
ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นายอุบล  อินจันทร์ ครู กศน.ต าบล 250 อ.เมืองพิษณุโลก(1) 
2 นางอัจฉราอรุณ  ศิริศรีพิศาล ครู กศน.ต าบล 251 อ.เมืองพิษณุโลก 

3 นายภัทรชัย  เครือกนก ครู กศน.ต าบล 252 อ.เมืองพิษณุโลก 

4 นางอ าไพ  สร้อยใยงาม ครู กศน.ต าบล 253 อ.เมืองพิษณุโลก 

5 นางลภัสธยาน์  พูลช ู ครู กศน.ต าบล 254 อ.เมืองพิษณุโลก 

6 นางวิไลลักษณ์  ประทุมทอง ครู กศน.ต าบล 255 อ.เมืองพิษณุโลก 

7 นางณัฐรัตน์  ตาแว่น ครู กศน.ต าบล 256 อ.เมืองพิษณุโลก 

8 นางสาววิลาวัณย์  ปานเหม็น ครู กศน.ต าบล 257 อ.เมืองพิษณุโลก 

9 นางสาวมีนา  อยู่เพชร ครู กศน.ต าบล 258 อ.เมืองพิษณุโลก 

10 นางสาวศิรีวรรณ  จูประเสริฐ ครู กศน.ต าบล 259 อ.เมืองพิษณุโลก 

11 นางอารีรัตน์  เรืองไพศาล ครู กศน.ต าบล 260 อ.เมืองพิษณุโลก 

12 นางรดาณัฐ  อินกา ครู กศน.ต าบล 261 อ.เมืองพิษณุโลก 

13 นางสาวกัญจนา  เย็นเยือก ครู กศน.ต าบล 262 อ.เมืองพิษณุโลก 

14 นางนงลักษณ์  นุชพ่วง ครู กศน.ต าบล 263 อ.เมืองพิษณุโลก 

15 นางสาวณัฐนันท์  บุญธรรม ครู กศน.ต าบล 264 อ.เมืองพิษณุโลก 

16 นางวันทนีย์  เรือนหลวง ครู กศน.ต าบล 265 อ.เมืองพิษณุโลก 

17 นางกรณพัตร  นาทิพย์ ครู กศน.ต าบล 266 อ.เมืองพิษณุโลก 

18 นางรุ่งทิพย์  โพธิดก ครู กศน.ต าบล 267 อ.เมืองพิษณุโลก 

19 นางสาวธิดารัตน์  ก้อนกลีบ ครู กศน.ต าบล 268 อ.เมืองพิษณุโลก 

20 นายสุชาติ  วัดน้อย ครู กศน.ต าบล 269 อ.เมืองพิษณุโลก 

21 นางสาวนิสา  พันทรัพย์ ครู กศน.ต าบล 270 อ.เมืองพิษณุโลก 

22 นายวีรพันธ์  สิงห์ว ี ครูอาสาสมัครฯ 271 อ.เมืองพิษณุโลก 

23 นางณฐนนท์  มาเนียม ครูอาสาสมัครฯ 272 อ.เมืองพิษณุโลก 

24 นางณัฐนันท์  พรมชาติ ครูอาสาสมัครฯ 273 อ.เมืองพิษณุโลก 

25 นางพิสมัย  สุดสีสังข์ ครูอาสาสมัครฯ 274 อ.เมืองพิษณุโลก 

26 นางกนกพร  ศรีสังข์ ครูอาสาสมัครฯ 275 อ.เมืองพิษณุโลก 

27 นายมานิตย์  แก้วพิกุล ครูอาสาสมัครฯ 276 อ.เมืองพิษณุโลก 

 
 
 
 
 



ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 ว่าที่ พ.ต.บุญส่ง วันชื่น ครูอาสาสมัครฯ 277 อ.ชาติตระการ(2) 
2 น.ส.ประยูร   บุญประกอบ ครูอาสาสมัครฯ 278 อ.ชาติตระการ 
3 น.ส. ภาณุมาศ ยศปัญญา ครูอาสาสมัครฯ 279 อ.ชาติตระการ 
4 น.ส. สภุาพร แต่งเนตร ครู กศน.ต าบล 280 อ.ชาติตระการ 
5 น.ส. นภิาพร พระค าสอน ครู กศน.ต าบล 281 อ.ชาติตระการ 
6 น.ส. กัญญณัช  มั่นหยวก ครู กศน.ต าบล 282 อ.ชาติตระการ 
7 นายอัษฎาพร พ่วงปิ่น ครู กศน.ต าบล 283 อ.ชาติตระการ 
8 น.ส. เสาวรส แก้วบัวดี ครู ศรช. 284 อ.ชาติตระการ 
9 น.ส. พรพนา โคกน้อย ครู ศรช. 285 อ.ชาติตระการ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางศิริพร เสวิสิทธิ ครู อาสาสมัครฯ 286 อ.เนินมะปราง(3) 
2 นางสาวปราณี  สีบุญ ครู อาสาสมัครฯ 287 อ.เนินมะปราง 

3 นางนารี  โตน้อย ครู กศน.ต าบล 288 อ.เนินมะปราง 

4 นางสาวสมญา  โพธิ์ทอง ครู กศน.ต าบล 289 อ.เนินมะปราง 

5 นางสาวบังอร  ดีธรรมะ ครู กศน.ต าบล 290 อ.เนินมะปราง 

6 นางสาวพิทยา  พาแก้ว ครู กศน.ต าบล 291 อ.เนินมะปราง 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นายวิชาญ  ทนยิ่ง ครูอาสาสมัครฯ 292 อ.บางกระทุ่ม(4) 
2 น.ส.มนัสนิตย์  ภูมิศักดิ์ ครูอาสาสมัครฯ 293 อ.บางกระทุ่ม 

3 น.ส.นภาภรณ์  อ่อนประไพ ครู กศน.ต าบล 294 อ.บางกระทุ่ม 

4 น.ส.กาญจนา  เสมอใจ ครู กศน.ต าบล 295 อ.บางกระทุ่ม 

5 น.ส.ชลรดา  อยู่พุ่ม ครู กศน.ต าบล 296 อ.บางกระทุ่ม 

6 นางศิรินุช  เพ็งสลุด ครู กศน.ต าบล 297 อ.บางกระทุ่ม 

7 นายอภิชาติ  เพ็งสลุด ครู กศน.ต าบล 298 อ.บางกระทุ่ม 

 
 
 
 



ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางสาวขนิษฐา  ศิริวัฒน์ ครูอาสาสมัครฯ 299 อ.บางระก า(5) 
2 นางสาวสมพงษ์  ทับทิมทอง คร ูกศน.ต าบลบางระก า 300 อ.บางระก า 
3 นางสาวกาญจนา  อยู่นิ่ม คร ุกศน.ต าบลบึงกอก 301 อ.บางระก า 

4 นางนราภรณ์  โพธิ์เกิด คร ูกศน.ต าบลนิคมพัฒนา 302 อ.บางระก า 

5 นางชัญญา  ชัยวีระสกุล คร ูศรช.ต าบลวังอิทก 303 อ.บางระก า 

6 นายพงศกร  ภูมิสวย คร ูศรช.ต าบลท่านางงาม 304 อ.บางระก า 

7 นางสาววรรณศิรา  แสนดี คร ูกศน.ต าบลปลักแรด 305 อ.บางระก า 

8 นางสาวศศิวิมล  นกน้อย คร ูกศน.ต าบลหนองกุลา 306 อ.บางระก า 

9 นางสาวกุลนารถ  ชูกลิ่น คร ูกศน.ต าบลคุยม่วง 307 อ.บางระก า 

10 นางสาวสยุมพร  บุญอินทร์ คร ุกศน.ต าบลพันเสา 308 อ.บางระก า 

11 นายวราพงศ ์ วงษ์กัณหา คร ูกศน.ต าบลบ่อทอง 309 อ.บางระก า 

12 นายสุทัศน์  ศิริโชติ คร ูกศน.ต าบลชุมแสงสงคราม 310 อ.บางระก า 

 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางสาวช่อเพชร  สีกล่ า คร ู 311 อ.วัดโบสถ์(6) 
2 นางสาวชลิกา  ศรีวงศ์ ครู กศน.ต าบล 312 อ.วัดโบสถ์ 
3 นางสาวปรางทิพย์  มาทัพพงษ์ ครู กศน.ต าบล 313 อ.วัดโบสถ์ 
4 นายบรรลือศักดิ์  ปานมี ครู กศน.ต าบล 314 อ.วัดโบสถ์ 
5 นางสาวอรัญญา  ปัญญาญาณ ครู กศน.ต าบล 315 อ.วัดโบสถ์ 
6 นางสาวศิริลักษณ์  เทพภูตา ครู กศน.ต าบล 316 อ.วัดโบสถ์ 
7 นายสงกรานต์  ชื่นใจชน ครู กศน.ต าบล 317 อ.วัดโบสถ์ 
8 ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์  ชมสวนสวรรค์ ครูอาสาสมัครฯ 318 อ.วัดโบสถ์ 
9 นางแม้นมาศ  ยะไข่ ครูอาสาสมัครฯ 319 อ.วัดโบสถ์ 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางธมลพรรณ  สัณวัชรนันท์ ครูอาสาสมัครฯ 320 อ.พรหมพิราม(7) 
2 นางจันทร์แรม  ด้วงแจ่ม ครูอาสาสมัครฯ 321 อ.พรหมพิราม 

3 นางธนวรรณ  แสนกล้า ครูอาสาสมัครฯ 322 อ.พรหมพิราม 

4 นางจงลักษณ์  อินทุภูติ ครูอาสาสมัครฯ 323 อ.พรหมพิราม 

5 นางสาวรสริน  น้อยแก้ว ครู กศน.ต าบล 324 อ.พรหมพิราม 

6 นางสาวชนัญชิดา  เปรมกาศ ครู กศน.ต าบล 325 อ.พรหมพิราม 

7 นางอุษณีย์  ศรีเนตร ครู กศน.ต าบล 326 อ.พรหมพิราม 

8 นางภัญญดา  กันอ่อง ครู กศน.ต าบล 327 อ.พรหมพิราม 

9 นางสาวปิยะทัศน์  ปักษี ครู กศน.ต าบล 328 อ.พรหมพิราม 

10 นางมยุรี  รอดแย้ม ครู กศน.ต าบล 329 อ.พรหมพิราม 

11 นางนภาพรรณ  บัวมา ครู กศน.ต าบล 330 อ.พรหมพิราม 

12 นายมาโนช  ทองรัตน์ ครู กศน.ต าบล 331 อ.พรหมพิราม 

13 นางกรรณิการ์  บุญกลั่นสอน ครู กศน.ต าบล 332 อ.พรหมพิราม 

14 นางสาวพรรณทิพย์  อยู่ทิพย์ ครู ศรช. 333 อ.พรหมพิราม 

15 นางชมพูนุช  อานันต์บุญทรัพย์ ครู ศรช. 334 อ.พรหมพิราม 

16 นายธรรมนูญ  พรมพินิจ ครู ศรช. 335 อ.พรหมพิราม 

17 นางปริศนา  จิตรมั่น ครู ศรช. 336 อ.พรหมพิราม 

18 นางสาววาสนา  ยัสไทสงค์ ครู ศรช. 337 อ.พรหมพิราม 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางภานินี  รสสุธรรม ครูอาสาสมัครฯ 338 อ.วังทอง(8) 
2 นางรุ่งเพชร  คชสีห์ ครูอาสาสมัครฯ 339 อ.วังทอง 

3 นางกชกาญจน์  พานทอง ครูอาสาสมัครฯ 340 อ.วังทอง 

4 นายบุญชู  กันมา ครูอาสาสมัครฯ 341 อ.วังทอง 

5 นางปณิตา  กล้าหาญ ครู กศน.ต าบลชัยนาม 342 อ.วังทอง 

6 นางสุพรรณ  หนูจันทร์ ครู กศน.ต าบลวังนกแอ่น 343 อ.วังทอง 

7 นางนาตยา  ชินรัตน์ ครู กศน.ต าบลวังพิกุล 344 อ.วังทอง 

8 นางธนิดา  พรมช่วย ครู กศน.ต าบลพันชาลี 345 อ.วังทอง 

9 นางสุคันธนา  ทองขวัญ ครู กศน.ต าบลแม่ระกา 346 อ.วังทอง 

10 น.ส.รัตนา  วาจันทร์ ครู กศน.ต าบลดินทอง 347 อ.วังทอง 

11 น.ส.ธัญญรัตน์  เมืองพรวน ครู กศน.ต าบลหนองพระ 348 อ.วังทอง 

12 น.ส.อรวรรณ  บุญโสภาวงศ์ ครู กศน.ต าบลบ้านกลาง 349 อ.วังทอง 

13 นางวรรณทิภา  ยอดสงค์ ครู กศน.ต าบลแก่งโสภา 350 อ.วังทอง 

14 นางน้องนุช  เกตุทอง ครู ศรช.ต าบลท่าหมื่นราม 351 อ.วังทอง 

15 นางวิจิตรา  อุปชัย ครู ศรช.ต าบลวังทอง 352 อ.วังทอง 

16 นางกฤษดาพร  นาคสวัสดิ์ ครู กศน.ต าบลวังทอง ไม่เข้าร่วมประชุม อ.วังทอง 



ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นายอภิธาน  เทพบาท ครูอาสาสมัครฯ 353 อ.นครไทย(9) 
2 นายเที่ยง  สีมูล ครูอาสาสมัครฯ 354 อ.นครไทย 

3 นางสุคนธ์วดี  พุกเพชร ครูอาสาสมัครฯ 355 อ.นครไทย 

4 นางสาวณัฐฐา  จ านงค์ ครูอาสาสมัครฯ 356 อ.นครไทย 

5 นางสาววารุณี  สว่างภักดิ์ ครูอาสาสมัครฯ 357 อ.นครไทย 

6 นางสาวธนพร  ฟองจางวาง ครูอาสาสมัครฯ 358 อ.นครไทย 

7 นายวีระวัฒน์  บุญจอม คร ูกศน.ต าบล 359 อ.นครไทย 

8 นายอนุสรณ ์ สุขบัว ครู กศน.ต าบล 360 อ.นครไทย 

9 นางปราณ ี แก้วค ามา ครู กศน.ต าบล 361 อ.นครไทย 

10 นางสุปรียา  บุญวงศ์ ครู กศน.ต าบล 362 อ.นครไทย 

11 นางบัวเรือน  บุญธรรม ครู กศน.ต าบล 363 อ.นครไทย 

12 นางปรานาจ  บุญจันทร์ ครู กศน.ต าบล 364 อ.นครไทย 

13 นางสุมาลี  ค่าม่วง ครู กศน.ต าบล 365 อ.นครไทย 

14 นางสาวธิติมาภรณ์ ปักษา ครู กศน.ต าบล 366 อ.นครไทย 

15 นางวรัชญานันท์  เจียมเกตุ ครู กศน.ต าบล 367 อ.นครไทย 

16 นายบวรฉัตร  คนว้อง คร ูศรช. 368 อ.นครไทย 

17 นายจักรภพ  เจียมเกตุ ครู ศรช. 369 อ.นครไทย 

18 นางสาวยุวมาลย์  คล้ายสุวรรณ ครู ศรช. 370 อ.นครไทย 

19 นางสาวอัจฉรา วังกาวรรณ์ ครู ศรช. 371 อ.นครไทย 

20 นางสาววัชราภรณ์  จันทร์สุริย์ ครู ศรช. 372 อ.นครไทย 

 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางธนวรรณ  แกล้วกล้า คร ูกศน.ต าบล 373 จ.สุโขทัย (1) 
2 นางสาวสุนิศา  ศรีนุต ครู กศน.ต าบล 374 จ.สุโขทัย 

3 นางสาวนภาพร  ศรีสังข์ ครู กศน.ต าบล 375 จ.สุโขทัย 

4 นางสาวกัลญาวีร์  ทับแก้ว ครู กศน.ต าบล 376 จ.สุโขทัย 

 
 
 
 



ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 

ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นายบัญชา  ปั้นรูป คร ูกศน.ต าบล 377 จ.ตาก (2) 
2 นางสาวฉิมพลี  วงษ์ปัน ครู กศน.ต าบล 378 จ.ตาก 

3 นางสาวนิชรา  วงศ์ต๊ะ ครู ศรช. 379 จ.ตาก 

4 นายบัญญัติ  เครือยิ้ม ครู กศน.ต าบล 380 จ.ตาก 

 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางสาววิไลวรรณ  มั่นศรี คร ูกศน.ต าบล 381 จ.เพชรบูรณ์ (3) 
2 นางสาวกนิษฐา  ภู่อินทร์ ครู กศน.ต าบล 382 จ.เพชรบูรณ์ 
3 นางสาวอโนชา  คลาดสนิท ครู กศน.ต าบล 383 จ.เพชรบูรณ์ 
4 นางสาวชลาธาร  เบ้าอาสา ครู กศน.ต าบล 384 จ.เพชรบูรณ์ 
 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นายอุทัย  นนทอง คร ูกศน.ต าบล 385 จ.พิจิตร (4) 
2 นางสาวจันทนา  ตุงคะสิริ ครู กศน.ต าบล 386 จ.พิจิตร 

3 นางสาวธนัชพร  มณีโชติ ครู กศน.ต าบล 387 จ.พิจิตร 

4 นางสาวสุวพิชญ์  แสงกิติสุวัฒน์ ครูอาสาสมัคร 388 จ.พิจิตร 

 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เลขที่วุฒิบัตร กศน.อ าเภอ 

1 นางเจนจิรา  ใจกัน ครู. กศน.ต าบล 389 จ.อุตรดิตถ์(5) 
2 นายเดชาธร  นวลแหยม ครู ศรช. 390 จ.อุตรดิตถ์ 
3 นางกฤศณา  พิพัฒน์ศักดากร ครู กศน.ต าบล 391 จ.อุตรดิตถ์ 
4 นางสาวดุสนีย์  สายแสง ครู กศน.ต าบล 392 จ.อุตรดิตถ์ 
 

 


