
ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล

1 บานเหลาปาสา เมือง สพฐ. นางกาญจนี พูลศิลป น.ส.ฐิติมา เด็ดขาด

2 บานขุนฝาง เมือง สพฐ. นางมะลิ เข็มเพ็ชร

3 บานบอพระ เมือง สพฐ. นางบรรจง กาญจนโกมล น.ส.ฐาณพัชร เรืองพิพัฒน

4 บานหาดเสือเตน เมือง สพฐ. นางสมจิตร มากมี

5 บานคุงตะเภา เมือง สพฐ. นายประสูตร คลายกัน

6 ปาขนุนเจริญวิทยา เมือง สพฐ. นายเจษฎาธรณ พรมโสภา น.ส.พจนีย เณรแกว

7 ปากลวยเสริมวิทยา เมือง สพฐ. นายฉัตรชัย เพ็ชรชาง น.ส.อุษา ทะมา

8 บานหัวหาด เมือง สพฐ. นางวิภาพรรณ สุนะ

9 วัดศรีธาราม เมือง สพฐ. นายทวีสิน เหล่ียมสมบัติ นายชัยรัตน เชื้อเดช

10 ชุมชนเมืองปากฝาง เมือง สพฐ. นางอัญชลี เมืองกอน น.ส.สุวรรณา สุขสา

11 บานงิ้วงาม เมือง สพฐ. นายกฤษดา มีปน

12 บานนํ้าไผ เมือง สพฐ. จสอ.เชวงศักดื ไทยแท

13 มิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณเมือง สพฐ. นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ นายสิทธิเดช จันทรอินทร

14 บานวังถ้ํา เมือง สพฐ. น.ส.อรทัย ใจเยือกเย็น

15 บานหวยฉลอง เมือง สพฐ. น.ส.ทรงลักษณ เกตุปน น.ส.อัจฉริยาพร ไชยราช

16 วัดอรัญญิการาม เมือง สพฐ. น.ส.วิรา เฟองมณี น.ส.นพพาพร เนียมเปย

17 วัดดอย เมือง สพฐ. นายสุรพล ทํานุพันธุ นายชัยรัตน เชื้อเดช

18 มอนดินแดงวิทยาคม เมือง สพฐ. นางวาสนา ขีดขิน น.ส.นพพาพร เนียมเปย

19 พิชัยดาบหัก 1 เมือง สพฐ. นายประภาส แดงโชติ นายชัยรัตน เชื้อเดช

20 อนุบาลอุตรดิตถ เมือง สพฐ. นายทิฏิพันธ ใจใหญ

21 นํ้าริดราษฎรบํารุง เมือง สพฐ. นายธิรพันธ อินจันทร สุปราณี ศรีเขื่อนแกว

22 ชายเขาวิทยา เมือง สพฐ. นางศิริกาล แกวกา สุปราณี ศรีเขื่อนแกว

23 บานไผลอมสามัคคี เมือง สพฐ. นายธีรพล ศรีทองออน สุปราณี ศรีเขื่อนแกว

24 วัดคุงวารี เมือง สพฐ. นางอัมพร สุบรรณจุย

25 บานปาเซา(ประชานุสรณ) เมือง สพฐ. น.ส.จรูญ เหลาเหล็ก

26 บานเดนดาน เมือง สพฐ. นายชาลี กลํ่าเหม็ง

27 สามัคยาราม เมือง สพฐ. นางกรรณิการ เจียวสวาง

28 วัดคุงยาง เมือง สพฐ. นายนิรันต ผองใส

29 ปางตนผ้ึง เมือง สพฐ. นางแสงเดือน หนอเทพ

31 ราษฎรอุปถัมภ เมือง สพฐ. นายวิโรจน คมดี นายณัฏฐนันท บุญสง

รายช่ือผูเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการใชระบบสํานักงานอิเล็คทรอนิกส e-Office สพฐ.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1

4-6 กันยายน 2556

หองบอลรูม โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ

หมายเหตุ
ครู ธุรการ

ที่ โรงเรียน อําเภอ สังกัด



ชื่อ สกุล ชื่อ สกุล
หมายเหตุ

ครู ธุรการ
ที่ โรงเรียน อําเภอ สังกัด

32 บานนํ้าไคร เมือง สพฐ. นางจรอนรัตน พุฒโต นายณัฏฐนันท บุญสง

33 ชุมชนดานวิทยา เมือง สพฐ. นายจตุพร เที่ยงบูทวี น.ส.จิรฐา เภาผอง

34 วัดแมเฉย เมือง สพฐ. นางสิริกุล รักสัจจา น.ส.จิรฐา เภาผอง

35 ราษฎรอํานวย เมือง สพฐ. นางจันทรเพ็ญ บุญมาสืบ น.ส.จิรฐา เภาผอง

36 ประชาชนอุทิศ เมือง สพฐ. นายประพิศ แยมอนสุข

37 ราษฎรดําริ เมือง สพฐ. นายปราโมทย นาทธนนันท น.ส.ดวงเดือน จันเทวี

38 หนองกลาย(ราษฎรอุทิศฯ) เมือง สพฐ. นายสาโรช ดีวิจิตร นายธนกฤต เขมภัทรภากิตติ

39 สวนหลวงสาธิตฯ เมือง สพฐ. นางนํ้าเพชร ภูเกาะ น.ส.อุษา ทะมา

40 วัดทุงเศรษฐี เมือง สพฐ. นางเสนห ประกอบผล

41 วัดวังยาง เมือง สพฐ. นางนงลักษณ เลิศพิพัฒนสกุล น.ส.นันทา แกวสุริบูรณ

43 วัดผาจักร เมือง สพฐ. น.ส.ภุมรินทร พุมจันทร

44 วัดคลองนาพง เมือง สพฐ. นายมานพ กวางยาว

45 วัดพระฝาง เมือง สพฐ. นายอภิรักษ สุรสอน นายนิทัศน ทิงาม

46 บานวังโปง เมือง สพฐ. นายประยุทธ อภัยนนท

47 วัดวังกะพี(้วิเชียรฯ) เมือง สพฐ. นางเพ็ญวิภา ชุมจันทรจิรา

48 วัดทาทอง(นิมมานฯ) เมือง สพฐ. นายประวะเรศ เพ็ชรชาง น.ส.อัมพร กามะ

49 บานหนองปาไร เมือง สพฐ. นายถกลเกียรติ ใหมตาจักร

50 บานวังดิน เมือง สพฐ. นางพิไลลักษณ จูคําสี

51 สามัคคีวิทยา เมือง สพฐ.

52 วัดสิงหศรีสวาง เมือง สพฐ. นางภาวิไล ผองใส น.ส.เยาวภา เรียนแพง

53 วัดดอยแกว เมือง สพฐ. น.ส.สุวิมล สุโน

54 บานทับใหม(ราษฎรบํารุง) เมือง สพฐ. นายประนาม กัดม่ัน

55 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) เมือง สพฐ. น.ส.นภา ยิ้มเผ่ือน น.ส.วิชญาภรณ มุขไกร

56 บานซานสามัคคี เมือง สพฐ. นายสมเด็จ กัดม่ัน น.ส.พรพรรณ สอนศรี

57 ไผใหญ(เกษตรกรอุปถัมภ) เมือง สพฐ. นายสมพร เพชรายุทธ

58 บานดงชางดี เมือง สพฐ. สิบเอกวัชชิระ บํารุงเกตุ

59 นานอยวิทยา เมือง สพฐ. นางกุลฉัตร เชื้อจันทร น.ส.วิไลวรรณ จันทะคัด

60 วัดชองลม เมือง สพฐ. น.ส.ฉันทนา มณีขาว น.ส.สงกรานต อินอุด

61 บานหาดงิ้ว เมือง สพฐ. นางนิรชา พันธุพัฒน

62 บานวังแดง เมือง สพฐ. นายเศกสรรค นพศิริ

63 บานแหลมทองฯ ตรอน สพฐ. นายตระการ ปนคุย นายอรรถพงศ ทิพยเครือ

64 บานแหลมถอนสามัคคี ตรอน สพฐ. นายบุญพักตร ดาแวน น.ส.ธนธรณ แปนพรม

65 ศรีอุทิศ ตรอน สพฐ. นายชํานาญ สิงหใส นายอรรถพงศ ทิพยเครือ

66 บานขอยสูง ตรอน สพฐ. นายสพรั่ง ปนนาค
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67 บานนํ้าอาง(สนง.ฯ) ตรอน สพฐ. นางรัตนา จรัสกิตติตระกูล น.ส.สุมิตรา พวงคุม

68 บานไชยมงคล ตรอน สพฐ. นางสมใจ สุริยะวงค

69 บานเหลา ตรอน สพฐ. น.ส.กําไลทิพย จูเจียม

70 บานชําทอง ตรอน สพฐ. นายเสนห แกวหนู

71 รองประดูฯ ตรอน สพฐ. น.ส.จิรพรรณ ตุยแกว

72 หมูส่ีพัฒนา ตรอน สพฐ. นายวัชระ วงศหลา

73 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค) ตรอน สพฐ. น.ส.สุจินต พวงพุฒ นายวัชระ วงศหลา

74 ชุมชนบานแกงฯ ตรอน สพฐ. น.ส.ปุญชรัสม์ิ ทั่งคํา

75 หมูหาสามัคคี ตรอน สพฐ. นางนราวัลย นาคะเกตุ นายวัชระ วงศหลา

76 บานใหม(เยาวชนฯ) ตรอน สพฐ. นายฉลามชัย สกุลโพน

77 วัดบานใหม ตรอน สพฐ. นางกรรณิกา พงศวุฒิศักดิ์ น.ส.ชมชื่น ชมพู

78 บานวังแดง(หมูสองฯ) ตรอน สพฐ. นายอาคเนย บานบู

79 บานหัวดาน ตรอน สพฐ. นางปยนาถ นวมทอง

80 บานวังแดง(สหจิตฯ) ตรอน สพฐ. น.ส.กัลยา มวงรัก

81 ชุมชนบานวังหิน ตรอน สพฐ. นายประดับ สุวรรณศรี น.ส.ศุภรักษ ทวมจันทร

82 บานทาอวน ตรอน สพฐ. นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม

83 บานเดนสําโรง ตรอน สพฐ. นางฤดีพร มีเพ็ชร

84 บานบึงพาด(นิคมฯ) ตรอน สพฐ. นางมยุรี ตรีพุฒ

85 บานหาดสองแคว ตรอน สพฐ. น.ส.อัญชลิการ ประกอบสุข น.ส.วิไลวรรณ ยิ้มเพชร

86 บานคลองกลวย พิชัย สพฐ. นายปรีชา แกวสองศรี นายธนลภย วงเดช

87 บานปากคลอง พิชัย สพฐ. นางเบญชมาศ ชางศรี น.ส.จุฑารัตน สุกใส

88 บานกองโค พิชัย สพฐ. นายสิทธิชัย รุงรังษี

89 บานทาเดื่อ พิชัย สพฐ. น.ส.สุจิตรา จันทราคีรี.

90 บานปาแตว พิชัย สพฐ. นายอุทัย ทิพยพรม

91 บานบึงทายวน พิชัย สพฐ. นายประสิทธ์ิ ลานเชียง นายสุทัศน ทองจันทร

92 บานปากะพี้ พิชัย สพฐ. นายสมพงษ ธรรมชัย น.ส.เยาวภรณ สมโภชน

93 วัดดอกไม พิชัย สพฐ. นางกาละเกษ บุญเอม

94 บานหาดทับยา พิชัย สพฐ. นางลมโชย เสมา

95 บานทาสัก พิชัย สพฐ. นายสมคิด กอบกํา

96 บานชําสอง พิชัย สพฐ. นายสุริยา มาติดตอ นายประจักร เพ็ชรเอ่ียม

97 บานชําหน่ึง พิชัย สพฐ. นางเกษร สันตินรนนท

98 บานชําตก พิชัย สพฐ. นายสุเทพ บุญกรับพวง

100 บานเตาไหเหนือ พิชัย สพฐ. นางสิริพร นิยมสํารวจ

101 บานหนองกวาง พิชัย สพฐ. นายขวัญธิชล บุญกาวิน
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102 บานนายาง พิชัย สพฐ. นางวันทนา เกิดม่ัน น.ส.ศิริพร รองอังจันทร

103 บานหลักรอย พิชัย สพฐ. นางอุไร ดีอุดม

104 บานนาอิซาง พิชัย สพฐ. นายเสกสรร นอยยอด

105 บานนาคะนึง พิชัย สพฐ. นายสมพร สุริยะวงค นายสุวัฒน อํ่าอยู

106 แหลมนกแกว พิชัย สพฐ. น.ส.แสงระวี แสงเดช น.ส.ศิริพร ภูดัด

107 บานฟากบึง พิชัย สพฐ. นางรุงนภา มีแหยม

108 นาอินวิทยาคม พิชัย สพฐ. น.ส.สายสรอย เหล็กสิงห น.ส.กรรณิกา เนียมสี

109 บานหนาพระธาตุ พิชัย สพฐ. นางพิกุลทอง เรืองเดช

110 บานคลองละวาน พิชัย สพฐ. น.ส.สุดารัตน จีนยาย

111 บานหัวคาย พิชัย สพฐ. นายพิชัย เถลิงศก น.ส.สาวิตรี ขําฉา

112 บานคลองกะชี พิชัย สพฐ. นางผกาแกว คีมสิงห

113 บานในเมือง พิชัย สพฐ. นายสุรินทร แกวบุตรดี น.ส.ศิราณีย นอยเสม

114 ชุมชนบานโคน พิชัย สพฐ. นายสุนธร ม่ันอน นายกษิดิ์เดช คําผิวมา

115 บานคลองเรียงงาม พิชัย สพฐ. นางรพีพร พรหมนอย

116 บานคลองกะพั้ว พิชัย สพฐ. นายสมพงษ เชื้อบาง น.ส.สุจิตรา เรียนแพง

117 บานดารา พิชัย สพฐ. น.ส.จิราภรณ เพ็ชรสวางเกิด นายธัชชัย ตาสาโรจน

118 วัดบานเกาะ พิชัย สพฐ. น.ส.เบญจรัตน แสงรัสมี นายทนงศักดิ์ คํายา

119 บานวังสําโม พิชัย สพฐ. นายประกิต สนโต

120 บานวังสะโม พิชัย สพฐ. น.ส.เบญจพร แปนชูผล

121 บานโรงหมอมิตรภาพฯ พิชัย สพฐ. นายเขมรัฐ ปนวงษกอ

122 บานทายนํ้า พิชัย สพฐ. น.ส.ธัญพิชชา กําพรา

123 วัดโรงมา พิชัย สพฐ. นายอารัญู แกวอุดรศรี น.ส.ณัฐพร แกนปรึกษา

124 บานดอนโพ พิชัย สพฐ. น.ส.ศิรินภา ศรีวิชัย

125 วัดพญาปนแดน พิชัย สพฐ. น.ส.วรรณภา สอนสน

126 ชุมชนบานดง พิชัย สพฐ. นายวิโรจน ปลิกแสง น.ส.สิริรัตน ศรีพรหมมา

127 บานขอม พิชัย สพฐ. นายสัญชัย บุญเสือ นายอดิศร มานัตถ

128 บานทามะปราง พิชัย สพฐ. นายบังใบ ดีเหลือ

129 บานทุงปากระถิน พิชัย สพฐ. น.ส.จุฬาลักษณ มวงอวม

130 บานคลองละมุง พิชัย สพฐ. นายสุวรรณ พึ่งพันธ นายธนลภย วงเดช

131 วัดวังผักรุง พิชัย สพฐ. นายเอกวิทย นาคหอม น.ส.พรพรรณ สมัครพันธ

132 บานดินแดง พิชัย สพฐ. นางศิริพร ปาณะจํานงค

133 วัดไรออย พิชัย สพฐ. น.ส.พรทิพา คงเสือ น.ส.รุจิราภรณ พิมจันทร

135 ไรออย พิชัย สพฐ. นางอัญชลี สุทธคุณ

136 วัดนํ้าใส ลับแล สพฐ. นายวิวัฒน ใสนวล นายอนาวิล จันทรแกว
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137 วัดนาทะเล ลับแล สพฐ. นายไพโรจน ปลิวทอง นายอนาวิล จันทรแกว

138 วัดหองสูง ลับแล สพฐ. นางศรีธร สานตะ นายอนาวิล จันทรแกว

139 บานชําผักหนาม ลับแล สพฐ. นายณธกร ขวัญมุข

140 บานหวยทราย ลับแล สพฐ. นายมานะ แยงจันทร น.ส.ปยภา กรุดไคร

141 ดานแมคํามัน ลับแล สพฐ. น.ส.สุดารัตน สังขเงิน

142 ฤาษีพหลวิทยา ลับแล สพฐ. นางจินตนา จารุชาต นายกันตภณ แกวเปย

143 ศิลปศาสตรวิทยา ลับแล สพฐ. นายสมมารถ พิมพโพธ์ิ

144 บานหัวดุม ลับแล สพฐ. นางสุภาพร แกวกสิกรรม

145 อนุบาลไทยรัฐฯ ลับแล สพฐ. นางมยุรี คงนุน น.ส.จันทรเพ็ญ คําเพ็ง

146 บานหวยขม้ิน ลับแล สพฐ. นายสุรพล จันทรดวงดี

147 ชุมชนวัดบรมธาตุ ลับแล สพฐ. นางปรานอม โตงิ้ว

149 นานกกก ลับแล สพฐ. นายไพฑูรย แสนจันตะ น.ส.ธันยารัตน จันทรดุง

150 วัดดงสระแกว ลับแล สพฐ. นายศักดา แปนไทย นายจิตตวดี สีตาล

151 วัดโพธ์ิทอง ลับแล สพฐ. นางเดือนกวี ทองกอน นายสุรศักดิ์ แปนสวน

152 วัดสวาง ลับแล สพฐ. นายเกียรติศักดิ์ จันแจ

153 วัดไผลอม ลับแล สพฐ. นายสุพจน แกวมูล

154 ชุมชนไผลอมวิทยา ลับแล สพฐ. นางประภา เรียนแพง

155 วัดเจดีย ลับแล สพฐ. นางสุมิตรา อ่ิมเต็ม

156 วัดทองลับแลฯ ลับแล สพฐ. นายโกวิทย ดีมูล น.ส.พรนิรัตน สุนอง

157 หนองนาเกลือฯ ลับแล สพฐ. นายเนตร จันขันสี

158 วัดดอนสัก ลับแล สพฐ. นางจุฑามาศ รัตนรอด นางกรรณิการ รวิกานนท

159 วัดใหม ลับแล สพฐ. นางวันทนา วงษเดช

160 บานหวยใต ลับแล สพฐ. นางชูชอ เพ็ชรแบน น.ส.ธันยารัตน จันทรดุง

161 อนุบาลชุมชนหัวดง ลับแล สพฐ. นางวราลักษณ เชียงสง น.ส.จิราภรณ ตันตระกูล

162 บานนํ้าพี้มิตรภาพที่ 214 ทองแสนขัน สพฐ. นายปญญา เกิดยิ้ม น.ส.จีรนันท สงนา

163 บานหวยปลาดุก ทองแสนขัน สพฐ. นางรจนา ม่ันสวาทะไพบูลย

164 บานหนองหิน ทองแสนขัน สพฐ. นายรุงโรจน อยูบาง

165 บานแสนขัน ทองแสนขัน สพฐ. นายไพรัตน สืบคํา น.ส.มุจลินท ศรีอรุณ

166 บานแพะ ทองแสนขัน สพฐ. น.ส.สายฝน เกิดเจริญ นายชาญชัย ขําฉา

167 บานนํ้าลอกฯ ทองแสนขัน สพฐ. นางเกศินี เมตตา

168 บานปางหม่ิน ทองแสนขัน สพฐ. น.ส.ศิวพร เพ็งดี

169 บานทาชาง ทองแสนขัน สพฐ. นายประโยชน ยะเขตตกรณ นายมหรรณพ เกียรติวงษสกุล

170 บานวังเบน(ภูธรอุปถัมภ) ทองแสนขัน สพฐ. น.ส.วัชรา ภุมราดี

171 เลอเดชประชานุสรณ ทองแสนขัน สพฐ. นายอานนท แชมชอย นายมหรรณพ เกียรติวงษสกุล
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172 บานนาลับแลง ทองแสนขัน สพฐ. นายสุพจน ทิศอาจ

173 บานไรหวยพี้ ทองแสนขัน สพฐ. นายมะเรียน มวงบานยาง

174 บานนาปาคาย ทองแสนขัน สพฐ. นายธีระศักด ทิศอาจ

175 บานวังปรากฏ ทองแสนขัน สพฐ. นางอมรรัตน วุฒิเดช นายมหรรณพ เกียรติวงษสกุล

176 บานเขาสัก ทองแสนขัน สพฐ. ส.อ.บุญแล บางจับ

177 บานนํ้าหมีใหญ ทองแสนขัน สพฐ. น.ส.พนิดา ศักดิ์ศรี น.ส.ศิวพร เพ็งดี

178 วังโปงดํารงวิทย ทองแสนขัน สพฐ. น.ส.ชนากานต จาดเอ่ียม น.ส.ปวณรินทร อินยา

179 บานรองลึก ทองแสนขัน สพฐ. น.ส.ธัญญพร อองดา

180 บานปางวุน ทองแสนขัน สพฐ. น.ส.นิฤมล ดาสี น.ส.ศิวพร เพ็งดี

181 บานผักขวง ทองแสนขัน สพฐ. นางอัจฉราพรรณ รัตนสากล น.ส.ศิวพร เพ็งดี

182 อนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ เมือง สช.

183 อนุบาลดวงใจลูกรัก เมือง สช.

184 หวัวเฉียว เมือง สช. นางน่ิมนวล แกวบางทราย

185 เซนตแมรี่ อุตรดิตถ เมือง สช. น.ส.ลภัสรดา คงตะมะ

186 จรัสศิลป  พิชัย สช. น.ส.จิราภรณ ดีเหลือ

187 ภราดานุสรณ เมือง สช. น.ส.จุฑามาศ อุปคํา

188 เจริญวิทยา เมือง สช. นางอัฉริยา คลายคลึง

189 เปยมเมธีวิทยาคาร เมือง สช. นางสาวศรัณยา แวนสุขศรี

190 อุตรดิตถคริสเตียน เมือง สช.

191 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ เมือง สช. นางสายสุนี ขําฉา


