ทาเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนว
"การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา"
จุดที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ลา
ดับ

สพม.

1 สพม. 1
(กทม.)

2 สพม. 2
(กทม.)

3 สพม. 3
(นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา)

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
น.ส.รุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
งานแนะแนวระดับ ร.ร.สตรีวิทยา 2
น.ส.มนัสวีร์ สายสุด
ครูแนะแนว ปริญญาตรี (จิตวิทยา
โทรศัพท์ 0 2570 9941
การแนะแนว)
มัธยมศึกษา
29 สุคนธสวัสดิ์ 3
โทรสาร 0 22907 7926
ตอนปลาย
ถ.สุคนธสวัสดิ์ 3แขวง
โทรศัพท์มือถือ 08 5499 5684
ปริญญาโท (การจัดการ
สอนแนะแนว
ลาดพร้าว
น.ส.เนตราภา ขวัญเนตร ครู
โทรศัพท์ ศึกษา)
เขตลาดพร้าว กทม.10230 โทรสาร โทรศัพท์มือถือ08 8012 9152
โทรศัพท์
น.ส.กุลวสุ เจริญจิตร
ศึกษานิเทศก์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
โทรศัพท์
น.ส.ศิริลักษณ์ บุญเพิ่ม ครูแนะแนว
พัฒนาการนนทบุรี
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
พัฒนบริหารศาสตรกลุ่มส่งเสริมนายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รอง
สพม.3 จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ ผอ.สพม.3 มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) การจัดการศึกษา
โทรสาร กลุ่มอานวยการ
โทรศัพท์มือถือ 08 7501 1971

น.ส.วารุณี ศโรวาส

ครูแนะแนว
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e-mail

manaswii_pam
@hotmail.com
naterapa_44@
hotmail.com

-

ลา
ดับ

สพม.

4 สพม. 4
(ปทุมธานี
สระบุรี)

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

นางชลพินทุ์
ครูแนะแนว ปริญญาตรี (คหกรรมฯ)
เอีย่ มธนวินท์
นายวิชัย พึ่งบุญไทย

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาตรี (เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทาง
การศึกษา)

นางจารีรัตน์ บัวแย้ม

ครู
ชานาญการ

นางสะอาด เหมือนแก้ว

ครู
ชานาญการพิเศษ

5 สพม. 6
น.ส.พิมพ์วดี จันทรโกศล
(ฉะเชิงเทรา
สมุทรปราการ)
นายภัทรพงศ์ สุขมาลี

งานที่
รับผิดชอบ
งานแนะแนว

ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

อ.เมือง จ.สระบุรี
กลุ่มนิเทศฯ
สพม.4 ศูนย์ประสานงาน
(ส่งเสริมพัฒนาสื่อ) จังหวัดสระบุรีอาคาร 1

ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
อ.เมือง จ.สระบุรี
ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต งานแนะแนว
รังสิต 2/617
(จิตวิทยาการปรึกษา)
ม.ศุภาลัยบุรี ต.คลองสี่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กศ.ม.(จิตวิทยา
งานแนะแนว
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ
การแนะแนว)
หัวหน้างานประกัน สวนกุหลาบวิทยาลัย
คุณภาพการศึกษา ปทุมธานี 45 หมู่ 9
ต.พืชอุดม อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

ปร.ด. (การศึกษาและ
ครู
ชานาญการ- การพัฒนาสังคม)
พิเศษ
ปร.ด. (การจัดการเพื่อ
ครู
การพัฒนา)

นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ ศึกษานิเทศก์ กศ.ม. (สุขศึกษา)

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 7239 3038
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1948 2131

e-mail
yaigatew@
gmail.com
wichaipbt@
gmail.com

โทรศัพท์ 0 2904 9803-5
โทรสาร 0 2904 9290
โทรศัพท์มือถือ08 2977 3223

Jareerath_skr@
hotmail.com

โทรศัพท์ 0 2563 1964 00

SAARDSKP@
hotmail.com

ต่อ 340
โทรสาร0 2563 1964 00
ต่อ 123

โทรศัพท์มือถือ 08 5066 6083
นาฏศิลป์
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ โทรศัพท์ 0 3851 1249
ระบบดูแล222 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง โทรสาร 0 3851 1249 ต่อ 201
ช่วยเหลือนักเรียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์มือถือ 08 9749 4979
แนะแนว
ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ โทรศัพท์ 0 3851 1249
222 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง โทรสาร 0 3851 1249 ต่อ 201
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์มือถือ09 2902 6124
งานประกัน
สพม. 6 เลขที่ 410/1
โทรศัพท์ 0 3851 7280
งานกิจกรรมพัฒนา ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง
โทรสาร 0 3851 7279
ผู้เรียน
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์มือถือ 08 4727 2848
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หน่วยงาน/
ที่อยู่

Ppim2514@
gmail.com
empty_chair49
@hotmail.com
sunull@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพม.

6 สพม. 7
(ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว)

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

วท.บ. (จิตวิทยาแนะแนว)

ครูแนะแนวระดับ
ม.ต้น

ตาแหน่ง

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ปราจิณราษฎรอารุง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.
ปราจีนบุรี
สพม. 7
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3721 1070
โทรสาร 0 3721 1671
โทรศัพท์มือถือ 08 9931 0906
โทรศัพท์ 037216477
โทรสาร 037216478
โทรศัพท์มือถือ 0813329322
โทรศัพท์ - โทรสาร โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ - โทรสาร โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ 035521659
โทรสาร -

e-mail

น.ส.นภารัตน์ แนวโพน

ครู

นายจิรสิทธิ์ โสภา

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท (การบริหาร

สาระภาษาไทย
การงานอาชีพ

7 สพม. 8
นางอาพร คงสุคนธ์
(ราชบุรี
กาญจนบุรี) น.ส.อารีย์ ทิมเมือง

ครูแนะแนว -

-

ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ศึกษานิเทศก์ -

-

-

8 สพม. 9
นางรุ่งนภา เขื่อนแก้ว
(สุพรรณบุรี
นครปฐม)

ครูแนะแนว วท.บ.

หัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานแนะแนว
งานสื่อฯ กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพล
ศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ร.ร.สงวนหญิง

สพม. 9 ชั้น 2-3 ศาลา
กลางจังหวัดสุพรรณบุรี
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
72000

โทรศัพท์ 0 3553 5417
sornor.adisak@
โทรสาร 0 3553 5418
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 5186 8553

ร.ร.ศรียานุสรณ์

โทรศัพท์ 0 3931 1225
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6323 0822
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1982 4319

9 สพม. 17
(จันทบุรี
ตราด)

การศึกษา)

(การสอนคณิตศาสตร์)

นายอดิศักดิ์ คงทัด

ศึกษานิเทศก์ ศศ.ม.(การบริหาร

นางพเยีย โพธิเกษม

ครูแนะแนว คบ. (จิตวิทยาและ

หัวหน้างานแนะแนว

นางพิมพ์จุฑา จั่นสังข์

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท

สาระภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การศึกษา) และ
กศ.ม. (พลศึกษา)

การแนะแนว)

(สหวิทยาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น)
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krunoi.2501@
gmail.com
jirasit_r12@
hotmail.co.th
-

โทรศัพท์มือถือ 08 9916 1438

ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี
อาคารพุทธมณฑล
จันทบุรี อ.เมือง
จ.จันทบุรี 20000

payeer@
hotmail.com
nupim2507@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพม.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

10 สพม. 18
(ชลบุรี
ระยอง)

น.ส.สุมนา

11 สพม. 20
(อุดรธานี)

นางศศวรรณ์
ครู
เครือสุคนธ์ธนา

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ชลราษฎรอารุง

ครูแนะแนว
อัศวปยุกต์กุล

นายสรชัย เจริญพงศ์

ศึกษานิเทศก์ กศ.ม. (พลศึกษา)

12 สพม. 31
น.ส.กลิ่นสุคนธ์ งามสวย ครู
(นครราชสีมา)
ชานาญการ
นางนงลักษณ์ ภูมิรัตน

การศึกษามหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษา)

ปริญญาตรี (จิตวิทยาและ
การแนะแนว)

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท (การบริหาร
การศึกษา)

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสารโทรศัพท์มือถือ08 9099 7812

e-mail

KAITOK_2499@
hotmail.com ,
Kaitok_599@
hotmail.com
-

ครูแนะแนว
ร.ร.สตรีราชินูทิศ
โทรศัพท์ 0 4224 4415-6
ระดับชั้น ม.6
103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง
ต่อ 119
งานกิจการนักเรียน อ.เมือง จ.อุดรธานี
โทรสาร 0 4232 8960
41000
โทรศัพท์มือถือ08 7237 4889
งานแนะแนว
ร.ร.โชคชัยสามัคคี
โทรศัพท์ tarmol199@
349 หมู่ 1 ต.โชคชัย
โทรสาร 0 4449 2291
gmail.com
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์มือถือ 08 6978 6367
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน วัดผลฯ
สื่อนวัตกรรม
สวนพฤกษศาสตร์ร.ร.
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สพม. 18

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

30190
สพม. 31
ต.โคกกรวด อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ 044305217
โทรสาร 0 4430 5217
โทรศัพท์มือถือ 0813607822

nonglak@
mattayom31.
go.th

ลา
ดับ

สพม.

ชื่อ-สกุล

13 สพม. 39
(พิษณุโลก
อุตรดิตถ์)

นางโชติกา กุลจู

นักวิชาการ- กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ศึกษา

น.ส.ศุภนิดา ทองหยิบ

ครู
ชานาญการพิเศษ
ครู
ชานาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯ

14 สพม. 42
นางทองพิน ทองมั่น
(นครสวรรค์
อุทัยธานี)
นายบุญธรรม มากมี

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)
ปริญญาโท (บริหาร
การศึกษา)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
แนะแนว
สพม. 39
สถานศึกษา
ถ.เลี่ยงเมือง พิษณุโลกสุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
หัวหน้าร.ร.เฉลิมขวัญสตรี
งานแนะแนว
218/3 ถ.พิชัยสงคราม
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ครูแนะแนว
ร.ร.สตรีนครสวรรค์
312 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
ผู้อานวยการกลุ่มฯ สพม. 42
และกิจกรรม
ต.วัดไทร อ.เมือง
พัฒนาผู้เรียน
จ.นครสวรรค์ 60000

“”””””””””””””””””””””””””””””

5
ทาเนียบผู้เข้าประชุม-ปทุมธานี-จุดที่ 4-final

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 5526 7235
Pn_411@
โทรสาร 0 5526 7234
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9856 2366
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 2400 1511
โทรศัพท์ 0 5622 1207
โทรสาร 0 5622 1073 ต่อ201
โทรศัพท์มือถือ 08 1887 0917
โทรศัพท์ 0 5622 1230
โทรสาร0 5622 1230
โทรศัพท์มือถือ 08 9892 3412

nida3004@
windowslive.
com
tongpin-tm@
hotmail.com
MAK_MEE@
hotmail.com

ลา
สพป.
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 กรุงเทพมหานคร ว่าที่ รต.หญิงวรรณิศา

ตาแหน่ง

2 กาญจนบุรี เขต 1 นางละมัย ปานกลาง
นายวินัย ธรรมเกื้อกูล

3 กาญจนบุรี เขต 2 น.ส.นิภา มหาโชติ
น.ส.นิภาพร กล่อมแสง
4 กาญจนบุรี เขต 3 นายสุทธิพงษ์ ชัยสา
นายปริญญา มังกโรทัย

งานที่
รับผิดชอบ

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 2511 4049
โทรสาร 0 2930 4025,
0 2939 9871
โทรศัพท์มือถือ 08 8488 8241
สพป.กทม.
โทรศัพท์ - โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1809 2230
ร.ร.บ้านวังด้ง
โทรศัพท์ 0 3458 4071
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9919 4498
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 0 3452 4330
โทรสาร 0 3462 3006
โทรศัพท์มือถือ 08 6891 1377

ป.ตรี จิตวิทยาและ ครูแนะแนว
การแนะแนว

ศึกษานิเทศก์

ป.โท หลักสูตรฯ

แนะแนว

ครู ค.ศ.3

ปริญญาตรี
(จิตวิทยาสังคม)

บริหารทั่วไป
งานแนะแนว

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาตรี
(จิตวิทยาและการ
แนะแนว) และ
ปริญญาโท
(การบริหาร)
คบ.จิตวิทยาและ
การแนะแนว

การศึกษาพิเศษ
ประกันคุณภาพ

ครูแนะแนว

ร.ร.อนุบาลวัดลูกแก
ประชาชนูทิศ

ลูกจ้าง

ป.ตรี การตลาด

งานแนะแนว

สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ครู

คบ. (ภาษาไทย)

งานแนะแนว

ร.ร.สมาคมป่าไม้ฯ

ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯ

คม.บริหาร
การศึกษา

บริหารกลุ่มฯ

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ครู
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หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์

ครู

พิกุลทอง
นางสุพร รักบารุง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

โทรศัพท์ 034-566102
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 086-1681252
โทรศัพท์ 034-579234
โทรสาร 034-579338
โทรศัพท์มือถือ 080-1114044
โทรศัพท์ - โทรสาร โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ 034-591111
โทรสาร-034591086
โทรศัพท์มือถือ081-857-9755

e-mail
Noo_Yok2@
hotmail.com
Suporn97@
gmail.com
lamai_62@
hotmail.com
winai.tham@
gmail.com

niphamah@
hotmail.com
Mu-ka-pook@
hotmail.com
predator_dex_d@
windowslive.com
Totum679@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

5 กาญจนบุรี เขต 4 นางนัยนา ปทุมสูติ
นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ
6 จันทบุรี เขต 1

น.ส.สุกัญญา โถสุวรรณ์
นางสุพัตรา ถนอมรัตน์

7 จันทบุรี เขต 2

น.ส.อรุณี ขอปล้องกลาง
นายภคิน สรวงท่าไม้

8 ฉะเชิงเทรา
เขต 1

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
ครู
ศษ.บ.
งานวิชาการ
โทรศัพท์ (ประถมศึกษา)
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 5514 2646
ศึกษานิเทศก์ ป.โท หลักสูตรและ งานวัดผล กิจกรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์
Nirun_sa@
การนิเทศ
พัฒนาผู้เรียน
โทรสาร
yahoo.com
โทรศัพท์มือถือ086-172-8480
ครู
ป.โท บริหาร
วิชาการ,แนะแนว สพป.จันทบุรี เขต 1
โทรศัพท์039-317261
Su7899@
การศึกษา
โทรสาร039-317262
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ0811057899
ผอ.กลุ่ม
ศษ.ม.
ระบบการดูแล
สพป.จันทบุรี เขต 1
โทรศัพท์039-321-599
Nulekja2012@
ส่งเสริมฯ
การแนะแนว
ช่วยเหลือนักเรียน
โทรสาร039-321-599
gmail.com
และการแนะแนว
โทรศัพท์มือถือ0861479055
ครู คศ.1
ป.ตรี คณิตศาสตร์ งานแนะแนว
โทรศัพท์
ร.ร.บ้านจันทเขลม
ann.udom3333@
โทรสาร
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ082-2566133
ศึกษานิเทศก์ Ph.D (Education) การประกัน
สพป.จันทบุรี เขต 2
โทรศัพท์039-311117ต่อ 130
ตาแหน่ง

เชี่ยวชาญ

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ้านหนองเด็ด

คุณภาพ

นายณรงค์ สอนเจริญ

ครู คศ.3

ป.ตรี วิทยาศาสตร์ งานแนะแนว

ร.ร.วัดประตูน้าท่าไข่

นายบุญโชติ แก้วแสนสุข

ศึกษานิเทศก์

ป.โท การแนะแนว ระบบประกัน
คุณภาพ/แนะแนว

สพป.ฉช.เขต 1
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โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-3775542
โทรศัพท์038-512334
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-9475424
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ086-8364729

chotkaewsanuk@
hotmail.com

สพป.

ชื่อ-สกุล

9 ฉะเชิงเทรา
เขต 2

นางศุภจิตต์ หงษา

ครู

ป.ตรี ศิลปศึกษา

งานแนะแนว

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ้านโปร่งเกตุ

นางชญาภา อิ่มสาราญ

ศึกษานิเทศก์

ป.ตรี ชีววิทยา

ประกันคุณภาพฯ

สพป.ฉช.2

น.ส.สมรัก บุญเรือน

ครู

นายบัญญัติ พุ่มพวง

ศึกษานิเทศก์

Ph.D. บริหาร
การศึกษา

น.ส.กัลยา บุตรธาจร

ครู

กศ.ม.จิตวิทยาแนะ งานวิชาการ
แนว

ร.ร.บ้านสามแยก

นางพิธพร ธนะสมบัติ

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม. การ
ประถมศึกษา

งานแนะแนว

สพป.ชล. เขต 2

น.ส.อรวรรณ โทณผลิน

ครู

กศ.ม. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

งานวิชาการ

ร.ร.บ้านบ่อวิน

น.ส.กรุณาภิรมย์ธรรม

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.จิตวิทยาการ
แนะแนว

งานแนะแนว

สพป.ชล.3

ลา
ดับ

10 ชลบุรี เขต 1

11 ชลบุรี เขต 2

12 ชลบุรี เขต 3

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.บ้านสวนอุดมวิทยา
กลุ่มพัฒนาสื่อฯ
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สพป.ชล เขต 1

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ089-923-1794
โทรศัพท์038-551456ต่อ 24
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ089-0937801
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์038-273890
โทรสาร038-276766
โทรศัพท์มือถือ084-4808885
โทรศัพท์038-209086
โทรสาร038-209086
โทรศัพท์มือถือ039-9381137
โทรศัพท์038-474630-5
โทรสาร038-474636
โทรศัพท์มือถือ087-5625327
โทรศัพท์038-345226
โทรสาร038-345226
โทรศัพท์มือถือ089-9364721
โทรศัพท์038-234218-20
โทรสาร038342191
โทรศัพท์มือถือ0813628705

e-mail
supajit_lim@
hotmail.com
puiichachoengsao2
@gmail.com

Banyat2498@hot
mail.com
Aew-pitta@
Yahoo.com
Aewya_pitta@
Yahoo.com
Orawan221@
hotmail.com
k.piromtam@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

13 ชัยนาท

14 ชัยภูมิ เขต 3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

นางเรณู ฉายประทีป

ครู

ศษ.บ.
(การแนะแนว)

นางสุดใจ เกิดอ้น

นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ

ปริญญาโท
(การบริหาร
การศึกษา)

น.ส.ดอกไม้ ชินโคตร

ครู

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ครูแนะแนว
ร.ร.ชุมชนวัดดักคะนน
ต.ธรรมามูล อ.เมือง
จ.ชัยนาท
งานระบบการดูแล สพป.ชัยนาท
ช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัด
และแนะแนว
การศึกษา)
ถ.วิเชียรปราการ
อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000
ร.ร.บ้านวังตลาด
สมบูรณ์

ศึกษานิเทศก์
น.ส.บุญยกร
ประกอบวรการ

15 ตราด

นางระพี โภคสมบัติ

ครู

ป.โท ภาษาไทย

งานแนะแนว

ร.ร.บ้านคลองประทุน

นางรัตนา เมืองจินดา

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม. บริหาร
การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

สพป.ตราด
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โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ donsone2498@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 3136 6163
โทรศัพท์ 0 5641 1639 ต่อ 21 โทรสาร 0 5641 1560
โทรศัพท์มือถือ 08 2171 2480

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์039-584156
โทรสาร039-584156
โทรศัพท์มือถือ089-6629797
โทรศัพท์039-511003
โทรสาร039-511003
โทรศัพท์มือถือ089-5003114

Jan.gab4700@
hotmail.com
Rathana09@
yahoo.com

ลา
ดับ

สพป.

16 นครนายก

ชื่อ-สกุล
นางพรทิพย์ มณีเล็ก
นายธนกฤต พิมพ์แก้ว

17 นครปฐม เขต 1 นางนฤมล ศรีเมือง
นางณัฐธิดา ฉิ่งทองคา

18 นครปฐม เขต 2 นายชนะ ตระกูลราษฎร์
นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า

ตาแหน่ง
ครู

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ศษ.บ. (ภาษาไทย)

งานที่
รับผิดชอบ
ภาษาไทย,
แนะแนว

โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 089-8931916
โทรศัพท์ 037-311628
โทรสาร 037-311628
โทรศัพท์มือถือ 083-1121903
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ089-8009065
โทรศัพท์ 0 3439 5583
โทรสาร0 3439 5583
โทรศัพท์มือถือ 08 9612 2079

ศศ.บ.การบริหาร
การศึกษา

ครู

ป.ตรี ภาษาอังกฤษ งานวิชาการ

ร.ร.วัดทะเลบก

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี (การ
จัดการทั่วไป)

ครู

ป.ตรี จิตวิทยาและ หัวหน้าฝ่ายมัธยม
การแนะแนว

สพป.นครปฐม เขต 1
ถ.เพชรเกษม
ต.พระประโทน อ.เมือง
จ.นครปฐม
ร.ร.วัดท่าพูด
โทรศัพท์ 034-318717

คม.การบริหาร
การศึกษา

แนะแนว

กลุ่มงานหลักสูตร
สังคมศึกษา
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 08 9893 1961

ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์

ห้องสมุด ,
ภาษาไทย

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.วัดดอนยอ
สพป.นครนายก

สพป.นครปฐม เขต 2

โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-7410744
โทรศัพท์ 034-311609
โทรสาร 034-311609
โทรศัพท์มือถือ 085-1896647

e-mail
Thip2501@
hotmail.com

Oil_3323@
hotmail.com
nattida_2510@
hotmail.co.th

Kit-ood@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพป.

19 นครราชสีมา
เขต 1

20 นครราชสีมา
เขต 2

21 นครราชสีมา
เขต 3

22 นครราชสีมา
เขต 4

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
คบ. (ฟิสิกส์)

งานที่
รับผิดชอบ
บริหารทัวไป

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ้านบุ (ประชารัฐ
พัฒนา)

นายมนู ไขขุนทด

ครู

นางลักษณา ตั้งจรูญชัย

ศึกษานิเทศ คบ. สังคม
ก์

เลขาฯ

นางวาสนา ทิศกระโทก

ครู

ป.ตรี
การประถมศึกษา

งานวิชาการ,ระบบ ร.ร.บ้านละกอ
ดูแลฯ

นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
(การแนะแนว)

กลุ่มนิเทศ ติดตาม สพป.นครราชสีมา
และประเมินผล
เขต 2
การจัดการศึกษา

น.ส.สุนทรี หมั่นวาจา

ครู

ป.โท หลักสูตรการ งานแนะแนว
สอนคณิตศาสตร์

บ้านไทยสามัคคี

นางฐิตารีย์ จุฑากูร

ศึกษานิเทศก์

งานหลักสูตร,สื่อ

นางภคณัท สกุลบุญลพ

รอง ผอ.ร.ร.

ป.โท เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา
ป.โท การบริหาร
การศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป วิชาการ

นางรุ่งทิวา ชมชื่นจิตร์

ศึกษานิเทศก์

กษ.ม.หลักสูตรและ งานหลักสูตร
การสอน
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

e-mail

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 09 4514 5925
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 081-547-8966
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 081-8793673
โทรศัพท์ 0 4439 9297
โทรสาร 0 4439 9015
โทรศัพท์มือถือ 08 9280 9891
โทรศัพท์ 044-228890
โทรสาร 044-228890
โทรศัพท์มือถือ 081-7252637

manu_kai2000@
yahoo.com

สพป.นครราชสีมา
เขต 3

โทรศัพท์ 044-445038ต่อ823
โทรสาร 044-445038 ต่อ 111
โทรศัพท์มือถือ 088-0452289

Thitaree.ju@
gmail.com

ร.ร.นิยมมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 044-323326
โทรสาร044-323-326
โทรศัพท์มือถือ 085-7795287
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ093-3590181

rongpacat@
gmail.com

สพป.นครราชสีมา
เขต 1

สพป.นครราชสีมา
เขต 4

Wasana.lk@
hotmail.com
jidapa941@
gmail.com

Roong_sunshine@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพป.

23 นครราชสีมา
เขต 5

24 นครราชสีมา
เขต 6

25 นครราชสีมา
เขต 7

นายสมชาติ ไทยปราณีต

ครู

ป.ตรี (การศึกษา
บัณฑิต)
การแนะแนว

งานแนะแนว

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ด่านขุนทด

นางณัฐนันท์ อรัญญา

ศึกษานิเทศก์

ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

สพป.นครราชสีมา
เขต 5

นายอุทัย มาลาโกน

ผู้อานวยการ

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

นางประมวน มาลาโกน

ครู

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา

งานแนะแนว

ร.ร.บ้านดอนกลาง

นายวิสุทธิ์ อิสระพายัพ

ศึกษานิเทศก์

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา

งานสื่อฯ,กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

สพป.นครราชสีมา
เขต 6

น.ส.ฐิติมา บุไธสง

ครู
ชานาญการ

ปริญญาโท
(การบริหาร
การศึกษา)

ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

น.ส.ระวิ ขอมอบกลาง

ครู คศ. 2

ศษ.ม. การ
บริหาร
การศึกษา

งานแนะแนว

ร.ร.วัดโชติการาม
113 หมู่ 8 ต.ประสุข
อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา 30270
ร.ร.วัดโชติการาม

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

ร.ร.บ้านดอนกลาง
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 044-389438
โทรสาร 044-389483
โทรศัพท์มือถือ 086-2447590
โทรศัพท์ 044-208147
โทรสาร 044-208154
โทรศัพท์มือถือ 081-9671625
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 081-9556074
โทรศัพท์083-3743380
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 083-3743880
โทรศัพท์ 044-462102
โทรสาร 044-461672
โทรศัพท์มือถือ 0819779240
โทรศัพท์ 0 4424 9334
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9584 6655
โทรศัพท์ 044-249334
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-0637107

e-mail
Krunaenaew013@
hotmail.com
Arom.aranya@
gmail.com

supersornor2113
@gmail.com
titima_scien@
hotmail.com
kruravee@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพป.

26 นนทบุรีเขต 1

27 นนทบุรีเขต 2

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางจรินทิพย์ โวหาร

ครู

นายดนตรี จิตตะวิกุล

ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯ

นางอาภา ชูกิจไพศาล

ครู

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

หน่วยงาน/
ที่อยู่
กศ.ม. (บริหาร
ร.ร.วัดลานนาบุญ
การศึกษา)
70 หมู่ 9 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี
ศษ.ม.(การบริหาร ทุกกลุ่มงานในกลุ่ม สพป.นนทบุรี เขต 1
การศึกษา)
นิเทศฯ
ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส

นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์
28 บุรีรัมย์ เขต 1

นางธิรนันท์ มีสา

ครู
ชานาญการพิเศษ

ปริญญาโท
(หลักสูตรและ
การสอน)

ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.
(หลักสูตรและ
การสอน)

29 ปทุมธานี เขต 1 น.ส.ดารัตน์ ยินดีพบ

ครู
ชานาญการพิเศษ

นายบุญเลิศ ยิ้มแย้ม

ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ

กศ.ม. (จิตวิทยา
การแนะแนว

งานที่
รับผิดชอบ

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 2525 0353
โทรสาร 0 2526 8145
โทรศัพท์มือถือ 08 7160 3468
โทรศัพท์ 0 2591 1302
โทรสาร 0 2591 1302 ต่อ 124
โทรศัพท์มือถือ 08 6785 5382
โทรศัพท์ 08 7498 2159
โทรสาร 0 2584 5765
โทรศัพท์มือถือ 08 2498 2159
โทรศัพท์ - โทรสาร โทรศัพท์มือถือ ผู้สอน ครูวิชาการ ร.ร.บ้านกระสัง
โทรศัพท์ ครูแนะแนว
(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โทรสาร สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โทรศัพท์มือถือ 09 1831 9145
ระบบประกัน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โทรศัพท์ คุณภาพการศึกษา 8/35 หมู่ 19 ต.ชุมเห็ด โทรสาร 0 4461 1013
กิจกรรมพัฒนาอ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์มือถือ 08 1999 3526
ผู้เรียน
งานแนะแนว

ร.ร.ชุมชนวัดเสด็จ
หมู่ 5 ต.สวนพริกไทย
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ปริญญาโท (นิเทศ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ สพป.ปทุมธานี เขต 1
ติดตามประเมินผล อ.เมือง จ.ปทุมธานี
การศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร)

การบริหารและการ
จัดการศึกษา
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e-mail
dontree785@
gmail.com

thiranun_mesa@
hotmail.com
pmoondee@
gmail.com

โทรศัพท์ 025984463
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 7100 3359
โทรศัพท์ 0 2593 3627
boonleart708@
โทรสาร gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9899 9621

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

30 ปทุมธานี เขต 2 นางสุนทรี ทองอยู่
นางจิตสุภา อนุรักษ์

31 ประจวบคีรีขันธ์ นางอลิสา ใบแย้ม
เขต 2
นายแมนสรวง เพ็งนู
32 ปราจีนบุรี เขต 1 นายนิวัติ พานทอง

นายสาเริง ออมทรัพย์

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

ครู ชานาญการ
พิเศษ
ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
(หลักสูตรและ
การสอน)

กลุ่มงานการวัด
และประเมินผล
สาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน “แนะแนว”

ครูชานาญการ
พิเศษ

ศศ.บ.
ประถมศึกษา

งานแนะแนว,
ทะเบียนวัดผล

ครู

ประกาศนียบัตร
การศึกษา
(การศึกษาพิเศษ)

ครูวิชาการ
ครูแนะแนว

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.
(การ
ประถมศึกษา)

กลุ่มสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศึกษานิเทศก์
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หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจ
พิทยาคม
สพป.ปทุมธานี เขต 2
99 หมู่ 16
ถ.วิภาวดีรังสิต
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี
ร.ร.บ้านหนองคาง

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

e-mail

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 08 9317 2326
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9109 1178

soon_2505@
hotmail.com

โทรศัพท์ 032-684108
โทรสาร 032-684108
โทรศัพท์มือถือ 084-1695611
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ08 6138 8845

Alias_kakl@
hotmail.com

ร.ร.บ้านปรือวายใหญ่
ต.หนองโพรง
อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 221/6 หมู่ 4
โทรสาร 0 3721 2006
ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง โทรศัพท์มือถือ 08 9340 1329
จ.ปราจีนบุรี 25150

jsp_6581@
hotmail.com

phanthongniwat@
hotmail.com ,
niwatphan@
hotmail.com
somroeng1@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

33 ปราจีนบุรี เขต 2 นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล

นายสมคิด ศรีปราชญ์

34 พระนครศรีอยุธยา น.ส.จิราภรณ์ บูชา
เขต 1

นายทศพล วงษ์เนตร

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

ผู้อานวยการ
สถานศึกษา

ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา)

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม. (หลักสูตร
และการสอน)

ครู

กศ.บ.
(คณิตศาสตร์)

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
(บริหาร
การศึกษา)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
บริหารงานร.ร.
ร.ร.บรรหารวิทยา
89 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า
อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี 25240
การพัฒนาหลักสูตร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
และกระบวนการ- 998 หมู่ 2 ต.กบินทร์
เรียนรู้ อาเซียน
อ.กบินทร์บุรี
จุดเน้นพัฒนา
จ.ปราจีนบุรี 25110
คุณภาพผู้เรียน
งานแนะแนว
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี)
90 หมู่ 2 ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมพัฒนา
สพป.พระนครศรีอยุธยา
ผู้เรียน ลูกเสือ
เขต 1 ถ.อยุธยา-ป่าโมกข์
แนะแนว
(อ่างทอง) ต.ลุมพลี
คณิตศาสตร์
อ.พระนครศรีอยุธยา
วัดผลฯ
13000
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โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3757 6099
ruangrit.p@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9936 5509
โทรศัพท์ 0 3728 8138
shonda2549@
โทรสาร 0 3728 8137
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 7560 2924
โทรศัพท์ 0 3524 3027
mai24luky@
โทรสาร 0 3524 3027
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1853 3506

โทรศัพท์ 0 3570 4804
peedtw@
โทรสาร 0 3570 4802
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9087 5550

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

ครู

ปริญญาโท
(การบริหาร
การศึกษา)

นางวันทนา ธาราวร

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.(การ
ประถมศึกษา)

น.ส.ธัญพร อ่วมเครือ

ครู
ชานาญการพิเศษ

ปริญญาตรี
(ภาษาไทย)

ครู

ปริญญาโท
(หลักสูตรและ
การสอน)

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
(หลักสูตรและ
การสอน)

35 พระนครศรีอยุธยา น.ส.ภพกมล มุขศรี
เขต 2

36 เพชรบุรี เขต1

ตาแหน่ง

37 เพชรบูรณ์ เขต 3 นายธภัทร ไทยเลี้ยง

น.ส.พัชรินทร์ วาวงศ์มูล

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
สอนคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดพระขาว
ป.4-5
(ประชานุเคราะห์)
34/2 หมู่ 3 ต.พระขาว
อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้รับผิดชอบ
สพป.พระนครศรีอยุธยา
งานแนะแนว
เขต 2 ต.สามกอ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13110
ครูผู้สอน
ร.ร.บ้านท่าแร้ง
ภาษาอังกฤษ
(สหราษฎร์) 185 หมู่ 4
แนะแนว
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม
กิจการนักเรียน
จ.เพชรบุรี
งานแนะแนว
ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน
ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ 67160
เลขานุการปฐมวัย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ต.บึงสามพัน
อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ 67160
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โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 09 1078 0791
phopkamol@
โทรสาร gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1947 9522
โทรศัพท์ 0 3520 3145
wanta123@
โทรสาร 0 3520 3149
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9415 9304
โทรศัพท์ 0 3278 2235
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1299 7112
โทรศัพท์ 0 5673 1283
thapatpat@
โทรสาร 0 5673 1283
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 4622 9285
โทรศัพท์ pai-rin9@
โทรสาร windowslive.com
โทรศัพท์มือถือ 08 0167 4356

ลา
ดับ

สพป.

38 ระยอง เขต 1

39 ระยอง เขต 2

40 ราชบุรี เขต 1

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
(สาขาวิชา)

นางวิภาวรรณ
สุวรรณรุ่งเรือง

ครู

ปริญญาตรี
(ประถมศึกษา)

สอนวิชาแนะแนว
การงานฯ
ประวัติศาสตร์
งานวัดผล
กลุ่มงานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางดรุณจิต ม่วงมงคล

ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ

ปริญญาโท
(จิตวิทยา
การแนะแนว)

น.ส.นงเยาว์ ทองกาเนิด

ครู

ปริญญาตรี
(บรรณารักษ์)

ครูประจาชั้น ป.4

นางปัญชลีย์ ปราณี

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
(การสอน
ศิลปะ)

นางมัทนีย์ ทัศน์พิทักษ์

ครู

ปริญญาตรี
(การศึกษา
นอกร.ร.)

กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ
การจัดการเรียนร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สสวท. ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ม.1-3 งานการเงิน

นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.
(จิตวิทยา
พัฒนาการ)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
สพป.ระยอง เขต 1
อ.เมือง จ.ระยอง
21000
ร.ร.บ้านศรีประชา
อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
สพป.ระยอง เขต 2
ต.วังหว้า อ.แกลง
จ.ระยอง

ร.ร.วัดพิกุลทอง
หมู่ 3 ต.พิกุลทอง
อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานประกันคุณภาพ สพป.ราชบุรี เขต 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชั้น 7) 7 ถ.ไกรเพชร
สาระภาษาอังกฤษ
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
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หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ้านปากแพรก

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

e-mail

โทรศัพท์
wipawan104@
โทรสาร
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1794 0521
โทรศัพท์ 0 3861 3951
daroonjit@
โทรสาร 0 3861 3952
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1496 3940
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9251 5748
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1791 8652

Tongkumnerd@
hotmail.com
PRANEE451@
hotmail.com

โทรศัพท์ 0 3237 8498
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9944 3360
โทรศัพท์ 0 3233 8984
tiparat9@
โทรสาร 0 3233 8984
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9837 2450

ลา
ดับ

สพป.

41 ราชบุรี เขต 2

42 ลพบุรีเขต 1

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.อนุบาลโพธาราม
53/9 หมู่ 3 ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
70120
สพป.ราชบุรี เขต 2
ต.บ้านเลือก
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ร.ร.วัดตองปุ

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3235 6229
krupanida2499@
โทรสาร gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 7995 0012
โทรศัพท์ 0 3223 1071
โทรสาร 0 3223 2969
โทรศัพท์มือถือ 09 2254 0059
โทรศัพท์ 0 3661 5151
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9540 5838

krittaya9@
gmail.com

โทรศัพท์ 0 3641 1001
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1889 5386
โทรศัพท์ 0 3679 3085
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1949 4422
โทรศัพท์ 0 3646 1338
โทรสาร 0 3646 1399
โทรศัพท์มือถือ 08 1757 7214

botun_vios@
hotmail.com

นางพนิดา ตันติธีระศักดิ์

ครู

คบ. (ภาษาไทย)

ครูแนะแนวของ
ร.ร.

น.ส.กฤตยา จาปาจันทร์

ศึกษานิเทศก์

ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา)

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

นางระวิกุล นิลสกุล

ครูคศ.3

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรและ
การสอน)
ปริญญาโท
(การบริหาร
การศึกษา)

งานแนะแนว

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การศึกษา
ระดับปฐมวัย

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
สพป.ลพบุรี เขต 1
ร.ร.บ้านบัวชุม
13 หมู่ 2 ต.บัวชุม
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 2
ต.ลานารายณ์
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
15130

ศึกษานิเทศก์
นางชนิกานต์
วงศ์กิตติวรรณ

43 ลพบุรีเขต 2

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

น.ส.ประทีป ใจมงคล

ครู

ปริญญาโท
(จิตวิทยา
การแนะแนว)

งานแนะแนว
งานวิชาการ

นางรัชนีวรรณ ศรีเอี่ยม

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
(หลักสูตรและ
การสอน)

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
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rawikulnilsakul@
gmail.com

rutchaneewan.see
@gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

44 สมุทรปราการ
เขต 1

45 สมุทรปราการ
เขต 2

46 สมุทรสงคราม

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

นายคมกฤช ทองนพคุณ

ครู

กศ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

นางนฤมล เนื่องช้าง

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม. (จิตวิทยา ประกันคุณภาพ
และการแนะแนว) แนะแนว

นางเสาวคนธ์ นาจาน

ครู

วท.ม.(จิตวิทยา
หัวหน้างานแนะแนว
การให้คาปรึกษา) ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
งานทะเบียนวัดผล

น.ส.พรพิมล ธนะศรี

ศึกษานิเทศก์

นายจรัส วงษ์ไร

ครู

นางรังษิยา อมาตยคง

ผอ.กลุ่มส่งเสริม ปริญญาโท (การ การรับนักเรียน
การจัด
บริหารการศึกษา) แนะแนว
การศึกษา

ปริญญาตรี
(ประถมศึกษา)

วัสุดุ/ครุภัณฑ์

แนะแนว

19
ทาเนียบผู้เข้าประชุม-ปทุมธานี-จุดที่ 4-final

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.วัดสุขกร
77 หมู่ 8 ต.บางด้วน
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
สพป.สมุทรปราการ
เขต 1 ต.ปากน้า
อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 08 1372 2219
nangfalarchom@
โทรสาร 0 2384 6115
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 09 0558 4766
โทรศัพท์ naremon5@
โทรสาร gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 5112 3441

ร.ร.วัดจรเข้ใหญ่
โทรศัพท์ 0 2740 4573
3 หมู่ 5 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ โทรสาร 0 2740 4573
อ.บางเสาธง
โทรศัพท์มือถือ 0812694798
จ.สมุทรปราการ 10540

ร.ร.บ้านคลองบางกก
79 หมู่ 3 ต.โรงเข้
อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสงคราม

saovakhon_08@
hotmail.com

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3470 0066
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1009 0312
โทรศัพท์ 0 3471 1013
โทรสาร 0 3471 5790
โทรศัพท์มือถือ 08 1838 8876

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

49 สระแก้ว เขต 2

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่

ครู

47 สมุทรสาคร

48 สระแก้ว เขต 1

ตาแหน่ง

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

e-mail

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3754 1241
โทรสาร 0 3754 1241
โทรศัพท์มือถือ 08 5286 0115

นางเกสร โพธิ์ศรี

ครู

ปริญญาโท (การ แนะแนว
บริหารการศึกษา) ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

นางทิพย์วรรณ สุวรรณ

ศึกษานิเทศก์

ค.ม. (หลักสูตร
และการสอน)

นางศิรินทิพย์ ศิริสมบูรณ์

ครู
ชานาญการพิเศษ

กศ.ม. (การ
งานแนะแนว
บริหารการศึกษา)

ร.ร.บ้านหนองสังข์
โทรศัพท์ 0 3723 3624
SI_RIN_THIP@
252 หมู่ 1
โทรสาร hotmail.com
ถ.พัฒนาราษฎร์ร่วม
โทรศัพท์มอื ถือ 08 1863 2545
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นางระพีพรรณ ทินโชคชัย

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา)

สพป.สระแก้ว เขต 2
อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ภาษาไทย
จีน ศิลปะ
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ร.ร.บ้านพระเพลิง
241 หมู่ 12 ต.พระ
เพลิง อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว 27000
สพป.สระแก้ว เขต 1
3/14 ถ.เทศบาล 2
ต.สระแก้ว อ.เมือง
จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5466
Tip_504@
โทรสาร 0 3742 5469
windowslive.com
โทรศัพท์มือถือ 08 7143 2500

โทรศัพท์ tpun@
โทรสาร 0 3723 3381
hotmail.co.th
โทรศัพท์มือถือ 08 1936 7133

ลา
ดับ

สพป.

50 สระบุรี เขต 1

51 สระบุรี เขต 2

ชื่อ-สกุล
นางจินตนา สาระทัน

ครู

นายพิศิษฐ์ พันธุ์ดี

ศึกษานิเทศก์

นางเพ็ญศรี ทองนพเก้า

ครู
ชานาญการพิเศษ

นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ

52 สิงห์บุรี

ตาแหน่ง

ศึกษานิเทศก์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ครูแนะแนวสายชั้น ร.ร.หน้าพระลาน
ม. 1 และ
(พิบูลสงเคราะห์)
ครูประจาชั้น ม.1 ต.หน้าพระลาน
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.สระบุรี

กศ.ม. (จิตวิทยา งานระบบดูแล
ร.ร.บ้านซับสนุ่น
และการแนะแนว) ช่วยเหลือนักเรียน หมู่ 1 ต.ซับสนุ่น
งานบริหารทั่วไป อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
งานกิจการนักเรียน
กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา)

นายนิติธร มัติโก

ครู

นางรุ่งทิพย์ กันภัย

นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี
(การแนะแนว)

18220
นิเทศ ติดตาม และ สพป.สระบุรี เขต 2
ประเมินผลการจัด ต.มานิป่า อ.แก่งคอย
การศึกษา
จ.สระบุรี

ปริญญาตรี
ปกครอง
(จิตวิทยาและการ
แนะแนว)

ร.ร.วัดพรหมสาคร
ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี
งานระบบการดูแล สพป.สิงห์บุรี
ช่วยเหลือนักเรียน ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง
ส่งเสริมต.บางพุทรา อ.เมือง
งานแนะแนวใน
จ.สิงห์บุรี
สถานศึกษา
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โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3635 1118
kru_jinny@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9782 1552
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ T_pensir@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9890 0393,

09 2896 1858
โทรศัพท์0 3624 7354 ต่อ 120 noomrin@
โทรสาร0 3624 4638 ,
gmail.com

0 3624 7358
โทรศัพท์มือถือ08 1290 8804
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์ 036511417
run_thip@
โทรสาร 0 3651 1989
windowslive.com
โทรศัพท์มือถือ 09 2272 1476

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

53 สุพรรณบุรี เขต 1 นางสมพิศ คาด้วง

ตาแหน่ง
ครู

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
กศ.ม. (บริหาร
การศึกษา)

นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ

ศึกษานิเทศก์

นายพยัพ สาธุพันธ์

ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ

กศ.ม.
(การบริหาร
การศึกษา)

ครู

ปริญญาโท
(บริหาร
การศึกษา)

54 สุพรรณบุรี เขต 2 นายเกรียงไกร โมรา

นายสุเทพ ด้วงต้อย

ครู

ปริญญาตรี
(พลศึกษา)

น.ส.ปวีณา ธิติวรนันท์

ศึกษานิเทศก์

ค.ม.
(โสตทัศนศึกษา)

งานที่
รับผิดชอบ
งานแนะแนว

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ครูประจาชั้น ป.6 ร.ร.วัดทุ่งคอกฯ
ครูแนะแนวชั้น
หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก
ม.1-3
อ.สองพี่น้อง
ครูผู้รับผิดชอบ
จ.สุพรรณบุรี
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
งานบริหารบุคคล

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.
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หน่วยงาน/
โทรศัพท์/โทรสาร/
ที่อยู่
โทรศัพท์มือถือ
ร.ร.วัดวังกุ่ม
โทรศัพท์ 0 3553 5279
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6178 3822

ร.ร.วัดทุ่งคอกฯ
(สุวรรณสาธุกิจ)
255 หมู่ 8 ต.ทุ่งคอก
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3552 2248
โทรสาร 0 3552 1191
โทรศัพท์มือถือ 08 1365 1525
โทรศัพท์ 0 3558 9325
โทรสาร 0 3558 9325
โทรศัพท์มือถือ 08 1526 5133

e-mail

payapsa@
gmail.com
kriangkaikung@
hotmail.com

โทรศัพท์ suthep2504@
โทรสาร 0 3558 9325
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 6060 4973
โทรศัพท์ 0 3555 2464
paweena2511@
โทรสาร 0 3555 2465
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1858 1879

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

55 สุพรรณบุรี เขต 3 นายประทีป ปานเพ็ชร

ครู
ชานาญการพิเศษ

น.ส.แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร

ศึกษานิเทศก์

56 หนองบัวลาภู
เขต 1

นางประกอบ พลนามอินทร์ ครู
นางพจนี เหล็กกล้า

57 อ่างทอง

ศึกษานิเทศก์

น.ส.เกษราภรณ์ เดือนแรม ครู

ชานาญการพิเศษ

น.ส.สมรัก ยวงเกตุ

นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ปริญญาตรี
พัสดุ แนะแนว
ร.ร.วัดหนองผักนาก
(ประถมศึกษา)
เทคโนโลยี
ต.หนองผักนาก
สารสนเทศ
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
กศ.ม. (พลศึกษา) กลุ่มงานเลขานุการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ก.ต.ป.น.สาระการ หมู่ 4 ต.เขาพระ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ อ.เดิมบางนางบวช
กิจกรรมพัฒนา
จ.สุพรรณบุรี
ผู้เรียน
ร.ร.ร่มเกล้า
-

งานที่
รับผิดชอบ

-

-

คบ.
(ประวัติศาสตร์)

งานส่งเสริมสุขภาพ
และการสุขาภิบาล
โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
กศ.ม. (การ
งานลูกเสือ
บริหารการศึกษา) งานกีฬา
สภานักเรียน
แนะแนว
ระบบดูแลฯ
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ร.ร.ชุมชนวัดปราสาท
หมู่ 5ต.นรสิงห์
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
14130

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9910 2832
โทรศัพท์ 0 3551 5963 ต่อ 14
โทรสาร 0 3550 8409
โทรศัพท์มือถือ 08 1299 9169

e-mail
sanya2503@
hotmail.com
sangpenp@
gmail.com

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 0009 6327
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9842 6622
โทรศัพท์ 0 3585 2130
โทรสาร 0 3585 2130
โทรศัพท์มือถือ 08 9041 4398

กลุ่มส่งเสริมการจัดโทรศัพท์ 0 3561 1371
somrak143@
การศึกษา สพป.อ่างทอง
ต่อ 106
hotmail.com
ถ.เทศบาล 4
โทรสาร 0 3561 1092
ต.บางแก้ว อ.เมือง
โทรศัพท์มือถือ 08 1497 1579
จ.อ่างทอง 14000

ลา
ดับ

สพป.

58 อุตรดิตถ์ เขต 1

ชื่อ-สกุล
นางศิริเพ็ญ ปาวะนา

ตาแหน่ง
ครู

ศึกษานิเทศก์
นางณัฐพัชร์
โรจน์ธนปัญญากุล ชานาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

ศศ.บ.
(การจัดการทั่วไป)

ครูการเงิน
ครูแนะแนว
เด็กพิเศษ

ปริญญาโท
(หลักสูตรและ
การสอน)

งานเลขานุการ
และดูแลกลุ่มงาน
พัฒนาผู้เรียน
(งานแนะแนว)
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หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ้านเหล่า
หมู่ 3 ต.น้าอ่าง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ถ.พาดวารี ต.ป่าเซ่า
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
53000

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 5545 4040
โทรสาร 0 5545 4040
โทรศัพท์มือถือ 08 9907 6131
โทรศัพท์ 0 5581 7761
โทรสาร 0 5581 7759
โทรศัพท์มือถือ 08 6440 6809

e-mail
siripen239@
hotmail.co.th
KLOYNOI@
gmail.com

