ที่ ศธ ๐๔๑๓๙/1348

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2
ถนนศรีอุทุมพร ตาบล กาแพง อาเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ 33120
29 เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ชุด

ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีอุทุมพร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๒ โดยกาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จานวน 180 โรงเรียน 180 คน
รุ่นที่ ๒ อบรมวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูหรือผู้รับผิดชอบระบบ
ICT โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จานวน 180 โรงเรียน 180 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จึงขอเชิญท่านผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบงาน ICT รวมโรงเรียนละ 2 คน ตามรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้แจ้งความประสงค์มาที่สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 แล้วนั้น เข้ารับการอบรมตามวันเวลาที่กาหนดข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( นายธงชัย เกตุทองมงคล)
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
(ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
โทร. 0834654518
“ Vision SSK.ED 2 : STUDENT FLRST คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด”

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน

พักรับประทาน
อาหารกลางวัน

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
วันที่ 13 – ๑4 เดือน พฤศภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีอุทุมพร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
รุ่นที่ ๑ วันที่ 13 พฤศภาคม ๒๕๖๒ (ผู้บริหารสถานศึกษา)
๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น.
๑๒.๐๐๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.
๑๔.๐๐- 1๖.๓๐
๐๙.๐๐ น.
น.
๑๓.๐๐.
รายงานตัว
พิธีเปิด
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการนาหลักสูตร
แนวทางการดาเนินงาน
การจัดทาฐานข้อมูล
และบรรยาย ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสฯ
ต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตร
โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม
โครงการโรงเรียน
พิเศษ
ในถานศึกษา(การศึกษาขั้นพื้นฐาน) การศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไป
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สุจิตรเพื่อเตรียมรับ
(ผอ.สพป.ศก.๒)
(ปปช.จังหวัดศรีสะเกษ)
ปรับใช้ในการเรียนการสอน
สถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
การประเมินฯ
(ศน.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์) (ผอ.สมยงค์ บุญพบ)
(ศน.สาราญ สงวนบุญ)
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ (ครูหรือผู้รับผิดชอบระบบ ICT โรงเรียน )
๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น.
๑๒.๐๐๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.
๑๔.๐๐- 1๖.๓00๐
๐๙.๐๐ น.
น.
๑๓.๐๐น
รายงานตัว
พิธีเปิด
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการนาหลักสูตร
แนวทางการดาเนินงาน
การจัดทาฐานข้อมูล
และบรรยาย ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสฯ
ต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตร
โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม
โครงการโรงเรียน
พิเศษ
ในถานศึกษา(การศึกษาขั้นพื้นฐาน) การศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไป
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สุจิตรเพื่อเตรียมรับการ
(ผอ.สพป.ศก.๒)
(ปปช.จังหวัดศรีสะเกษ)
ปรับใช้ในการเรียนการสอน
สถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประเมินฯ
(ศน.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์)
(ศน.สาราญ สงวนบุญ)
(ผอ.สมยงค์ บุญพบ)
หมายเหตุ

กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้กรอกข้อมูล ตาม link https://forms.gle/MkP5bq8Qcdjz3ibL8 หรือ QR code นี้ ข้อมูลอีเมล์ ต้องเป็น Gmail เท่านั้น

บัญชีรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อเข้ารับการประชุมปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

อีเมล์

ชื่อ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล

อีเมล์

1

บ้านหนองสาโรงน้อย

นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย

kiattisak.buu04@gmail.com

นางสาววลัยพรรณ สอนศรี

walaiphan2525@gmail.com

2

บ้านพะวร

นายวัฒนา โคตรเนตร

wathana1@gmail.com

นางจันทรรัตน์ ดีใจ

oui080988@gmail.com

3

บ้านตัง

นายโชคอนันต์. บุญราช

Chok7155@gmail.com

นางสาวจันทิมา. ดวงมาลา

Jantima2961@gmail.com

4

บ้านหลักด่านหนองจอก

นายภัทรศักดิ์ มนทอง

Pattrasak25@gmail.com

นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี

Kungnumhom@gmail.com

5

บ้านหนองกก

นางสาวรจนา ขอร่ม

Rojchana1306@Gmail.com

นางพิชญา โพธิวัฒน์

Pichaya.Potiwat@Gmail.com

6

บ้านหาด(อสพป.13)

นายพิชิต รัตนะโสภา

Hunsa1974@gmail.com

นายชัชวาล ศีระษา

Hunsa1974@gmail.com

7

บ้านหนองปลาคูณ

ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน

Kotasinkotasin@gmail.com

นายภาสกร อุคา

Passakon0986039367@gmail.com

8

บ้านคลีกลิ้ง

นายวิชัย. โพธิ์ศรี

Wichai.miracle@gmail.com

นางสาวสกาวเดือน ดวงดาว

Skawdaun39@gmail.com

9

บ้านโพนเมือง

นางมลทา ทรงศรี

Monthasongsri@gmail.com

นางสาวเพ็ญฤทัย ภาชู

Penruthai2529@gmail.com

10

โรงเรียนบ้านบอนใหญ่

นายพิเชฐ โมรา

Pichetmora2@gmail.com

นางวีรยา ปุณปรุง

Pichetmora2@gmail.com

11

บ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัคคี)

นางสิริรัชย์ สิงหกุล

siriratsinghakun@gmail.com

นายปิยพงษ์ แก่นจักร

piyapong3471@gmail.com

12

บ้านแข้

นางฉวี สุริโย

Kungsod03@gmail.com

นางศิรินาท แก้วมหาชัย

sirinart.nuch30@gmail.com

13

บ้านหนองแปน

นายเอกสิทธิ์ ใยทอน

egkyai99@gmail.com

นางเพชรรัตน์ สีดา

petcharatseedum2525@gmail.com

14

บ้านโปร่งสามัคคี

นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล

watcharaporn09022517@gmail.com

นางสาวติยนา รินจันทร์

tiyana.rinjan@gmail.com

15

บ้านดงเค็งตู้

นายประเสริฐ สิงห์เขาภู

Prasertsing98@gmail.com

นางสาวจิดาภา ยิ้มแย้ม

Chidapha3042@gmail.com

16

บ้านโนนตุ่น

นางขวัญตา ไพศาล

khuan2517@gmail.com

นางหนูจง กลับสุข

noojong123456@gmail.com

17

บ้านเกิ้ง(อสพป.37)

นางบานชื่น อินอุเทน

banchueninuten99@gmail.com

นางนิภาดา มุกดาดี

nipada.jik@gmail.com

ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

อีเมล์

ชื่อ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล

อีเมล์

18

บ้านอี่หล่า(ราษฎร์นสุ รณ์)

นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด

lumdundang@gmail.com

นางเยาวภา ดาสันทัด

youwaphadasuntad1964@gmail.com

19

บ้านหนองหัวหมู

นายณัฐชัย เชิงหอม

nuttachai1410@gmail.com

นายวิสันต์ เข็มแก้ว

krusan2526@gmail.com

20

บ้านโซงเลง

นางธีร์ธุตา. บุญชู

Teetuta 2506@gmail.com

นายทวีศักดิ์. ราษี

Taweesak2612@gmail.com

21

บ้านจานแสนไชย

นายนราดร บุตรสันติ์

naradorn.butsan@gmail.com

นางสุฤดี อาจสาลี

suruedeeajsalee@gmail.com

22

บ้านหนองบ่อ

นางสาวนครเพชร สิงห์คา

nakronphet.sk@gmail.com

นางสาวสุดาพร จันทะสอน

Aey_jantason@gmail.com

23

บ้านหนองยาง

นายภิรมย์. สมทอง

pirom.st05@gmail.com

นางสุขรดา มามีเกตุ

k.sukarada@gmail.com

24

บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย

นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์

prasit.pita@gmail.com

นายอนุชา ช่องวารินทร์

numchoke.numpet@gmail.com

25

บ้านกระเต็ล

นางธันยพร บุญเติม

thanyapornboon69@gmail.com

นายธนบดี ถาวร

yoonthaworn.yt@gmail.com

26

บ้านหนองโง้งหนองขี้นก

นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง

benjapan2508@gmail.com

นายปัญญา มากมูล

pt20032517@gmail.com

27

ชุมชนบ้านหนองคู

นางม่านฟ้า ศาลาน้อย

Manfah05@gmail.com

นางยุภาพร งามเจริญ

yupaporn.ng@gmail.com

28

จินดาวิทยาคาร 2 (บ้านหนองศาลา)

นายนพดล เมืองประทุม

noppadol2508m@gmail.com

นางยุพิน คาดา

pin2819@gmail.com

29

บ้านโดด

นางอุบลวรรณ หนองเหล็ก

iubonwann14@gmail.com

นางจิรภิญญา พงษ์ภา

jirapiya06111978@gmail.com

30

บ้านหนองหว้า

นายเสถียร น้อยดา

Stiannoydam@gmail.com

สิบเอกศราวุธ จิบจันทร์

Kapokazxc@gmail.com

31

อนุบาลห้วยทับทัน

นางวรัชยา ประจา

benyapa2013@gmail.com

นายเศกสันติ์ แสงใสแก้ว

prk.kanya1983@gmail.com

32

โรงเรียนบ้านโนนดู่(รั่ ฐราษฎร์อุปถัมภ์)

นายรัฐวิทย์ สกุณีธีรภัทณ์

svrat260908@gmail.com

นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์

stv999@hotmail.com

33

บ้านปลาขาว

นายไพรัช ก้านเกษ

alonemans2529@gmail.com

นางมาลินี ไชยงาม

alonemans2529@gmail.com

34

บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า

นายสากล อ่อนทุม

rabudbai@gmail.com

นางดาเนิน ใยโท

nlw01sch@gmail.com

35

บ้านสะเดา

นายชาลี ชาบุญเรือง

chaleechaboonruang@gmail.com

นายสมชาย ใจมนต์

jaimon2418@gmail.com

36

บ้านท่าบ่อ

นางระวีวรรณ สังรวมใจ

Raweewan0319@gmail.com

นางสาวปัทมาวรรณ ประฉิมมะ

Pattamawan.prac56@sskru.ac.th

37

บ้านปะโด๊ะ

นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง

siriruang55@gmail.com

นายเถกิงภพ แสนพันธุ์

Thakheaong@gmail.com

38

บ้านขนวนสีแก้ว

นายแสง ศรีโสม

Saeng3524@gmail.com

นายสุขรัตน์ อุดมผุย

Sukkharat@gmail.com

ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

อีเมล์

ชื่อ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล

อีเมล์

39

บ้านโพธิ์แคน

นายธีระศักดิ์ พรมลาย

teerasak12th@gmail.com

นายนฤนาท บ่อทอง

naruenat4521@gmail.com

40

บ้านโจดนาห่อมเดื่อ

นายภูวนารถ ภูมิวรพงษ์

Krunart2503@gmail.com

นายไพโรจน์ กมล

Pairojka192517@gmail.com

41

บ้านเมี่ยงแคนดวน

นายปานศักดิ์ นนทะวงษ์

psntwg1234@gmail.com

นายธัชธรรม์ ทองเลิศ

tomtom.teach@gmail.com

42

บ้านหนองหงอก

นายสมหวัง. หลักบุญ

msomwang2503gmail.com

นายสิทธิชัย จันครา

Sittichai.9@hotmail.com

43

บ้านแขมโพนทอง

นายประสพโชค ภาคคา

Prasopchoke01@gmail.com

นางสาวอุดร ไชยปัญญา

Noina2558@gmail.com

44

บ้านคูสระ

นายอัษฎาวุธ ช้อยชด

Choichodna101@gmail.com

นางสาวธนิษฐา แจ่มศรี

J.thanittha@gmail.com

45

บ้านกอย

นายบุญล้อม ทองอาบ

bิ oonlomtongab20@gmail.com

นางสาวปัฐน์ชภรณ์ ศุภศร

wirunpan.p19@gmail.com

46

บ้านโทะ

นายวัฒนะ ขันธเสน

Watkantasen@gmail.com

นายวัฒนพงษ์ มะรีจันทร์

Krupong289@gmail.com

47

บ้านโกทา

นายอุดร จันทพรม

J่ antaprom01@gmail.com

นายธีรวุฒิ ธรรมวิเศษ

theerawuttumwiset4231@gmail.com

48

บ้านหนองอาคูณ

นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ

kittikornpanpinit@gmail.com

นางบุญหนา ศรีชัย

srichaybuyhna@gmail.com

49

บ้านค้อโนนเพ็ก

นายสุนทร ปุณะปรุง

spunaprung@gmail.com

นายโกวิท เนื้อนวล

khononphek@gmail.com

50

บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)

นายประหยัด กองแก้ว

Prayat250627@gmail.com

นางสุวรรณ กองแก้ว

Suwancom1@gmail.com

51

บ้านหนองผือ

นายอุดร นางาม

nangam2505@gmail.com

นางทองสี เมืองแสน

thongsee.m@hotmail.com

52

บ้านหนองแคสวนสวรรค์

นายอุทัย ศรีดาว

Utaisridaow@gmail.com

นายประสิทธิ์ เสมศรี

prasitsamsri2529@gmail.com

53

บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)

นางนิธิกานต์ หาญวลินโรจน์

srichompoo1133@gmail.com

นางสาวดาราวรรณ เสมศรี

semsridarawrrn@gmail.com

54

บ้านกระสังข์

นายบุญญรักษ์ ขาวแร่

bookha3110@gmail.com

นางสาวสุกัญญา ชูจันทึก

sukanya.tomtam2774@gmail.com

55

บ้านแสนแก้วหนอองคูไซ

นายโรม ดีทั่ว

patarakit27@gmail.com

นางสาวจิตรตราภรณ์. โพธิวัฒน์

patarakit27@gmail.com

56

บ้านอ้อมแก้ว

ชาญชัย คาเครื่อง

mr.chanchai1777@gmail.com

นายสุรวุฒิ พิลยั

omkeaw@gmail.com

57

บ้านมะยาง

นายรังษี เวชกามา

rungkama@gmail.com

นายบรรจง จาปาพันธ์

champapan2503@gmail.com

ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

อีเมล์

ชื่อ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล

อีเมล์

58

เบญจคามวิทยาประชาสรรค์

นายเพิ่มพร ศรีละพันธ์

tsp224231@gmail.com

นายชินเทพ ปรือปรัก

prueprak@gmail.com

59

โรงเรียนบ้านน้าอ้อมน้อย

นายกิตติศักดิ์. แหวนหล่อ

Kittisak25202@Gmail.com

นางสาวมลิดา แหวนหล่อ

Pompam.malida@gmail.com

60

บ้านทุ่ม

นางสาววิภาดา บุญประสงค์

andaman1967@gmail.com

นายสมเกียรติ มะเดื่อ

madualek@gmail.com

61

บ้านอะลาง

นางไพจิตร บุดดาวงค์

pj.butimal@gmail.com

นายสาราญ ดวนสูง

0873774169h@gmail.com

62

บ้านฮ่องข่า

นายกิตติกรณ์ ไชยสาร

tom09kit@gmail.com

นางสาวนันทชพร นาห่อม

tom09kit@gmail.com

63

บ้านโนนน้อย

นายจาเนียร เกษกิ่ง

jamnien2506@gmail.com

นางไกรษร หล้าธรรม

kkrisorn1234@gmail.com

64

บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)

นายจาเริญ ศรีธร

chamroen3024@gmail.com

นางสาวสุปรีญา ผ่าขาม

tontansupreeya@gmail.com

65

บ้านหนองลุงตาเกษ

นายชาญวิทย์ วงศ์คา

2557chanwit@gmail.com

นายจาตุรนต์ เพ็งสันต์

2562jaturon@gmail.com

66

บ้านก่อ(ราษฎร์นุกลู )

นายสุเพียบ ทองนา

Supeabtongnum@gmail.com

นางสาวอรวรรณ บัวทอง

krunamtan1992@gmail.com

67

บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย

นายปริญญา โนนกอง

supranee2527ssk@gmail.com

นางเปรมฤทัย เกี้ยวไธสง

supranee2527ssk@gmail.com

68

โนนเหมือดแอ่บัวหล่น

นางสาวขวัญฤดี ผาริโน

kwanrudeepharino12@gmail.com

นางสาวนิตยา สิมมา

koylove1735@gmail.com

69

บ้านโคก

นางราไพ พวงคา

phaii.2510@gmail.com

นางน้อยมณี โพธิ์งาม

noimanee2508@gmail.com

70

บ้านหนองสะมอน

นายสุเทพ ศรีสุข

suthep9163@gmail.com

ปฏิภาณ เหล็กกล้า

patipan1976lekkla@gmail.com

71

บ้านตลาดหนองเรือ

นายวิชาญ คานึง

Vichan132518@gmail.com

นางสาวพัชรี ยั่งยืน

patcha01lovely@gmail.com

72

บ้านเขวา

นายวิมลศักดิ์ ลุนลา

Wimolsak2514@gmail.com

นายชวน อินทศรึ

Ch212503@gmail.com

73

โรงเรียนบ้านโคก

นายพิเชษ อินทฤทธิ์

piched.in@gmail.com

นายอรุณศักดิ์ จันทโชติ

bosspepsi2550@gmail.com

74

บ้านไพรพะยอม

นายคงศักดิ์ มูลดับ

kongsak.m2512@gmail.com

นางสาวพรพรรณ พรมโชติ

nunooch1212@gmail.com

75

บ้านกุงขาม

นายสุรศักดิ์ ลือขจร

surasak26022517@gmail.com

นายธรรมรัตน์ ทองสุทธิ์

thammaratthongsut@gmail.com

76

บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)

นายก้านแก้ว พันอินทร์

kankawmk4@gmail.com

นางมณี ประดับศรี

pradupsri 1926@gmail.com

77

บ้านหนองเหล็ก

นายปัญญา ประสงค์สุข

aups2555@gmail.com

นางสาวอรพรรณ เสาศิริ

atendo2@gmail.com

ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

อีเมล์

ชื่อ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล

อีเมล์

78

บ้านปะอาว

นายวิสันต์ เสวะนา

Wisan.sevana@gmail.com

นางสาวทัศยา สิมาจารย์

Krupingping29@gmail.com

79

บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

นายวีระพันธ์ พรมคาน้อย

wpongss@gmail.com

นางสาวดวงมณี ภิรมย์

Keroro1931@gmail.com

80

บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด

นาย ปัญญา ขวัญสง

Panya15@gmail.com

sunanthadon@gmail.com

ketmanee2114@gmail.com

81

บ้านนาทุ่ง

นายสมหมาย บัวจูม

sommaibua2902@gmail.com

นายธนาชัย. การะเกษ

thanachai_karaket@hotmail.com

82

บ้านพอกหนองแข้

นายชิด ประดาห์

Chitkab4883@gmail.com

นางอัญชลีพร ทองบุตร

83

บ้านดงแดง

นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ์

sith093@gmail.com

นายสนิท พรหมทา

sanit.promata@gmail.com

84

บ้านกล้วยกว้าง

นามสกุล หมื่นสุข

SKUL.muensuk@.gmail.com

นายประสงค์ เพ็งแจ่ม

Prasong1431@gmail.com

85

บ้านผือ

นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม

sitpuep@gmail.com

นางสาวสุชฎาพร ชานาญ

Vanadium191@gmail.com

86

บ้านสร้างปี่

นายอภิสิทธิ์ อานวย

apiam2562@gmail.com

นางเพ็ญศรี กมล

Pensri4890@gmail.com

87

บ้านหนองม้า

นายชัยมงคล สิมมา

max10937@gmail.com

นางสาวพรสุดา นามวิชัย

baitoei.namwichai@gmail.com

88

บ้านมะฟัก

นายสุรพล เพ็งแจ่ม

suraponpengjam@gmail.com

นายสมศักดิ์ กตะศิลา

somsakkatasila@gmail.com

89

บ้านดอนไม้งาม

นางนุชรา นรสาร

Nuchshy19@gmail.com

นางนันทิยา สายแก้ว

nantiya2513@gmail.com

90

บ้านอี่หล่า(ราษฎร์นสุ รณ์)

นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด

lumdundang@gmail.com

นางสาวเวธนี ดวงมณีวรเดช

m2mmelodyzaza@gmail.com

91

บ้านฟ้าผ่า

นายสนอง. แสงงาม

Sawait45@gmail.com

นางสาวขวัญฤดี. อังคะสี

Juiiz_aloha@hotmail.com

92

บ้านขวาว

นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม

jirasak.Tab@gmail.com

นายวีรพล ถาวร

wiraphol09@gmail.com

93

บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) นายสมศักดิ์ วนวาที

vanavatee@Gmail.com

นายไชยนต์ สีหาอาจ

chaiyon2515@hotmail.com

94

บ้านตาทอง

นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์

Tatongschool13@gmail.com

นายสุเทพ มังษะชาติ

suthep2504.suthep@gmail.com

95

บ้านจังเอิน

นายสุรยิ า ดวงตา

suriya_duangta@gmailcom

นางกาญจนา สกุลพูลกิตติ

kanjana999888@gmail.com

96

บ้านตาโกน

นางสาววิชชุตา ไชยราช

Wichu.chai@gmail.con

Wansee735@gmail.com

Wichu.chai@gmail.com

97

บ้านหอย

นายชัยวัฒน์ ศาลา

Boy.chaiwat6469@gmail.com

นางสาวสุพัฒทา วงค์คา

Supatthawongkam45@gmail.com

-

ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

อีเมล์

ชื่อ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล

อีเมล์

98

รร.บ้านแต้มะหลี่

นายวันชัย ปักการะสังข์

wangchai7699@gmail.com

นายเอกรัฐ เหลื่อมนอก

Pump26072525@gmail.com

99

อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่203)

นายวีรเดช บุญเย็น

Vee11panpong@gmail.com

นายเทียนชัย เกษสร

thaienchai2929@gmail.com

100

บ้านเมืองหลวง

นายสมศักดิ์ ดวงนิล

somsak20042505@gmail.com

นางสาวเกศรินทร์ มะโนรัตน์

kessarin1986@gmail.com

101

สระกาแพงวิทยาคม

นางรสรินทร์ ดาแก้ว

skk.school2016@gmail.com

นางนิธินาถ เรืองนาม

nitinath1961@gmail.com

102

บ้านสร้างเรือ

นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี

assadawuth8847@gmail.com

นางลักขณา สุขอ้วน

Krulukkana@gmail.com

103

บ้านหนองน้าขุ่น

นางสาวอุบลรัตน์ โนนน้อย

ying.isara@gmail.com

นายโภคโชติ ก้านเพชร

petchbypetch@gmail.com

104

บ้านโนนแดงโนนม่วง

นายสวัสดิ์ พาลี

sawatpalee2515@gmail.com

นายกรกวิน กุลชาติ

kankavin2557@gmail.com

105

โรงเรียนบ้านโนนสูง

นายทองรักษ์ พรหมทา

thongrak1960@ gmail.com

นางละเอียด พงษ์สุวรรณ

K้ ampao22@ gmail.com

106

บ้านทัพส่วยหนองพอก

นายประดิษฐ์ ร่วมจิตร

Pิ radit.ruamjit@gmail.com

นางกัญญ์ภัคสร อารยะธนินรัชต์

bิ uasorn1974@gmail.com

107

บ้านไผ่

นายสุรชัย การะเกษ

Surachai1234karaket@gmail.com

นางนภัส แตงชัยภูมิ

nannapat.b1820@gmail.com

108

บ้านท่าบ่อ

นางระวีวรรณ สังรวมใจ

Raweewan0319@gmail.com

นางสาวปัทมาวรรณ ประฉิมมะ

pattamawan.prac@gmail.com

109

บ้านหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร)

นายพงษ์สิทธิ์. อรรคบุตร

Phongsit4911@gmail.com

นางวรันทร. ใจนวล

nonghihi1790@gmail.com

110

บ้านเมืองน้อย

ประภาส สงค์พิมพ์

Prapas.sp2506@gmail.com

จุฑาทิพย์ จังอินทร์

Warapornkoy12@gmail.com

111

อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

นายบุญยัง บุรุษ

boonyounglatha2505@gmail.com

นางวรรณภา พรหมคุณ

wannapa067@gmail.com

112

บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)

นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ

Warnschool@gmail.com

นายพิชัย ชูเส้นผม

Pichai25@gmail.com

113

บ้านกระเดาอุ่มแสง

นายชิตณรงค์ โรจนทวีทองดี

chitnarong100@gmail.com

น.ส.สุรชา ยศรุ่งเรือง

suracha84@gmail.com

114

บ้านนาโนน

นายวิชาญ ชนะบุตร

wchanaboot@gmail.com

นางสาวเบญจพร แสนธะนู

Benjaporn3744@gmail.com

115

บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุราษฎร์สามัคคี)

นางนันทิยา พรหมทา

nantiyaoing@gmail.com

นายนิรันดร์ แท่นแก้ว

Putpuang26@gmail.com

116

บ้านกุง

นายวิชัย พุทธวงค์

Wichai.science@gmail.com

นางสาวนารินทร์ จันทร์สนิท

narin.junsanit@gmail.com

117

อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ

purepure262@gmail.com

นางสาวกาญจนา สาสาบ

kanchanasasai@gmail.com

118

บ้านยาง

นายสิทธิศักดิ์ อินทรธรรม

maenkersite@gmail.com

นางสาวสุนันทา ปิยะวงษ์

sunantha314@gmail.com

ที่

โรงเรียน

ชื่อผู้บริหาร

อีเมล์

ชื่อ ครูผู้รับผิดชอบข้อมูล

อีเมล์

119

บ้านเปือยขาม

นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ

sutket6699@gmail.com

นายบัญญัติ บุญอินทร์

banyart18@gmail.com

120

บ้านอีสร้อย

นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์

Tunyaratb@gmail.com

นายศรีประสิทธิ์ คาพิหล้า

Warisara.mint597@gmail.com

121

บ้านแต้ชะบา(อสพป.38)

นายประสิทธิ์ พวงอก

prasit250583@gmail.com

นายธงชัย บรรเทิงไพบูลย์

thongchai.bun111@gmail.com

122

บ้านสามขาหนองสาโรง

นางรุ่งทิวา หงษ์อินทร์

rungtiwa 05 @gmail.com

นายอภิวัฒน์ นามปัญญา

apiwat1985@gmail.com

123

บ้านหว้า

นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์

Surachat6836@gmail.com

นางสาวศิริพร เวียงสิมา

Siripon063939252@gmail.com

124

บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บารุง)

นางสาวพุธิตา คาเหลือ

putita1981@gmail.com

นางสาวอาทิตยา พรหมศรี

hc2465school@gmail.com

125

บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง

นายมนตรี ภูผาทอง

montree234330@gmail.com

นายเกษมศักดิ์ สุมา

Kasemsound77@gmail.com

126

บ้านกงพาน

นายสถิตย์ ศรีสรุ ักษ์

pichapob9@gmail.com

นายสมยศ แก้วสมุทร์

pichapob9@gmail.com

127

บ้านม่วง

นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์

vor.thum2504@gmail.com

นางสาวสุธารัตน์ จันทร

sutarat.janthorn@gmail.com

128

โรงเรียนบ้านสระภู

นายนิรุต สาดา

Kroonirutsada@gmail.com

นายนิรุต โสพัฒน์

sophatnirut@gmail.com

129

บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บารุง)

นายบรรจง จารูญอิสระกุล

jamroonissarakul@gmail.com

นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

srisawat2012@hotmail.co.th

130

บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)

นายหินทะ นามบุตร

tungchaisc@gmail.com

นายวรวิทย์ ธรรมนิยม

worawitthamniyom@gmail.com

131

บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

นายสุขชัย สายทอง

prayong.200415@gmail.com

นางประยงค์ บุญประถัมภ์

prayonq.200414@gmail.com

132

บ้านหนองคู (อสพป.23)

นายสุรยิ น บุญเหมาะ

Sbmssk117@gmail.com

นางสาวมัลลิกา สมใจ

Sbmssk117@gmail.com

133

เมืองคง(คงคาวิทยา)

นายเสถียร พันธ์งาม

srp2503@gmail.com

นางนรมล. นึกชอบ

naramon6455@gmail.com

โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเข้ามาให้ กรอกข้อมูลผู้เข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/MkP5bq8Qcdjz3ibL8

ที่อยู่อีเมล์ต้องเป็น อีเมล์ Gmail เท่านั้น

