การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว: การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
จุดที่ 1 ระหวางวันที่ 7-10 เมษายน 2557
ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ที่ สพม.

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1 สพม. นางศิริกร ปวงคําคง

ศึกษานิเทศก

34

นายจงสกุล วุฒิสรรพ

2 สพม. นางรุงทิวา ธีระตระกูล
35

นายบรรยง ทิพยอด

3 สพม. นางบุษกร เชื้อสีดา
36

นางสินิทธ วงศธิดาธร

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพม.34
โทรศัพท 053112974-5
โทรสาร0 5311 2976

ความสามารถ
พิเศษ
กลุมงานประกันฯ/ งานศิลปะ:
สาระภาษาไทย/ เดคูพาจ/พิธีกร/
กิจกรรมแนะแนว วิทยากร
งานที่รับผิดชอบ

ครูแนะแนว

ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ งานแนะแนว
อ.แมริม จ.เชียงใหม
โทรศัพท 0 5311 2181
โทรสาร 0 5311 2277
นักวิชาการศึกษา สพม.35
สงเสริม
ชํานาญการพิเศษ โทรศัพท –
การจัดการศึกษา
โทรสาร 0 5435 0791

-

ครูแนะแนว

งานแนะแนว

-ดนตรี (กีตาร)
-ดูพระเครื่อง

ผอ.กลุมนิเทศ ติด
ตามฯ

-

ศึกษานิเทศก
ครู ชํานาญการ

ร.ร.ลําปางกัลยาณี
โทรศัพท –
โทรสาร สพม.36
โทรศัพท 08 8258 1874
โทรสาร 0 5360 1451
ร.ร.พานพิทยาคม
โทรศัพท 0 5372 1512
โทรสาร 0 5372 1512

-

สอนวิทยาศาสตร/ ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

1

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

214/298 หมูที่ 5
ต.แมเหียะ
อ.เมือง จ.เชียงใหม
หรือ สพม.34
49/9 ถ.แกวนวรัฐ
อ.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม 50000

09 3286 8375
08 5618 3452

poppylove_1961
@hotmail.com

08 1387 0049

Jongsagoon
@yahoo.com

409/1 ถ.พระเจา
08 5724 0878
ทันใจ ต.ตนธงชัย
อ.เมือง จ.ลําปาง
52000
38/3 หมูที่ 1 ซอย 4 08 2763 0362
ต.ตนธง อ.เมือง
จ.ลําพูน 51000
สพม.36
08 1796 0767

Rungtiwa75
@gmail.com

59 หมูที่ 16
ต.เมืองพาน อ.พาน
จ.เชียงราย

08 5031 1009

Banyong_tipyod
@hotmail.com
Busakorn.chu
@gmail.com
Sinit-teeda
@hotmail.com

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพม.37
4 สพม. นายเฉลียว พันธุอุดมศักดิ์ ศึกษานิเทศก
37
โทรศัพท 0 5462 5754
โทรสาร 0 5452 1796
น.ส.ลําดวน ทาวเชียง
ครู ค.ศ.3
ร.ร.สตรีศรีนาน
โทรศัพท –
โทรสาร 0 5471 0373
ศึกษานิเทศก
สพม.38
5 สพม. นายบุญเชิด อนันตะ
38
ชํานาญการพิเศษ โทรศัพท 0 5561 2793-5
โทรสาร 0 5562 1290

ที่ สพม.

ชื่อ-นามสกุล

น.ส.ศรีเดือน อินอยู

6 สพม.

ตําแหนง

ครูแนะแนว

ร.ร.ผดุงปญญา
โทรศัพท 0 5551 1135
โทรสาร -

งานที่รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพ

ความสามารถ
พิเศษ
วิจัยการศึกษา

โทรศัพทมือถือ

e-mail

90 หมูที่ 5 ต.น้ํารัด
อ.หนองมวงไข
จ.แพร 54170
226/24 ถ.มะโน
ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.นาน
6/77 หมูที่ 9
ต.ปากแคว อ.เมือง
จ.สุโขทัย

08 1531 4493

Punudomsak
@gmail.com

08 1622 7049

kruduan_LD
@hotmail.com

08 6440 9285

bird2501_o
@hotmail.com

งานแนะแนว

-

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน , คุณธรรม ,
ร.ร.สุจริต ,
การศึกษาพิเศษ

พิธีกร

งานแนะแนว

-

ร.ร.ผดุงปญญา
151 หมูที่ 6
ต.ไมงาม อ.เมือง
จ.ตาก 63000

08 8290 0868

sriduenin006
@gmail.com

ยาเสพติด , ระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
หัวหนางาน
แนะแนว

-ระบบ ICT
-ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
วิทยากร
ดานการแนะแนว

สพม.40
ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ
42/8 ถ.เพชรพัฒนา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ 67000

08 1233 3479

Mao_4972
@hotmail.com

08 9961 6079

c_suthatip2
@hotmail.com

ศึกษานิเทศก

39

ที่อยูที่ติดตอได

ครูแนะแนว

7 สพม. น.ส.ประกาย บรรลัง
40

นางมนตริสสา
เชื้อสุวรรณ

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

นักวิชาการศึกษา สพม.40
ชํานาญการพิเศษ โทรศัพท –
โทรสาร ครู ชํานาญการ ร.ร.เพชรพิทยาคม
พิเศษ
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
โทรศัพท 0 5671 1453
โทรสาร 0 5672 2208

2

ที่ สพม.

ชื่อ-นามสกุล

8 สพม. นายบูรพา พรหมเจียม
41

นายวิชัย ไทยไชยนต

9 สพม.
42

ตําแหนง
ศึกษานิเทศก

ครู คศ.2

ศึกษานิเทศก

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพม.41 ถ.เทศา อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000
โทรศัพท –
โทรสาร ร.ร.กําแพงเพชรพิทยาคม
โทรศัพท 0 5571 1212
ตอ 925
โทรสาร 0 5571 1013

งานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

-

หัวหนางาน
แนะแนว

นักจิตวิทยา

ครูแนะแนว

........................................

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

ความสามารถ
พิเศษ

3

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

65/57
ทุงเศรษฐีวิลลา
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
464 ถ.เจริญสุข
ต.ในเมือง
จ.กําแพงเพชร
62000

08 5050 7201

burapapr
@hotmail.com

08 1887 3475

mr_banana006
@hotmail.com

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว: การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทํา
จุดที่ 1 ระหวางวันที่ 7-10 เมษายน 2557
ณ โรงแรมคุมภูคํา จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่

สพป.

1 เชียงใหม
เขต 1

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

นายนิมิตร ไทยดํารงค ศึกษานิเทศก
นางอัจฉรา ปราบสงบ ครูแนะแนว

2 เชียงใหม
เขต 2

นายสัมฤทธิ์ พวงยอด ศึกษานิเทศก

นางรัชฎาพร
ครู คศ.3
ศักดิ์เศรณี

3 เชียงใหม
เขต 3

น.ส.เพ็ญวิภา
ศึกษานิเทศก
พรหมสุวรรณ
นายธวัชชัย ตองใจ

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

ครูแนะแนว

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.เชียงใหม เขต 1
โทรศัพท
โทรสาร
ร.ร.วัดดอนจั่น หมูที่ 4
ต.ทาศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม
โทรศัพท - โทรสาร สพป.เชียงใหม เขต 2
โทรศัพท 0 5346 5557
โทรสาร 0 5346 5373
ร.ร.สันทรายหลวง
โทรศัพท 0 5349 2005
โทรสาร 0 5349 2005
สพป.เชียงใหม เขต 3
โทรศัพท 0 5345 1316
โทรสาร 0 5345 1316
ร.ร.บานเหมืองแร
โทรศัพท 0 5396 9186
โทรสาร 0 5396 9043

งานที่รับผิดชอบ
กลุมงานเลขาฯ
งานแนะแนว

ความสามารถ
ที่อยูที่ติดตอได
พิเศษ
สพป.เชียงใหม เขต 1
-

โทรศัพทมือถือ

e-mail

08 9756 4248

teeArea1@
gmail.com

ร.ร.วัดดอนจั่น หมูที่ 4 08 9701 2967
ต.ทาศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม

กลุมงานสื่อฯ ,
ICT เพื่อการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เรียนการสอน

-

สพป.เชียงใหม เขต 2
บานหนองอาบชาง
ต.สันโปง อ.แมริม
จ.เชียงใหม
แนะแนว , ระบบดูแล การใหคําปรึกษา 99/488 หมูที่ 5
ชวยเหลือนักเรียน
ต.สันทรายนอย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม
กลุมงานพัฒนาและ
ฟง พูด
10 หมู 6 ต.แมสาว
สงเสริมประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ ได อ.แมอาย จ.เชียงใหม

08 4366 4353 , Samrite777@
08 8412 1189 gmail.com ,
Samrite777@
hotmail.com
09 3327 9100 Cool.oicmu@
gmail.com

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

08 6911 1558

08 8252 3769

การศึกษาและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

4

-

75 หมู 5 ต.แมยะ
อ.ฝาง จ.เชียงใหม

Penny_promsu
wan@hotmail.
com

ที่

สพป.

4 เชียงใหม
เขต 4

5 เชียงใหม
เขต 5

6 เชียงใหม
เขต 6

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

นายวิวัฒน
ศึกษานิเทศก
แกวเสมอตา
นางรุจิรัต
ครูแนะแนว
แกวกลางเมือง

โทรศัพท 0 5344 1818
โทรสาร 0 5344 1818

นายวรากุล ตุนเครือ

ศึกษานิเทศก

นางนิภา ทับทอง

ครูแนะแนว

สพป.เชียงใหม เขต 5
โทรศัพท 0 5346 1161
โทรสาร 0 5346 1161
ร.ร.บานวังลุง
โทรศัพท 08 7186 3635

นางจรรยา มีสิมมา

ศึกษานิเทศก

นางนงลักษณ
ครูแนะแนว
แกววงศดี

7 ลําพูน
เขต 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.เชียงใหม เขต 4
โทรศัพท /โทรสาร
0 5382 3222 ตอ 27

นายวิทยา ปนกันทา

ศึกษานิเทศก

นางวิไล อุนใจ

ครูแนะแนว

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สพป.เชียงใหม เขต 6
โทรสาร 0 5336 2172
ตอ17
ร.ร.บานหวยทราย
โทรศัพท 0 5303 2132
โทรสาร 0 5303 2132
สพป.ลําพูน เขต 1
โทรศัพท 0 5300 3547
โทรสาร
ร.ร.ตําบลริมปง
โทรศัพท 0 5300 0075
โทรสาร 0 5300 0075

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ

ที่อยูที่ติดตอได

กลุมพัฒนา
เทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
ระบบการดูแล
คอมพิวเตอร
ชวยเหลือนักเรียน
งานแนะแนว

โทรศัพทมือถือ

e-mail

40 หมู 4
ต.หนองขางคืน
อ.เมือง จ.ลําพูน
51150
ร.ร.บานสันปาสัก
136 หมู 11
ต.หนองควาย
อ.หางดง จ.เชียงใหม
งานวัดและ
วิจัยและพัฒนาทาง 79/1 ถ.สุริยวงศ
ประเมินผล
การศึกษา
ต.หายยา อ.เมือง
(O-Net)
จ.เชียงใหม 50100
คหกรรม (กอท.) ทําอาหาร เบเกอรี่ 238/39
งานหองสมุด
ต.สันผักหวาน
งานสหกรณ
อ.หางดง จ.เชียงใหม
กลุมงานพัฒนาสื่อ คอมพิวเตอร
298 หมู 13 ต.ดอย
นวัตกรรมฯ
โปรแกรมการผลิตสื่อ หลอ อ.ดอยหลอ
แนะแนว
จ.เชียงใหม
ครูผูสอนภาษาไทย
36 หมู 12 ต.ทุง
แนะแนว
สะโตก อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม
กลุมสื่อฯ
คอมพิวเตอร
สพป.ลําพูน เขต 1

08 1530 6907

noi133@
hotmail.com

08 1366 3180

Rujirut72@
hotmail.co.th

08 7192 7090

Varakul_new@
hotmail.com

08 7186 3635

-

0 5336 9364 ,
08 9999 8721

Janme6667@
gmail.com

08 4378 2741

Nonglak43Nok@
gmail.com

08 5599 2777

Witaya_pin
@hotmail.com

ครูแนะแนว

08 2036 9266

5

12/4 หมู 5
ต.หนองชางคื่น
อ.เมือง จ.ลําพูน

ที่

สพป.

8 ลําพูน
เขต 2

9 ลําปาง
เขต 1

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.ดารัณ หมองกี

ศึกษานิเทศก

นางนิภา จินาติ

ครูแนะแนว

นางศรีจันทร ทรายใจ ศึกษานิเทศก
นางสมพิศ ผดุงศิลป

10 ลําปาง
เขต 2

11 ลําปาง
เขต 3

ตําแหนง

ครูแนะแนว

นายสิทธิพงศ
ศึกษานิเทศก
สิริวราพงศ
นางปราณี เมืองคํา

ครูแนะแนว

นางกนิษฐา สวยสด

ศึกษานิเทศก

นางอรพิน สมเสียง

ครูแนะแนว

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.ลําพูน เขต 2
โทรศัพท 0 5398 0352
โทรสาร 0 5398 0352
ร.ร.บานหนองปลาสะวาย
โทรศัพท 08 9950 0294
โทรสาร 0 5397 8078
สพป.ลําปาง เขต 1
โทรศัพท 08 6192 5623
โทรสาร
ร.ร.อนุบาลแมเมาะ
โทรศัพท 08 1602 1249
โทรสาร 0 5426 6029
สพป.ลําปาง เขต 2
โทรศัพท 0 5428 4791
โทรสาร
ร.ร.อนุบาลเกาะคา
โทรศัพท 0 5428 1504
โทรสาร
สพป.ลําปาง เขต 3
โทรศัพท 0 5427 1276
โทรสาร ร.ร.แจคอนวิทยา

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
กลุมงานนิเทศฯ
วิชาการ

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

สพป.ลําพูน เขต 2

08 1992 6563

Darunlp2
@gmail.com

75 หมู 1 ต.ศรีเตี้ย
08 9950 0294
อ.บานโฮง จ.ลําพูน
51130
มีมนุษยสัมพันธ 755/2 หมู 5 บานกาด 08 6192 5623
ประสานสัมพันธเพื่อ เมฆตะวันออก ต.ชมพู
ความสําเร็จของงาน อ.เมือง จ.ลําปาง
174 หมู 1 ต.แมเมาะ 08 1602 1249
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

Nipaji99@
gmail.com

ก.ต.ป.น.
ภาษาไทย
แนะแนว
งานแนะแนว

คอมพิวเตอร

09 3132 4067

Kron.sit
@hotmail.com

08 3156 5239

Nee_187@
hotmail.com

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

-

งานแนะแนว
สอนภาษาไทย
งานแนะแนว

-

หองสมุด, อนามัย, คอมพิวเตอร
กิจกรรมนักเรียน
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111 หมู 14
ต.ลอมแรด อ.เถิน
จ.ลําปาง 52160
187 หมู 3 ต.ทาผา
อ.เกาะคา จ.ลําปาง

109/1 หมู 9
08 1952 3261
ต.รองเกาะ อ.วังเหนือ
จ.ลําปาง 52140
66 หมู 6 ต.แจหม
08 1029 9095
อ.แจหม จ.ลําปาง

Srichan_2507
@hotmail.com
Sompis.p02
@hotmail.com

knta2550@
gmail.com
orapins1@
hotmail.com

ที่

สพป.

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

12 แพร เขต 1 นายบัญญัติ นันทะพงษ ศึกษานิเทศก

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.แพร 1
โทรศัพท 0 54511605
ตอ 303

นายเรืองสินธุ หอมดอก ครูแนะแนว
ร.ร.

13 แพร เขต 2 น.ส.นิตยา วรรณรัตน
นางปทุม รตะบุตร

14 นาน เขต 1 นายถนอม ศักดาศรี

ศึกษานิเทศก
ครูแนะแนว
ศึกษานิเทศก

นางสายสมร วงศวาน ครูแนะแนว

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

โทรสาร 0 54511589
ร.ร.บานแมหลาย
(ประชานุสรณ)
โทรศัพท 0 54550042
โทรสาร
สพป.แพร 2
โทรศัพท 0 54584130
โทรสาร 0 54583652
ร.ร.ชุมชน
บานบวกโปง
สพป.นาน เขต 1
โทรศัพท 0 54710145
โทรสาร 0 54710253
ร.ร.บานน้ําโคง
โทรศัพท 0 5475 0036
โทรสาร -

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

-

55 หมู 9
ต.เหมืองหมอ
อ.เมือง จ.แพร

08 66723218

Bauyat1955
@gmail.com

งานแนะแนว

-

ร.ร.บานแมหลาย
(ประชานุสรณ)

0846157889

Reaungsin
@hotmail.com

งานแนะแนว
การศึกษาพิเศษ

-

08 35665944

Wannarat76
@gmail.com

สอนระดับปฐมวัย
งานแนะแนว

-

08 97578845

-

กลุมงานเลขานุการ
ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่

-

สพป.แพร เขต 2
ถ.จรูญสองรัตน
อ.ลองจ.แพร
67/2 หมู 1 ต.น้ําซํา
อ.สูงเมน จ.แพร
54130
สพป.นาน เขต1

0856942324

Cumpoon
@gmail.com

1/13 ถ.ราษฎร
ประสงค ต.ในเวียง
อ.เมืองนาน จ.นาน

08 9956 7235

Krumorn09
@hotmail.com

งานพัสดุ
งานแนะแนว

7

ที่

สพป.

ชื่อ-นามสกุล

15 นาน เขต 2 นางสดศรี สุทธการ

16 พะเยา
เขต 1

17 พะเยา
เขต 2

ตําแหนง
ศึกษานิเทศก

น.ส.จีระภา สุดใจ

ครูแนะแนว

น.ส.ปาลิกา คําวรรณ

นักวิชาการ
ศึกษา

นายสงัด ปนตานา

ศึกษานิเทศก

น.ส.ปทิตตา จํารัส

ครูแนะแนว

นางสุทธิรดา
เจริญพิทยา

ศึกษานิเทศก

น.ส.จันทรสาย

ครูแนะแนว

เวียงคํา

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.นาน เขต 2
โทรศัพท โทรสาร ร.ร.บานปรางค
โทรศัพท 08 5705 5219
โทรสาร 0 5475 6155
สพป.นาน เขต 2
โทรศัพท 0 5479 1972
โทรสาร 0 5479 1250
สพป.พะเยา เขต 1
โทรศัพท
โทรสาร
ร.ร.บานรองจวา
โทรศัพท
โทรสาร
สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท 054421186
โทรสาร
ร.ร.บานรองสาน
โทรศัพท 0 54455236
โทรสาร

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
ภาษาไทย
งานแนะแนว

ครูแนะแนว
งานแนะแนว
งานการศึกษา
พิเศษ
ครูระบบดูแลฯ

8

โทรศัพทมือถือ

e-mail

08 4374 0677

sodsrisutta@
gmail.com

106 หมู 8 ต.ปว
อ.ปว จ.นาน

08 1366 7724

Jee_sud@
hotmail.com

สพป.นาน เขต 2

09 1068 8357

Kham_wan
@hotmail.com

สพป.พะเยา เขต 1

08 5036 5336

S_pinta
@hotmail.com

121หมู 8
ต.สวางอารมณ
อ.ดอกคําใต จ.พะเยา
90/1 หมู 2
ต.หยวน อ.เชียงคํา
จ.พะเยา
ร.ร.บานรองสาน
ต.รมเย็น
อ.เชียงคํา จ.พะเยา

08 01359886

Patitta_gar
@hotmail.com

08 17464687

Sakoojaae@
hotmail.com

08 19520176

chansai_3952@
hotmail.com

พิธีกร ,
การเขียนเรื่อง
-

งานการศึกษา
ในระบบ
งานแนะแนว

ที่อยูที่ติดตอได

คอมพิวเตอร
ดนตรี

ที่

สพป.

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

18 เชียงราย

นางพวงพร แซคู

ศึกษานิเทศก

เขต 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.เชียงราย เขต 1
โทรศัพท 0 5371 1410
โทรสาร 0 5371 3668

นางเย็นฤดี
ครู ชํานาญการ ร.ร.บานหัวดอย
กันทาสุวรรณ พิเศษ
โทรศัพท 0 5377 4147
โทรสาร 0 5377 4147
19 เชียงราย
เขต 2
20 เชียงราย
เขต 3

21 เชียงราย
เขต 4

ศึกษานิเทศก

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
กลุมงานพัฒนา
หลักสูตรฯ
ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
แนะแนว บริหาร
งบประมาณ

เลนกีฬา
พูดภาษาจีน
เพื่อการสื่อสาร
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

สพป.เชียงราย เขต 1
ถ.สนามบิน อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

09 1079 2387

Pp_saekoo@
hotmail.com

ร.ร.บานหัวดอย หมู
12 ต.ทาสาย อ.เมือง
จ.เชียงราย 57000

08 9557 4960

Yendee2555
@hotmail.com

59 หมู 12 ต.บานดู
อ.เมือง จ.เชียงราย

08 6115 4908

tomtam_1903
@hotmail.com

08 5694 9892

Veena_347
@hotmail.com

08 1950 7307

Mr.ard
@hotmail.com

08 9955 8577

Riamton19
@hotmail.com

ครูแนะแนว
นางถนอม เกเย็น

ศึกษานิเทศก

นางวีณา ขัตติยะ

ครูแนะแนว

นายสะอาด คําตัน

ศึกษานิเทศก

นายวิษณุพงศ การดี

ครูแนะแนว

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สพป.เชียงราย เขต 3
โทรศัพท 08 6115 4908
โทรสาร
ร.ร.ชุมชนบานสันปาสักนอย
โทรศัพท 0 5395 5402
โทรสาร
สพป.เชียงราย เขต 4
โทรศัพท 08 1950 7307
โทรสาร
ร.ร.บานเวียงหมอก
โทรศัพท 0 5319 5046
โทรสาร

กลุมงานนิเทศ
งานอาชีพในร.ร.

การแปรรูปอาหาร 192 หมู 13 ต.ปาสัก
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย

สาระ กอท.
36 หมู 6 ต.แมลอย
การแนะแนวอาชีพ
อ.เทิง จ.เชียงราย
อาชีพบนพื้นที่สูง
กิจการนักเรียน
คอมพิวเตอร, กีฬา ร.ร.บานเวียงหมอก
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
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ที่

สพป.

ชื่อ-นามสกุล

22 แมฮองสอน น.ส.สิริสังวาลย
เขต 1
คําเรือง
นางเสารวัน อินวงค

ตําแหนง
ศึกษานิเทศก
ครูแนะแนว

23 แมฮองสอน น.ส.กนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก
เขต 2
ชํานาญการ

24 อุตรดิตถ
เขต 2

นายวุฒิชัย ใจสุ

ครูแนะแนว

นายทวีป แกววงหิว

ศึกษานิเทศก

นางสมสุวิดา รักสัจจา ครูแนะแนว
น.ส.ณัชพร ชื่นครุธ

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.แมฮองสอน เขต 1
โทรศัพท 0 5361 1282
โทรสาร 0 5361 1445
ร.ร.ชุมชนบานหมอกจําแป
โทรศัพท
โทรสาร
กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลฯ
โทรศัพท 0 5362 1303
โทรสาร 0 5362 1303
ตอ 25
ร.ร.สังวาลยวิทยา
โทรศัพท
โทรสาร
สพป.อุตรดิตถ เขต 2
โทรศัพท 055481125
โทรสาร 0 55481612
ร.ร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
โทรศัพท 0 55481126
โทรสาร
ร.ร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
โทรศัพท 055481126

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
งานแนะแนว
คณิตศาสตร
งานแนะแนว
งานวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา ,
งานพัฒนาผูเรียน ,
สาระศิลปะ
งานแนะแนว
ระบบดูแล
วิชาการ

26 ถนนชํานาญสถิตย 08 99531853
ต.จองคํา
อ.เมือง จ.แมฮองสอน
ร.ร.ชุมชน
08 17240051
บานหมอกจําแป
อ.เมือง จ.แมฮองสอน
นาฏศิลปพื้นบาน 174 สพป.แมฮองสอน 08 9959 6633
เขต 2 ถ.เวียงใหม
อ.แมสะเรียง
จ.แมฮองสอน 58110
ศิลปะ-ดนตรี

-

งานแนะแนว
ระบบดูแ

วิทยากร
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โทรศัพทมือถือ

ทําอาหาร

งานประกัน
คุณภาพ

งานธุรการ

ที่อยูที่ติดตอได

คอมพิวเตอร

2/1 หมู 6
ต.หวยทราย
อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม
สพป.อุตรดิตถ เขต 2
ต.แสนตอ
อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ
72 หมู 7 ต.แสนตอ
อ.น้ําปาด
จ.อุตรดิตถ
1 หมู 4 ต.แสนตอ
อ.น้ําปาด
จ.อุตรดิตถ

e-mail
Sirisangwan
@hotmail.com
Korn.170
@hotmail.com
Kanokon_sign
@yahoo.com

08 01248985
09 47601057

Kruaszza
@gmail.com

0904547483

Taweep3514
@hotmail.com

09 13959472

-

09 31357387

Masmello_o
@hotmail.com

ที่

สพป.

ชื่อ-นามสกุล

25 นครสวรรค นายสมหมาย ลอดชะ
เขต 1
น.ส.สาคร ศรีอุดม
26 นครสวรรค นายละมูล หมีอิ่ม
เขต 2

ตําแหนง
ศึกษานิเทศก
ครูแนะแนว
ศึกษานิเทศก

นางกําไล กันธิยะ

ครูแนะแนว

นางศตพร สะศรีแสง

ครูแนะแนว

27 นครสวรรค นางพัชมณ เทียนศรี
เขต 3

นางชํามะนาด
พลเจียก

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

ศึกษานิเทศก
ครูแนะแนว

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.นครสวรรค เขต 1
โทรศัพท โทรสาร 0 5622 6187
ร.ร.วัดทาทอง
โทรศัพท 056331412
โทรสาร
สพป.นครสวรรค เขต 2
โทรศัพท
โทรสาร 0 5627 2377
ร.ร.บานวังชุมพร
โทรศัพท 056375025
โทรสาร
ร.ร.บานวังชุมพร
โทรศัพท 056-375025
โทรสาร
สพป.นครสวรรค เขต 3
โทรศัพท 0 5625 9608
โทรสาร 0 5625 9608
ร.ร.บานหนองลาด

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
หัวหนากลุมงาน
เลขาฯ
ครูแนะแนว
กลุมสาระ
วิทยาศาสตร
กิจกรรมผูเรียน
งานแนะแนว
หน.ฝายบริหาร
บุคลากร
งานแนะแนว
หน.ฝายวิชาการ
กลุมงานเลขานุการฯ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ทะเบียน
(ราษฎรประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) งานแนะแนว
โทรศัพท 0 5637 3815 วัดผล
โทรสาร 0 5637 3815

11

-

ที่อยูที่ติดตอได

138/190 หมู 14
ต.วัดไทรย
อ.เมือง จ.นครสวรรค
คอมพิวเตอร ร.ร.วัดทาทอง
ต.นครสวรรคตก
จ.นครสวรรค
79/2 หมู 3 ต.ทางิ้ว
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค
วาดรูป
173 หมู 9
กีฬาวอลเลยบอล ต.เขาชนกัน อ.แมวงก
จ.นครสวรรค
ผูกผา จัดสวน 145 หมู 9
ทําอาหาร
ต.เขาขนกัน อ.แมวงก
จ. นครสวรรค
สพป.นครสวรรค
เขต 3 ต.โคกเดื่อ อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค
139/1 หมู 4 ต.ตาคลี
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
60140

โทรศัพทมือถือ
08 17270607

e-mail
Sommai0808
@hotmail.com

0818889485
0872036575

Lamoon.m
@gmail.com

08738432960
0932344990

Kulek_ns2
@hotmail.com

08 0686 7843

Patchamon45
@hotmail.com

08 5603 8884

Chammanadtig
@gmail.com

ที่

สพป.

28 อุทัยธานี
เขต 1

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

นางปาริชาติ ชุมโกมนต ครูแนะแนว

นางบาดาล สุขดวงเขน ครูแนะแนว

29 อุทัยธานี
เขต 2

น.ส.พัชรา จงเกษกรณ ศึกษานิเทศก
นางพรทิพย ทัศนบุตร ครูแนะแนว

30 กําแพงเพชร นายคณาพงศ ศรีสุข
เขต 1

ศึกษานิเทศก
ชํานาญการ
พิเศษ
นางวรุมาศ บูชาเกียรติ ครู คศ.3
(ครูแนะแนว)

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
ร.ร.บานโปงเกง
โทรศัพท
โทรสาร
ร.ร.บานวังเตย
โทรศัพท
โทรสาร
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โทรศัพท
โทรสาร
ร.ร.วัดทองหลาง
โทรศัพท
โทรสาร
สพป.กําแพงเพชร เขต 1
โทรศัพท –
โทรสาร 0 5571 4769
ร.ร.บานสุวรรณภูมิ
ต.ทาขุนราบ อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 6632
โทรสาร 0 5574 6634

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
งานแนะแนว
กลุมสาระ
คณิตศาสตร

-

งานแนะแนว
สาระภาษาไทย

แตงคําประพันธ

กลุมงานพัฒนา
หลักสูตร

-

งานวิชาการ

-

งานวัดและ
ประเมินผล

-

หัวหนาวิชาการ
และงานแนะแนว

-
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ที่อยูที่ติดตอได
189 หมู 2
ต.หนองขาหยาง
อ.หนองขาหยาง
จ.อุทัยธานี
20 หมู6 ต.เขากวาง
อ.หนองฉางจ.อุทัยธานี
61110
27 หมู 1 ต.หนองไผ
อ.หนองขาหยาง
จ.อุทัยธานี
ร.ร.วัดทองหลาง
ต.คอกควาย
อ.บานไร จ.อุทัยธานี
40 ถ.เทศบาล 1
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร 62000
2/110 ถ.เลี่ยงเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
62000

โทรศัพทมือถือ

e-mail

087-8497267

Piwja55
@hotmail.com

09 11482495

badan.su
@yahoo.co.th

08 90858089

pachara-05
@hotmail.com

08 95668052
08 6936 9490

Cana_kpt1
@hotmail.com

08 2410 7720

Mb_guidance
@hotmail.com

ที่

สพป.

ชื่อ-นามสกุล

31 กําแพงเพชร น.ส.ธนาพร
เขต 2

เทาเทียมตน

น.ส.กัลยา โสธนะ

ตําแหนง
ศึกษานิเทศก

ครูชํานาญการ
พิเศษ

32 ตาก เขต 1 น.ส.มณฑา ออดทรัพย ศึกษานิเทศก

นางนิติมา บุญมา

ครูแนะแนว

33 ตาก เขต 2 นางจันทนา ทองอวม ศึกษานิเทศก

สุวารี เข็มทอง

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

ครูแนะแนว

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.กําแพงเพชร เขต 2
โทรศัพท –
โทรสาร -

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

สพป.กําแพงเพชร
เขต 2 เลขที่ 299
หมูที่ 10 ต.คลองขลุง
อ.คลองขลุง
จ.กําแพงเพชร
46 หมูที่ 7
ต.ปาพุทรา อ.ขาณุฯ
จ.กําแพงเพชร
62130
สพป.ตาก เขต 1
อ.เมือง จ.ตาก

08 1786 8294

Nnn1181
@gmail.com

08 1474 2552

Audaud3
@gmail.com

08 95678557

Montaty495
@hotmail.com

การศึกษาพิเศษ

-

ร.ร.บานบึงเสือเตน
โทรศัพท –
โทรสาร -

ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

นาฏศิลป

สพป.ตาก เขต 1
โทรศัพท 055-512561
ตอ 213
โทรสาร
ร.ร.อนุบาลตาก
โทรศัพท
โทรสาร

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
งานแนะแนว
งานพัสดุ

-

233 หมู 6 ต.ตากออก 08 72087169
อ.บานตาก จ.ตาก
63120

Ning2515@
windowslive.
com

สพป.ตาก เขต 2
โทรศัพท 0 55536549
ตอ 114
โทรสาร 0 55535388
ร.ร.ชุมชนบานแมตาวกลางมิตรภาพที่ 26
โทรศัพท
โทรสาร

งานแนะแนว
ร.ร.ขนาดเล็ก

-

สพป.ตาก เขต 2
อ.แมสอด จ.ตาก

0810448424

A.17jan
@gmail.com

งานแนะแนว
การเงิน,หองสมุด

-

91/3 ถนนสมัคร
สรรพการ
อ.แมสอด จ.ตาก

08 18870675

Suwaree_rin
@hotmail.com
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-

ที่

สพป.

34 สุโขทัย
เขต 1

35 สุโขทัย
เขต 2

36 พิษณุโลก
เขต 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
จินตนา อัมพรภาค
ศึกษานิเทศก สพป.สุโขทัย เขต 1
โทรศัพท 0 5561 6180
ตอ 106
โทรสาร 0 5561 3460
น.ส.เนืองนิตย สาเขตต ครู คศ.3
ร.ร.บานวังน้ําขาว
โทรศัพท –
โทรสาร น.ส.นงนุช พันธจุย
ศึกษานิเทศก สพป.สุโขทัย เขต 2
โทรศัพท –
โทรสาร นางขนิษฐา สมฤทธิ์ ครู ชํานาญการ ร.ร.อนุบาลสวรรคโลก
(คุงวารีวิทยา)
โทรศัพท –
โทรสาร นางสุรียพร
ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต 1
ปญญาธนสานต
โทรศัพท 0 5524 4633
ตอ 310
โทรสาร 0 5525 1684
นางกัลยกร กลิ่นทับ ครูแนะแนว
ร.ร.วัดจันทรตะวันออก
โทรศัพท 0 5525 8077
โทรสาร
ชื่อ-นามสกุล

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

ตําแหนง

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

การศึกษาพิเศษ

สอนเด็กพิเศษ

สพป.สุโขทัย เขต 1
อ.เมือง จ.สุโขทัย

08 1304 8633

Jintana2552
@windowslive.
com

งานแนะแนวร.ร. ,
ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
กลุมงานหลักสูตร ,
การศึกษาพิเศษ ,
แนะแนว
งานครูแนะแนว
และครูประจําชั้น

สอนเด็กพิเศษ

123/2 หมูที่ 1
ต.บานกลวย อ.เมือง
จ.สุโขทัย 64000
สพป.สุโขทัย เขต 2
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
64110
9/25 ถ.ประชาราษฎร
ซอย 1 ต.เมืองสวรรค
โลก อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย
สพป.พิษณุโลก เขต 1

08 9959 9420

Wk20091997
@hotmail.com

08 1379 7039

Nuch1975
@hotmail.com

08 9960 9819

Kakilove54
@hotmail.co.th

09 3290 6585

Panyatanasan
@hotmail.com

15/1 หมู 10
ต.วัดจันทร อ.เมือง
จ.พิษณุโลก

08 9708 8515

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
งานแนะแนว
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-

ที่

สพป.

37 พิษณุโลก
เขต 2

38 พิษณุโลก
เขต 3

39 พิจิตร

เขต 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
วาที่ ร.ต.วุฒิพงษ
ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต 2
บุญญพันธโสภณ
โทรศัพท
โทรสาร
นางเย็นฤดี คุมสุพรรณ ครู ชํานาญการ ร.ร.พิณพลราษฎรพิเศษ
ตั้งตรงจิตร 12
โทรศัพท 0 5531 1026
โทรสาร น.ส.บุศรินทร
ศึกษานิเทศก สพป.พิษณุโลก เขต 3
ใจวังโลก
โทรศัพท 0 5536 1313
โทรสาร 0 5536 1313
น.ส.วราภรณ
ครูแนะแนว
ร.ร.บานพราว
มุกดาออน
โทรศัพท 0 5599 0046
โทรสาร 0 5599 0046
นายปตินันท ศรีพงษ ศึกษานิเทศก สพป.พิจิตร เขต 1
โทรศัพท โทรสาร ชื่อ-นามสกุล

น.ส.น้ําคาง เคียงขาง

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

ตําแหนง

ครูชํานาญการ
พิเศษ

ร.ร.บานวังออ
โทรศัพท 0 56698123
โทรสาร

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
กลุมงานวัด
ประเมินผล
งานแนะแนว

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

459/412 หมู 7
08 4949 4947
ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
งานทะเบียนนักเรียน 555 หมูที่ 2 ต.วังทอง 08 1596 4058
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

e-mail
WUTTIPONG.BOON
@gmail.com

กลุมงานพัฒนา
หลักสูตร

สพป.พิษณุโลก เขต 3 08 1283 2160
อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก

Bussarin1967
@gmail.com

งานทะเบียน
งานแนะแนว

162 หมู 1
08 2160 8248
ต.นครไทย อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
14/16 หมู 3
08 1785 8909
ต.คลองคะเชนทร
อ.เมือง จ.พิจิตร
66000
270/89 สากเหล็ก
08 36286101
เมืองใหม อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร

wmukdaon
@gmail.com

งานแนะแนว
วัดผลฯ
งานแนะแนว
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คอมพิวเตอร

Patinun2499
@gmail.com
Namkangkiang
@gmail.com

ที่

สพป.

40 พิจิตร

เขต 2

41 เพชรบูรณ
เขต 1

42 เพชรบูรณ
เขต 2

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

นางสุณี ธีรสรรเพชญ ศึกษานิเทศก

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.พิจิตร เขต 2
โทรศัพท 0 56621741
โทรสาร

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

-

ร.ร.วัดโพทะเล
โทรศัพท
โทรสาร
สพป.เพชรบูรณ เขต 1
โทรศัพท 08 9907 1750
โทรสาร 0 5673 7075
ร.ร.บานยาวี-หวยโปง
โทรศัพท 08 9859 9841
โทรสาร

กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

-

งานแนะแนว

รองเพลง

งานแนะแนว

-

วิจัยและ
กระบวนการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
แนะแนว วิชาการ

นางอิสรา ยอดยิ่ง

ครู

นางสุพัตรา คงศิริกร

ศึกษานิเทศก

นางสุทิศา จารุเดชา

ครูแนะแนว
ร.ร.

นางอนงค รอดแสน

ศึกษานิเทศก

สพป.เพชรบูรณ เขต 2
โทรศัพท
โทรสาร

นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด

ครูชํานาญการ
พิเศษ

ร.ร.หนาศูนยเครื่องมือกล
โทรศัพท 0 5675 6231
โทรสาร 0 5675 6231

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ

16

วิจัย

-

ที่อยูที่ติดตอได

โทรศัพทมือถือ

e-mail

324/37 หมู 3
0816755752
ต.หวยเกตุ
อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
9/1 หมู 12
0818889414
ต.ทาบัวอ.โพทะเล
จ.พิจิตร
สพป.เพชรบูรณ เขต 1 08 9907 1750

Sunee2513
@gmail.com

97/169 หมู 2
หมูบานเพชรชมพู
ต.สะเดียง อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ 67000
113/1 หมู 1 ต.วัดปา
อ.หลมสัก จ.
เพชรบูรณ 67110

08 9859 9841

JARUDACHA_SU
@hotmail.com

08 8153 0320
09 4078 7867

anong03
@hotmail.com

74 หมู 11 ต.ตาลเดียว 0932786222
อ.หลมสัก
จ.เพชรบูรณ 67110

Sakorn048
@gmail.com
Supattra.n11
@gmail.com

Penpit10
@hotmail.com

ที่

สพป.

ชื่อ-นามสกุล

43 ประจวบคีรีขันธ นายขจรเกียรติ
เขต 1

เครือประดับ

ตําแหนง
ศึกษานิเทศก

นายบุญศักดิ์ พัฒราช ผอ.รร.

ทําเนียบอบรมครูแนะแนว-เชียงใหม-จุดที่ 1

สถานที่ทํางาน/
โทรศัพท-โทรสาร
สพป.ประจวบคีรีขันธ
เขต 1
โทรศัพท 0 32662042
โทรสาร 0 32662030
ร.ร.วัดธงชัยธรรมจักร
โทรศัพท 0 3269 5126
โทรสาร 0 3269 5522

งานที่รับผิดชอบ ความสามารถพิเศษ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
งานบริหาร

17

-

กฎหมาย กอสราง
บัญชี

ที่อยูที่ติดตอได
สพป.ประจวบคีรีขันธ
เขต 1 อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ
77000
ร.ร.วัดธงชัยธรรมจักร
100/1 หมู 2 ต.ธงชัย
อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ
77190

โทรศัพทมือถือ

e-mail

0814063853

kkruapradub
@gmail.com

08 19206324

boonsak11_
@hotmail.com

