
ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทรศัพมือถือ จ ำนวนเงิน
1 นำยวรพงษ์  ปัญญำช่ืน ครู โรงเรียนผำแดงวิทยำ 0910677388 800

2 นำงรัตนำ  สิงหกูล ครู โรงเรียนบ้ำนแม่กองปิน 0918597748 800

3 นำงสำววิลำวัลย์  มะโนรมณ์ ครู โรงเรียนบ้ำนแม่กองปิน 0811658193 800

4 นำงสำวอรทัย  รุ่งเรืองจิรำยุ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนขำม 0932825580 800

5 นำยสมชำย  พรหมวำรีสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสบต่ ำวิทยำ 0987927228 800

6 นำงสำวกนกพร  อัปมำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสบต่ ำวิทยำ 0882672872 800

7 นำงสำววัชรำภรณ์  ศรียอด ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนทุ่งฝำย 0871915830 800

8 นำงสำวสำวิตรี  มะโนวรรณ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนสมัย 0946432409 800

9 นำงสำวปัทมำ  ก่ำเร็ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0861956582 800

10 นำยศิริชัย  จิตชุ่ม พ่ีเล้ียงเด็กพิกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0904720493 800

11 นำยคณิต  คนคม ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0811671952 800

12 นำยธีระทรัพย์  จันทร์ฟอง พ่ีเล้ียงเด็กพิกำรโรงเรียนบ้ำนแม่เฟือง 0955091581 800

13 นำงสำวฤดี พำนิช ครู โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตอำรี 0908488419 800

14 นำงสำวประภำพรรณ  วงศ์ตำมี โรงเรียนไหล่หินวิทยำ 0884135332 800

15 นำงสำววรัญญำ  แก้วปินตำ โรงเรียนบ้ำนปงสนุก 0639523971 800

16 นำยวสันต์  เป้ียปลูก ครู โรงเรียนบ้ำนไร่ 0835774454 800

17 นำงสำววิไลลักษณ์  ลีลำศีลธรรมครูผู้ช่วย โรงเรียนเกำะคำวิทยำคม 0856269927 800

18 นำงสำวปัทมพรรณ  ร้ิวเจริญ ครู โรงเรียนเกำะคำวิทยำคม 0633254554 800

19 นำงสำวรัชนีกร  วงศ์ค ำลือ ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดพระธำตุล ำปำงหลวง 0892079088 800

20 นำงฐำนิตำ  พรหมมำ ครู โรงเรียนบ้ำนทุ่งส้ำน 0987396463 800

21 นำงวิลำวัณย์ หอมแก่นจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบำลแม่เมำะ 0819989347 800

22 นำงอัญญำรัตน์  เฌอกูร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตอำรี 0884188236 800

23 นำงมัณฑนำ  สุวรรณศร ครู โรงเรียนเมืองยำววิทยำ 0811799575 800

24 นำงสำวนพรัตน์  แจ้งสว่ำงศรี พ่ีเล้ียงเด็กพิกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่ง 0921801948 800

25 นำงณัชชำ  วงค์เวียน ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด 0882523995 800

26 นำงสำววิมล  เทพรักษำ ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด 0626705318 800

27 นำงสำวอนัญญำ  คิดลึก ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด 800

28 นำงจุไรรัตน์  คมจริง ครู ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทุ่งกว๋ำว 0933292267 800

29 นำงบัวเร็ว  โกวฤทธ์ิ ครู ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทุ่งกว๋ำว 0801312140 800

30 นำงจิรำพร  สุวรรณัง ครูช ำนำญกำร โรงเรียนวัดน้ ำโท้ง 0870816169 800

31 นำงสำวณัฐพร  สุวรรณพรหม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนสบพลึง 0828923402 800

32 นำงสำวพิมลศรี มีทำงดี ครู โรงเรียนบ้ำนสบพลึง 0818349646 800

33 นำงสำวจิรำพร  อวดห้ำว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนสบพลึง 0843678701 800

34 นำงเบญจมำศ  เจนใจ ครู โรงเรียนบ้ำนสบเต๋ิน 0884348021 800

35 นำงจำรุวรรณ  กอบัว ครู โรงเรียนนำบ้ำนไร่วิทยำ 800

36 นำงสำวณัฐพร  พุทธวงศ์ ครฝุ โรงเรียนนำบ้ำนไร่วิทยำ 0931565758 800

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรคัดกรองคนพิกำรทำงกำรศึกษำ คร้ังท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
วันท่ี ๙ - ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง

โดย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง



37 นำยศุภมิตร  กำเจริญ พ่ีเล้ียงเด็กพิกำรโรงเรียนวังตำลพิทยำคม 0836620481 900

38
39

29,700.00     



ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทรศัพมือถือ จ ำนวนเงิน
1 นำงสำวณัฐกิตติญำ  โชคดี พ่ีเล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนสันมะเกลือ 0894293607 700
2 นำงสำวอรทัย  รุ่งเรืองจิรำยุ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนขำม 0932825580 700
3 นำยสมชำย  พรหมวำรีสกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนสบต่ ำวิทยำ 0987927228 700
4 นำงสำวกนกพร  อัปมำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสบต่ ำวิทยำ 0882672872 700
5 นำงสำวนิตยำพร  แก้วบุดตำ ครู โรงเรียนกอรวกพิทยำสรรค์ 0849484490 700
6 ว่ำท่ีร.ต.หญิงวำสนำ  ตำกัน พ่ีเล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนอนุบำลแจ้ห่ม 0849502568 700
7 นำงสำวปัทมำ  ก่ำเร็ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0861956582 700
8 นำยศิริชัย  จิตชุ่ม พ่ีเล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0904720493 700
9 นำยคณิต  คนคม ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0811671952 700

10 นำงสำวฤดี พำนิช ครู โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตอำรี0908488419 700
11 นำงสำวชลพิชำ  ณ ล ำปำง พ่ีเล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนบ้ำนแป้น 0891919487 700
12 นำงสำวประภำพรรณ  วงศ์ตำมี โรงเรียนไหล่หินวิทยำ 0884135332 700
13 นำยวสันต์  เป้ียปลูก ครู โรงเรียนบ้ำนไร่ 0835774454 700
14 นำงจินดำ กันยะพันธ์ ครูค.ศ.3 โรงเรียนบ้ำนกำดเมฆ 0903215309 700
15 นำงนันท์นภัส ไสยำทำ ครูค.ศ.3 โรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ 0818843937 700
16 นำงสำวธิดำมำส เต็มสำร ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ 0817165356 700
17 นำงวิลำวัณย์ หอมแก่นจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบำลแม่เมำะ 0819989347 700
18 นำงอัญญำรัตน์  เฌอกูร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตอำรี0884188236 700
19 นำงมัณฑนำ  สุวรรณศร ครู โรงเรียนเมืองยำววิทยำ 0811799575 700
20 นำงสำวนพรัตน์  แจ้งสว่ำงศรี พ่ีเล้ียงเด็กพิกำร โรงเรียนบ้ำนทุ่ง 0921801948 700
21 นำงณัชชำ  วงค์เวียน ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด0882523995 700
22 นำงสำววิมล  เทพรักษำ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด0626705318 700
23 นำยแปง  โกดแสง ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด0895577294 700
24 นำงจุไรรัตน์  คมจริง ครู ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทุ่งกว๋ำว0933292267 700
25 นำงบัวเร็ว  โกวฤทธ์ิ ครู ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.ทุ่งกว๋ำว0801312140 700
26 นำงภำวิณี  พันติยำ ครูช ำนำญกำรพิเศษโรงเรียนวัดน้ ำโท้ง 0871751748 700
27 นำงจำรุวรรณ  กอบัว ครู โรงเรียนนำบ้ำนไร่วิทยำ 700
28 นำงสำวณัฐพร  พุทธวงศ์ ครฝุ โรงเรียนนำบ้ำนไร่วิทยำ 0931565758 700
29 นำงสุดำพร  แก้วบุญเรือง ครู โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนเชียงรำย)0631272870 800
30 นำงสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู คศ.๒ โรงเรียนเมืองปำนวิทยำ 0810316643 800
31

อบรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (Individual Education Plan : IEP) คร้ังท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

วันท่ี ๑๒ – ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง
โดย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง



32
33
34

21,200.00      



ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทรศัพมือถือ จ ำนวนเงิน
1 นำงสำวอรทัย  รุ่งเรืองจิรำยุ ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนขำม 0932825580 500
2 นำงสกุลทอง  ทองหล่อ ครูช ำนำญกำร โรงเรียนบ้ำนขำม 0615399363 500
3 นำงสำวนิตยำพร  แก้วบุดตำ ครู โรงเรียนกอรวกพิทยำสรรค์ 0849484490 500
4 นำงธำริณี  ค ำมำเครือ ครูผู้ช่วย โรงเรียนกอรวกพิทยำสรรค์ 0817161324 500
5 นำงสำวรุจิรำ  สุริยำ ครู โรงเรียนบ้ำนขอวิทยำ 0819915780 500
6 นำงสำวปัทมำ  ก่ำเร็ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0861956582 500
7 นำยคณิต  คนคม ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนป่ำเหว 0811671952 500
8 นำงสำวฤดี พำนิช ครู โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตอำรี0908488419 500
9 นำยวสันต์  เป้ียปลูก ครู โรงเรียนบ้ำนไร่ 0835774454 500

10 นำงอัญญำรัตน์  เฌอกูร ครูผู้ช่วย โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตอำรี0884188236 500
11 นำงนันท์นภัส ไสยำทำ ครูค.ศ.3 โรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ 0818843937 500
12 นำงสำวธิดำมำส เต็มสำร ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ 0817165356 500
13 นำงมัณฑนำ  สุวรรณศร ครู โรงเรียนเมืองยำววิทยำ 0811799575 500
14 นำงณัชชำ  วงค์เวียน ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด0882523995 500
15 นำงสำววิมล  เทพรักษำ ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด0626705318 500
16 นำงสำวสุธีร์ตำ  สกีแพทย์ ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด0650587835 500
17 นำยแปง  โกดแสง ครู โรงเรียนพัฒนำกำรศึกษำคนตำบอด0895577294 500
18 นำงเกวลี  เต็งรัตน์ล้อม ครู โรงเรียนวังพร้ำววิทยำ 0932803553 600
19 นำงสำวเกศินี  มำลีวัตร ครู โรงเรียนวังพร้ำววิทยำ 0918537664 600
20 นำงสิริภรณ์  แสงบุญเรือง ครู คศ.๒ โรงเรียนเมืองปำนวิทยำ 0810316643 600
21
22
23 10,300.00    

 กำรประเมินศักยภำพครูสอนเสริมวิชำกำร คร้ังท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
วันท่ี ๑๔  มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง

โดย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดล ำปำง
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