ 
17. น.ส.ทิพจุฑา ชุนเกษา  มูลนิธิทางไกลฯ 
18. น.ส.กมลชนก ดวงค า  มูลนิธิทางไกลฯ 
19. น.ส.วรรณวิษา ภูพานทอง  มูลนิธิทางไกลฯ 
20. นายณพวุฒิ เกิดทรัพย์  มูลนิธิทางไกลฯ 
21. นางพิศวาส น้อยมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิฯ 
22. นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
23. นางสาอรอร ฤทธิ์กลาง  สวก. 
24. นางสาวฟารีดะห์ เบญญากาจ โรงเรียนวังไกลกังวล 
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25. นางสาวแรมเดือน บุญชู  โรงเรียนวังไกลกังวล 
26. นางธีรสุต ฉ่ าทรัพย์  โรงเรียนวังไกลกังวล 
27. นางนันทพร มั่นทัพ   สพม. เขต 5 
28. นางนิรัชชา วิเชียรตนนท์   โรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา สพม.เขต 39 
29. นางวรันธร ดีชาติ  โรงเรียนบ้านพุซาง สพป.สระบุรี เขต 1 
30. นายสิทธิพงศ์ กาศโอสถ โรงเรียนลองวิทยา สพม.เขต 37 
31. นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 9 
32. นายวัชเรศ ฉุนหอม   โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม.เขต 2 
33. นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา  โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.เขต 17 
34. นางนิภาพร คล้ายยวงทอง   โรงเรียนปทุมคงคา สพม.เขต 2 
35. นางสาวโสภา ทองประเสริฐ   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 
36. นางสาวปิยนุช แหวนเพชร   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.เขต 10 
37. นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม.เขต 4 
38. นายสุธะนะ พามนตรี   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 
39. นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
40. นางสาวอรณิช เกิดแก้ว   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 1 
41. นางพานี นาคเสน   โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 
42. นางกิติยา ชาวหนอง   โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 
43. นางสาวสุรีรัตน ์เทพหัสดิน ณ อยุธยา  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
44. นางสาวสุนาร ี บุญรัตน์   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
45. นางผาณิต ทวีศักดิ์  สวก. 
46. นางสาวศิรินันทน์ ว่องโชติกุล   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 32 
47. นางชนิดา ดวงแข  โรงเรียนวังไกลกังวล 
48. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลชนก ค าทิพย์  โรงเรียนวังไกลกังวล 
49. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติมา อ่อนตีบ  โรงเรียนวังไกลกังวล 
50. นางวิไล ปะตังพะโล   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
51. นายธีระยุทธ พรมช่วย   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
52. นางสาววชิุดา หนูจันทร์   โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 
53 นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์   โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21 
54. นายเกษมสันต์ อินพรม   โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์สพม.เขต 6  
55. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง  ศน.สพป.นครราชสีมา เขต 6 
56. นางสาวพัดชา บุญหาร   โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) สพป.ชลบุรี เขต 1 
57. นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรย์   โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป ยโสธร เขต 2 
58. นางสุรัญชนา บุตรวิเชียร   โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต 1 
59. นางอังคณา แก้วไชย   โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 
60. นางกชกร ศรีสุวรรณ   โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม.เขต 1 
61. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา สพม.เขต 2 
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62. นางอุรุยา กรดงาม โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง ปทุมธานี สพม.เขต 4 
63. นางสาวจงจิต รื่นภาคทรัพย์  โรงเรียนสมุทรปราการ สพม.เขต 6 
64. นายปิยวิทย ์เหลืองระลึก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.กาญจนบุรี สพม.เขต 8 
65. นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม.เขต 9 
66. นางพรพรรณ ศรีซุย โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม.เขต 20 
67. นายอัครณัฐ บุญมะยา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 21 
68. นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 21 
69. นายกรวุฒิ อรุณรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 21 
70. นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม.เขต 21 
71. นางสาวศรัญญา จินดา โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง สพม.เขต 8 
72. นายประชา อ่อนรักษา สวก 
73. นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ สวก. 
74. นายอนุรักษ์  กรัตพงค์ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
75. นางสาวกันด์ฤทัย  แสงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม.เขต 1 
76. นางสาวภัทรา  ด่านวิวัฒน์ สวก. 
77. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง ปทุมธานี สพม.เขต 4 
78. นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 
79. นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 24 
80. นายจักรพันธ์ ประทุมทีป โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.เขต 25 
81. นายสุริยา ชาปู ่ คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
82. นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.เขต 25 
83. นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา โรงเรียนโพธนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" 
    สพม.เขต 27 
84. นายเทวฤทธิ์ จันเสริม โรงเรียนพุทไธสง สพม.เขต 32 
85. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทมุธานี สพม.เขต 4 
86. นายเจษฎา เนตรสว่างวชิา โรงเรียนสงวนหญิง สพม.เขต 9 
87. นายธนวรรษน์ เหง้าดา โรงเรียนกุมภวาปี สพม.เขต 20 
88. นางสุพรรณวดี ประสงค์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สพม.เขต 11 
89. นายณพกฤษ เอมศิริ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
90. นางสกุลยา ลาผ่าน โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
91. นางสาวพัชชา เนตรายนต์ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
92. นางสาวจิราพร สมพงศ์ โรงเรียนวังไกลกังวล 
93. นางสาวพูนทรัพย์ โชคปิตินันท์ โรงเรียนวังไกลกังวล 
94. นายสัญญลักษณ์ โสณายะ โรงเรียนวังไกลกังวล 
95.  นายสมคิด ก้านก่ิงค า โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21 
96. นางรัชนีกร ไชยค าภา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 
97. นางเบญจพร ทองแถม โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21 
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98. นางธาริณี นามแสง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 
99. นางแก้วใจ ราชบุญเรือง โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.เขต 21 
100. นางพนิดา เมืองทอง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
101. นางสุทธิรัตน ์ ศรีสงคาม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.บึงกาฬ สพม.เขต 21 
102. นายนพพร แสงอาทิตย์ สวก. 
103. นายชัยรัตน์ โตศิลา มูลนิธิไกลกังวล 
104. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ สวก. 
105. นายวชิระ ชัยสุนทร สวก. 
106. นางพัทธนันท ์เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล 
107. นางสุจินต ์ วัฒนมหาชัย โรงเรียนวังไกลกังวล 
108. นางสาวสธุิมา ขุนณรงค์ โรงเรียนวังไกลกังวล 
109. นายสรายุธ ธานา โรงเรียนวังไกลกังวล 
110. วา่ที่ร้อยตรีวิชิต ลือยศ โรงเรียนวังไกลกังวล 
111. นางยุพิน รีวงษา โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21 
112. นางมณฑกาน เหนี่ยวองอาจ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
113. นายธนกฤต พุ่มมาศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต 1 
114. นายอลงกรณ์ อัศวโสวรรณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมฯ สพม.เขต 1 
115. นางสาวจารุวรรณ ยิ่งยงค์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต 1 
116. นายพรพรรษ อัมพรพฤติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.เขต 1 
117. นายพงศกร จิรยั่งยืนยง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ สตรีวิทยาพุทธมณฑล สพม.เขต 1 
118. นางสาวสิรวิรรณ มีรอด โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต 3 
119. นางสาวอัญชัญ ชูช่วย สพป.จันทบุรี เขต 1 
120. นางสาวสภุาพร  พุฒิเปรมเดช โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
121. นางสาวเมธิณ ี สมมิตร โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
122. นางสาวลมูลเพชร  มะณี โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
123. นายเยี่ยมพล  พลเยี่ยม โรงเรียนวังไกลกังวล 
124. นางพนิดา เมืองทอง โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
125. นางสาวนิรมล โพธะ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
126. นายประสงค์ นารถอุดม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
127. นางสาวจรินทร ์โฮ่สกุล ศน.สพม.เขต 1 
128. นางงามตา นิลเกตุ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 
129. นายสมศักดิ ์ทองเงิน โรงเรียนวังไกลกังวล 
130. นายสุวิทย ์พุมนวล โรงเรียนวังไกลกังวล 
131. นางสาวรสจิเรศ วัดโลก โรงเรียนวังไกลกังวล 
132. นายณัฐพงศ์ รักษาราษฎร์ โรงเรียนวังไกลกังวล 
133. นายสาธร  ปานนุ่น โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
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134. ส.อ.จเร สิงห์น้อย  โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
135. นายพัชรศักดิ์ พรหมมาศ  โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
136. นายก าชัย บุตระมี  โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19  
137. น.ส.นภาพร ปทุมพงษ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 
138. นายจักรพงษ์ ศรีจ านงค์  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27 
139. นางสุชาดา ทองแก้ว โรงเรียนสระแก้ว สพม.เขต 7 
140. นางกิติมา จงสมจิต มูลนิธิทางไกลฯ 
141. นางศกุณตลา ดีทองอ่อน มูลนิธิทางไกลฯ 
142. นายภูมิสิษฐ ์ สุคนธวงศ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
143. นางอัจฉรีรัตน์ อัจฉรารัตน์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
144. นายวชัรพงษ์ แก้ววัชะรังษี โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
145. นายสถิต วิเศษสัตย์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 
146. นางสปันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 
147. นายศุภชัย ไพรินทร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27 
148. นางชมพูนุท ภู่สกุล โรงเรียนวังไกลกังวล 
149. นายรุ่งศักดิ์ บุญเทศ โรงเรียนวังไกลกังวล 
150. นายธนพล เชียงโชต ิ โรงเรียนวังไกลกังวล 
151. นายนิพนธ ์กล่อมบรรจง โรงเรียนวังไกลกังวล 
152. นายสถิตย ์เสมาใหญ่ โรงเรียนวังไกลกังวล 
153. นายธนะชล บัวพล โรงเรียนวังไกลกังวล 
154. นางโชติกา ยั่งยืน โรงเรียนวังไกลกังวล 
155. น.ส.สภุาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
156. นางราตร ีทิวากรพรรณราย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
157. นางสาวอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
158. นางชญาณิศ มงคุณแก้ว โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21 
159. นางสมัคร น าสงค์ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต 21 
160. นางประรารี ค าเมืองแพน โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต 21 
161. นางสุกัลยา ชัยวงค์ศิริ โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.เขต 21 
162. นางสาวนลินรัตน ์อ้ายน้อย โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
163. นายนิพนธ ์เชิญทอง โรงเรียนวังไกลกังวล 
164. นางสาวสายสมร เถาวัลย์ โรงเรียนวังไกลกังวล 
165. นางนิสรณ ์เชิญทอง โรงเรียนวังไกลกังวล 
166. นางเจนจิรา โคตรวงค์ โรงเรียนวังไกลกังวล 
167. นายธนพงศ ์หมีทอง โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
168. น.ส.สายฝน เชียงสา โรงเรียนนครสวรรค์ สพม.เขต 42 
169. นายองอาจ เกตุวันดี โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 
170. นายสันติชัย ไชยดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 
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171. นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม.เขต 27 
172. นายอานนท์ ไชยศาสตร์ โรงเรียนสนามชัยเขต สพม.เขต 6 
173. นายสุนันท ์วงศ์ทองเหลือ สวก. 
174. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน สวก 
175. นางสุดา ใบแย้ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
176. สาวพิรุณ ติลภัทร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
177. นางสาวนงนุช จันทร์เสวก โรงเรียนวังไกลกังวล 
178. นางสาวสวรรยา อุตรพรม โรงเรียนวังไกลกังวล 
179. นางสาวขนิษฐา มาลัยผ่อง   โรงเรียนวังไกลกังวล 
180. นางรจิตรา วงษ์เพิก   โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม.เขต 4 
181. นางเสาวณีย ์ยุทธมานพ   โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 
182. นางชนาภา ไพศาล   โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.เขต 21 
183. นายวิรัตน ์บุญมาตย์    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน สพม.เขต 1 
184. นายวรชั พิมพา   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม.เขต 25 
185. นางพัชรา ส าลี   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.เขต 8 
186. นายอานุพันธ์ เทพรักษา   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36  
187. นางสาววารุณ ีสุรังสี   โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง สพม.เขต 18 
188. น.ส.สุดาดวง เกิดโมฬิ   โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม.เขต 31 
189. นางผ่องศรี จัตุปา   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 
190. นายพัทยา โกฏิรักษ์   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6  
191. นางสาวกาญจนา จุกแก้ว   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
192. นางเสาวนีย ์ตั้งกิจเชาวลิต   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
193. นายกันตณะภัทร โสภา   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6  
194. นางรัตติมา เจริญสุข   โรงเรียนสังคมวิทยา  สพม.เขต 21 

195. นางสุภาพร ทับทิม   โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21 

196. นางสาวทัศนีย์ บุญเผือก   โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6  
197. นายพีระภูม ิจินดา   โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม.เขต 36 

198. นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ ์   สวก. 
199. นางสุชาดา ทองแก้ว   โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 
200. นางสาวสุพรรณกัลยา คุปตินทร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.เขต 1 
201. นายปริญญรัตน์ พลวิชยั   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.เขต 1 
202 นางสาวสุมิตรา คณะแพง   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.เขต 1 
203. นายธนพล ภัณหสิงห์   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.เขต 1 
204. นางสาวสว่างจิตร โค้วบุญงาม   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.เขต 1 
205. นางสาวลดาวัล ศิริคติพจน์   โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม.เขต 17 
206. นายวิทูร วันโท   โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง สพม. เขต 2 
 
 
 
 

 

User
Typewritten text
9

User
Typewritten text
10

User
Typewritten text
11

User
Typewritten text
12

User
Typewritten text
13

User
Typewritten text
8



-7- 

207. นายกายเพชร สมเพชร   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล สพม.เขต 1 
208. นางสาวนฤมล ไชยวุฒิ    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล สพม.เขต 1 
209. นายก้องยศ สังฆกูล   โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม.เขต 17 
210. นายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ   โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม.เขต 17 
211. นายสรศักดิ์ บัวแย้ม   โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สพม.เขต 18 
212. นายวิทวัฒน์ มาทอง   โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สพม.เขต 18 
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ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงการจัดท าแผนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนฯ ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 

ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร 

  
*** หมายเหตุ***    ตารางนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ช่วงเช้า – บ่าย  พกัเบรก 15 นาท ีช่วงเวลา 10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. 
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  

 
วัน/เดือน/ปี 

 
07.00-08.45 น. 

 
09.00 – 10.00 น. 

 
10.00 - 12.00 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
13.00 – 16.30 น. 

 

 
19.00 – 21.00 น 

 

 
10 มกราคม 

2561 
 
 

รับรายงานตัว 

ประธานพิธีเปิดการ
ประชุมและบรรยาย

พิเศษ 
 

(นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ 
เลขาธการมูลนิธฯิ ) 

 
 
 
 

 
“รูปแบบโครงสร้างและการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ และสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” 

 
(นางสุกัญญา งามบรรจง ทีป่รึกษา สพฐ. และ                    

ดร.รัตนา แสงบัวเผ่ือน)  
  

แบ่งกลุ่มจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ฯ 
วิชาภาษาไทย สังคมฯ คณติฯ วทิย์ฯ  ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ  สขุศึกษา 

และพลศึกษา และงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(น.ส.นิจสุดา อภินันทนาภรณ์ รักษาการ ผอ.สวก และคณะ) 

 

แบ่งกลุ่มจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฯ 

 (ต่อ) 

11 มกราคม 
2561 

09.00 – 12.00 น.   

 
แบ่งกลุ่มจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ฯ 

(ต่อ) 
 

แบ่งกลุ่มจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ฯ 
 (ต่อ) 

 

แบ่งกลุ่มจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ฯ 

(ต่อ) 
 
 

12 มกราคม 
2561 

 
น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู ้

 

 
สรุปอภิปรายซักถามปัญหา 

   และพิธีปิดประชุม 
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