ทาเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนว
"การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา"
จุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2557 ณ โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
ลา
ดับ

สพม.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1 สพม. 19
น.ส.สุมณา เกตุศรี
ครู
(เลย
หนองบัวลําภู)
นายยงยุทธ
ศึกษานิเทศก์
ศรีหลํอเหล็ก
2 สพม. 20
(อุดรธานี)

3 สพม. 21
(หนองคาย)

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
คบ. (คหกรรมศาสตร์)

งานที่รับผิดชอบ
หัวหน๎างานแนะ
แนว

--ไมํมาประชุม--

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ศรีสงครามวิทยา
360 หมูํ 8 ต.วังสะพุง
อ.วังสะพุง จ.เลย

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

นางเมธาวดี เคหบาล

ศึกษานิเทศก์ กศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษา)

น.ส.ณัฐริยา วงศ์โยธา

ครู

นางวิพาพรรณ
ดอนจันทร์โคตร

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท (บริหาร
การศึกษา)

ปริญญาโท (จิตวิทยา
การให๎คําปรึกษา)

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน เอดส์
เพศศึกษา ยาเสพ
ติด ทักษะชีวิต
ระบบการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
งานสอนวิชาแนะ
แนว งานแนะแนว
งานทุนกู๎ยืม

สพม. 20
79 หมูํ 6 ถ.รอบเมือง
ต.บ๎านจั่น อ.เมือง
จ.อุดรธานี

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน กลุํมสาระ
การงานอาชีพฯ

สพม. 21
ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย

1

ร.ร.ทําบํออ.ทําบํอ
จ.หนองคาย

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 4284 1409-10
โทรสาร0 4284 1795
โทรศัพท์มือถือ 08 9840 8603
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 4212 3173
โทรสาร0 4212 3174
โทรศัพท์มือถือ08 1964 4072

โทรศัพท์0 4243 1728
โทรสาร0 4243 1728
โทรศัพท์มือถือ0867386901
โทรศัพท์0 4242 1074
โทรสาร0 4242 1094
โทรศัพท์มือถือ08 1965 6882

e-mail
SUMANAKETSRI
@hotmail.com

may80999@
gmail.com

kunwiphaphan@
gmail.com

ลา
ดับ

สพม.

4 สพม. 22
(นครพนม
มุกดาหาร)

5 สพม. 23
(สกลนคร)

6 สพม. 24
(กาฬสินธุ์)

ชื่อ-สกุล
นางเกตุวดี ยะสะกะ

ตาแหน่ง
ครู คศ.3

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

งานที่รับผิดชอบ
งานแนะแนว

นายศรายุทธ วังคะฮาต ผู๎อํานวยการ กศ.ม.(เทคโนโลยี
กลุํมนิเทศฯ ทางการศึกษา)

งานบริหารจัดการ
กลุํม

นางวชิราภรณ์ ศิริบูรณ์ ครู

งานแนะแนว

ปริญญาโท (การ
บริหารการศึกษา)

นางทิพวรรณ สีวาดมา ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(การแนะแนว)

งานแนะแนวของ
เขตพื้นที่

นางรชนีกร สุริยาวงษ์

ครู

นางกุสุมาลย์ถินอภัย

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(สังคมศึกษา)

ปฏิบัติการสอนวิชา
สุขศึกษา ศิลปะ
ม.3 งานห๎องสมุด
งานแนะแนว
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (แนะแนว)
สังคมศึกษา
(ภูมิศาสตร์)

ปริญญาตรี
(บรรณารักษศาสตร์)

2

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล
181 หมูํ 9 ต.เรณู
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
48170
สพม. 22
ถ.ปิยะมหาราชาลัย
อ.เมือง จ.นครพนม
ร.ร.กุดบากพัฒนาศึกษา
279 หมูํ 1 ถ.คําเพิ่มกุดบาก ต.กุดบาก
อ.กุดบาก จ.สกลนคร
สพม. 23
ร.ร.ห๎วยผึ้งพิทยา
อ.ห๎วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
สพม. 24
114/20 ถ.ถีนานนท์
ต.โพนทอง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 4257 9295
โทรสารโทรศัพท์มือถือ09 5670 4429

e-mail
getwadee2518@
gmail.com

โทรศัพท์ 0 4252 0940
โทรสาร 0 4252 0940
โทรศัพท์มือถือ 08 9862 0041
โทรศัพท์0 4278 4026
โทรสาร0 4278 4026
โทรศัพท์มือถือ08 8322 4261

Sunjon_muk@
hotmail.com

โทรศัพท์0 4271 4453
โทรสาร0 4271 2814
โทรศัพท์มือถือ08 3358 0937
โทรศัพท์ 0 4386 9036
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 7722 0998

thipawan498@
gmail.com

โทรศัพท์ 0 4381 0543
โทรสาร 0 4381 0620
โทรศัพท์มือถือ 08 1769 5888

KUSUMAL2010@
gmail.com

rot_2499@
hotmail.co.th

Rachaneekorn42
@gmail.com

ลา
สพม.
ดับ
7 สพม. 25
(ขอนแกํน)

ชื่อ-สกุล
นางวัชรียา แจํมใส

ตาแหน่ง
ครูชํานาญ
การพิเศษ

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท
(การแนะแนว)

หน่วยงาน/
ที่อยู่
หัวหน๎ากลุํม
ร.ร.แกํนนครวิทยาลัย
กิจกรรมพัฒนา
4 ถ.เหลํานาดี ต.ใน
ผู๎เรียน หัวหน๎างาน เมือง อ.เมือง 40000
งานที่รับผิดชอบ

แนะแนว

นายศรายุทธสุภะโส

ศึกษานิเทศก์

8 สพม. 26
นายศุภสัณห์ บุตรเรือง ครู
(มหาสารคาม)

ครูแนะแนว
กศ.ม.
จิตวิทยาการศึกษาและ หัวหน๎าศูนย์
จิตวิทยาการ
การแนะแนว

นางรพีพรรณ ปางทอง ศึกษานิเทศก์ คม. (การบริหาร
การศึกษา)

9 สพม. 27
(ร๎อยเอ็ด)

นายนิรันดร์ โคตร
สุวรรณ

ครู

ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา)

นางวิภาประราศรี

ศึกษานิเทศก์ กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

ร.ร.สารคามพิทยาคม
อ.เมือง
จ.มหาสารคาม

แนะแนว
กลุํมนิเทศติดตาม สพม. 26
และประเมินผลการ ถ.เลี่ยงเมือง
จัดการศึกษา
มหาสารคาม-ร๎อยเอ็ด

หัวหน๎ากลุํม
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กลุํม
สาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษาฯ
แนะแนว
3

ต.แวงนําง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
ร.ร.ร๎อยเอ็ดวิทยาลัย
อ.เมือง จ.ร๎อยเอ็ด
สพม. 27
ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง
ร๎อยเอ็ด จ.ร๎อยเอ็ด
45000

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 4322 5637
โทรสาร0 4322 5636
โทรศัพท์มือถือ08 6458 5709
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์043-711585
โทรสาร043-722400
โทรศัพท์มือถือ081-7179886

e-mail
VATSAREYA@
hotmail.com

Suphasan_spk@
hotmail.com

โทรศัพท์ 0 4377 7983
โทรสาร 0 4377 7987
โทรศัพท์มือถือ 08 1049 4263

rapeepan286@
gmail.com

โทรศัพท์0 4351 1795
โทรสาร0 4351 1180
โทรศัพท์มือถือ08 1954 4971
โทรศัพท์0 4351 5369 ตํอ 105
โทรสาร0 4351 8438
โทรศัพท์มือถือ08 9861 7974

wipha101@
gmail.com

ลา
ดับ

สพม.

10 สพม. 28
(ศรีสะเกษ
ยโสธร)

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท (จิตวิทยา
การให๎คําปรึกษา)

นางเรณู สีหะวงษ์

ครูชํานาญ
การพิเศษ

นายศักดิ์นิรุทร
สุขประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาเอก (การ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์)

11 สพม. 29
นางเลิศลักษณ์
(อุบลราชธานี
จันทร์เขียว
อํานาจเจริญ)
นางนิสา ศรศิลป์

ครู

12 สพม. 30
(ชัยภูมิ)

ครู

นางเอื้องไพร กิ่งปรุ

คบ.(จิตวิทยาและแนะ
แนว)

งานที่รับผิดชอบ
หัวหน๎างานแนะ
แนว เลขานุการ
ศูนย์แนะแนว เขต
28
กลุํมงานเลขานุการฯ
งานแนะแนว
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน โรงเรียน
ในฝัน สุขศึกษาพลศึกษา
งานสอน

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท (หลักสูตร หลักสูตร นิเทศ
และการเรียนการสอน) บริหาร แนะแนว
ค.บ.(ศิลปศึกษา)

งานแนะแนว

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ยางชุมน๎อยพิทยา
คมอ.ยางชุมน๎อย จ.ศรี
สะเกษ

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 4568 7116
โทรสาร0 4568 7116
โทรศัพท์มือถือ08 5205 8598

4

ranu623@
gmail.com

สพม. 28
โทรศัพท์0 4561 3379
ถ.วันลูกเสือ ต.หนอง
โทรสารครก อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์มือถือ08 1760 8065

saknirutsiksaka@
gmail.com

ร.ร.นารีนุกูล
โทรศัพท์ 0 4524 5800
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1265 5279
สพม. 29
โทรศัพท์0 4542 2186
ถ.เลี่ยงเมือง ต.กุดลาด โทรสาร0 4542 2185
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์มือถือ08 2311 9120

-

ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล โทรศัพท์0 4481 1849
19 บรรณาการ อ.เมือง โทรสาร0 4481 1062
จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์มอื ถือ08 6451 3951

kingpru@
gmail.com

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

ศึกษานิเทศก์

e-mail

Nisasmal@
gmail.com

ลา
ดับ

สพม.

13 สพม. 32
(บุรีรัมย์)

14 สพม. 33
(สุรินทร์)

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท (จิตวิทยา
การให๎คําปรึกษา)

นางสุวันลา มํวงรัตน์

ครู

น.ส.อภิณญาณ
บุญอุไร

ศึกษานิเทศก์ กศ.ม.(พลศึกษา)

น.ส.กรรณิกา ลาภจิตร ครู

นายดนัย คําผุย

กศ.บ. (จิตวิทยาการ
แนะแนว)

ศึกษานิเทศก์ ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา)

15 สพม. 5
น.ส.จันทนา
ครูชํานาญ
(สิงห์บุรี
บรรณทอง การพิเศษ
ลพบุรี ชัยนาท
อํางทอง)
นางปรานอม ประทีป ศึกษานิเทศก์
ทวี

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การแนะ
แนว)
ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

งานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ลําปลายมาศ
อ.ลําปลายมาศ จ.
บุรีรัมย์

หัวหน๎างานแนะ
แนว เลขานุการ
ศูนย์แนะแนว
จังหวัด
หลักสูตรฯ และงาน กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประกันคุณภาพ
ประเมินผลการศึกษา
ภายในฯ
สพม. 32
งานแนะแนว สอน ร.ร.สิรินธร
ภาษาไทย
ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์
32000
สาระสุขศึกษาและ สพม. 33
พละศึกษา ระบบ บริเวณ ร.ร.จีรวัฒน์
ดูแลชํวยเหลือ
โยธินต.นอกเมือง
นักเรียน แนะแนว
อ.เมือง จ.สุรินทร์
หลักสูตร เศรษฐกิจ
พอเพียง
แนะแนว

ผอ.กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม
ต.บ๎านกล๎วย อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000
สพม. 5 อ.เมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี

“”””””””””””””””””””””””””””””
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 4462 3465
โทรสารโทรศัพท์มือถือ08 1266 7411

e-mail
Suwanla_m@
hotmail.com

โทรศัพท์0 4461 2408
โทรสาร0 4461 2408
โทรศัพท์มือถือ08 1611 8389
โทรศัพท์0 4451 1189
โทรสารโทรศัพท์มือถือ08 7990 7463

apinyarn@
gmail.com

โทรศัพท์08 8586 1803
โทรสารโทรศัพท์มือถือ08 9426 1281

Danai1964@
hotmail.com

โทรศัพท์0 5641 1645
โทรสาร0 5641 1507
โทรศัพท์มือถือ 08 1740 2819
โทรศัพท์0 3650 7454
โทรสาร0 3650 7445
โทรศัพท์มือถือ 08 1946 4276

jan_banna@
hotmail.com

Kannikar_zine@
hotmail.com

pranom_pra@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพป.

1 กาฬสินธุ์
เขต 1

2 กาฬสินธุ์
เขต 2

3 กาฬสินธุ์
เขต 3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
(คณิตศาสตร์)

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.ชุมชนนาจารย์วิทยา
หมูํ 4 บ๎านนาจารย์
ต.นาจารย์ อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 46000
หลักสูตรและ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ปฏิรูปการ
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
เรียนรู๎
จ.กาฬสินธุ์
ปฏิบัติการสอน ร.ร.ฮํองฮีวิทยา
ป.3
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
งานที่
รับผิดชอบ
งานแนะแนว

น.ส.ปรียาพร เหลือศิริ

ครูแนะแนว

นายดุสิตปรีพูล

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท (การ
บริหารการศึกษา)

นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์

ครู

ปริญญาตรี
(ประวัติศาสตร์)

นายภูมิบดินทร์
หัตถนิรันดร์

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.(การวัดผล
การศึกษา)

กลุํมงานวัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
และประเมินผล ต.กุดโดน อ.ห๎วยเม็ก
การศึกษา
จ.กาฬสินธุ์ 46170

นางศิริวรรณ ธนูศรี

ครู

ปริญญาตรี (การ
ประถมศึกษา)

แนะแนว

นายภูนัย ภูถาวร

ศึกษานิเทศก์

6

ร.ร.คําบงพิทยาคม
อ.ห๎วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
46240

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 4312 0114
โทรสารโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9709 9145
โทรศัพท์โทรสารโทรศัพท์มือถือ08 4799 0129
โทรศัพท์โทรสารโทรศัพท์มือถือ0810487900
โทรศัพท์0 4312 6174
โทรสารโทรศัพท์มือถือ 08 3356 6450
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

e-mail
-

DUSIT.preepul@
gmail.com
hongheewit2451@
hotmail.com
phum.hat@
msn.com
siriwan2513@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

4 ขอนแกํน
เขต 1

5 ขอนแกํน
เขต 2

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายสายัณห์ วันนา

ครู

นายมิตรชัย มั่งคั่ง

ศึกษานิเทศก์

ศษ.ม. (หลักสูตร
และการสอนพล
ศึกษา)

น.ส.จิราภรณ์
ดอนสามารถ

ครู

จิตวิทยาการศึกษา

น.ส.เทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์

6 ขอนแกํน
เขต 3

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท
(หลักสูตรและการ
สอนวิทยาศาสตร์)

นายพสธร คําไพเราะ

ครู

นายณฐพร บัวผัน

ศึกษานิเทศก์

ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต
ปริญญาโท
(นวัตกรรมหลักสูตรฯ)

งานที่
รับผิดชอบ
งานทะเบียน
วัดและ
ประเมินผล
งานแนะแนว
กลุํมกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
กลุํมประกัน/
วัดและ
ประเมินผล
งานแนะแนว

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านนาฝายนาโพธิ์
หมูํ 5 ต.หนองบัว
อ.บ๎านฝาง จ.ขอนแกํน

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์โทรสารโทรศัพท์มือถือ08 9863 6609

สพป.ขอนแกํนเขต 1

โทรศัพท์โทรสาร0 4323 6530
โทรศัพท์มือถือ09 5695 1084

mit_2806@
hotmail.com

โทรศัพท์043-210250
โทรสารโทรศัพท์มือถือ

Jira.pa@
windowslive.com

ร.ร.บ๎านป่างิ้วหนองฮี
หมูํ 4 ต.หินตั้ง
อ.บ๎านไผํ จ.ขอนแกํน
40110
กิจกรรมพัฒนา สพป.ขอนแกํน เขต 2
ผู๎เรียน,ประกัน ถนนมิตรภาพ
คุณภาพ
อ.บ๎านไผํ จ.ขอนแกํน
การศึกษา
ครูผู๎สอน

081-0555445
โทรศัพท์043-272818
โทรสาร043-273774
โทรศัพท์มือถือ087-7743920

sayanwanna@
hotmail.com

Tepparat_10@
hotmail.com

ร.ร.บ๎านหนองแวงนางเบ๎า โทรศัพท์Possaram196@
196 หมูํ 1 ต.หนองแวง โทรสารhotmail.com
นางเบ๎า อ.พล
โทรศัพท์มือถือ 08 9422 9563
จ.ขอนแกํน
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

7

e-mail

ลา
ดับ

สพป.

7 ขอนแกํน
เขต 4

8 ขอนแกํน
เขต 5

9 ชัยภูมิ
เขต 1

ชื่อ-สกุล
นางดินหอม เชยตระกูล

ตาแหน่ง
ครู

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
เทคโนโลยีนวตก
รรมทางการศึกษา

นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นายนิคม คําภูเวียง

ครู

ครุศาสตร์บัณฑิต

นายสมชาย โพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์

การวิจัยการศึกษา

งานที่
รับผิดชอบ
วิชา
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
งานเกษตร
งานอาเซียน

หน่วยงาน/
โทรศัพท์/โทรสาร/
ที่อยู่
โทรศัพท์มือถือ
ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา โทรศัพท์
ต.หนองกุง อ.น้ําพอง โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ087-8624508
จ.ขอนแกํน

ฝ่ายปกครอง
หน.กลุํมสาระ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

โทรศัพท์043-312204
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ085-7381611

สพป.ขอนแกํน เขต 4
อ.น้ําพอง จ.ขอนแกํน

ร.ร.หนองไผํพิทยาคม
ต.หนองไผํ
อ.ชุมแพ
จ.ขอนแกํน
กลุํมพัฒนา
สพป.ขอนแกํน เขต 5
ผู๎เรียน
120หมูํ9 ถนนมลิวรรณ
โรงเรียนในฝัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแกํน
40130
หัวหน๎างาน
ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ
แนะแนว
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

นางนุชจรีย์ กุลหินตั้ง

ครู

ปริญญาตรี
การแนะแนว

นางจันทร์หอม เบ๎าลี

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโทหลักสูตร การแนะแนว
การศึกษา
การสอน

8

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 085-0015326

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

e-mail
dinhomtonnam@
hotmail.com
sunannrw@
gmail.com

Somchai.p20.recp1
@gmail.com

091-0659085
โทรศัพท์044-811887
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ089-7200030
โทรศัพท์044-822000
โทรสาร044-811658
โทรศัพท์มือถือ089-8496060

Chanhom_4823@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพป.

10 ชัยภูมิ
เขต 2

11 ชัยภูมิ
เขต 3

12 เชียงราย
เขต 2

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางอนุธิดา สุวรรณรัตน์ ครู

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท
การแนะแนว

นางกัญญุมา เสริมนอก

ศึกษานิเทศก์

นางดอกไม๎ ชินโคตร

ครู

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสาวบุญยกร
ประกอบวรการ

ศึกษานิเทศก์

การศึกษา
มหาบัณฑิต

นางสดศรี คงยืน
นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท (การ
บริหารการศึกษา)

งานที่
รับผิดชอบ
งานแนะแนว

หน่วยงาน/
โทรศัพท์/โทรสาร/
ที่อยู่
โทรศัพท์มือถือ
ร.ร.ชุมชนบ๎านแก๎งคร๎อ- โทรศัพท์044-882743
หนองไผํ 1150 หมูํ 9 โทรสาร044-882743
ต.ชํองสามหมอ
โทรศัพท์มือถือ083-1401624
อ.แก๎งคร๎อ จ.ชัยภูมิ

งานระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน

ร.ร.วังตาลาดสมบูรณ์
ต.ห๎วยยายจิ๋ว
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
กิจกรรมพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ผู๎เรียน
ถนนโกสีย์ ม.1
ต.บ๎านกอก อ.จัตุรัส
จ.ชัยภูมิ
ร.ร.บ๎านโป่งแดง
งานแนะแนว

9

สพป.เชียงราย เขต 2
225 หมูํ 3 ต.จอม
หมอกแก๎ว อ.แมํลาว
จ.เชียงราย

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์044-870439
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ087-8707667
โทรศัพท์044-852000 ตํอ
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e-mail

mai25_25@
windowslive.com
Boonyagob50@
gmail.com

โทรสาร044-851224
โทรศัพท์มือถือ086-4697984
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ chai-vang@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 09 3138 0024

ลา
ดับ

สพป.

13 นครพนม
เขต 1

14 นครพนม
เขต 2

นางรจนา พิมพ์เสน

ครู

น.ส.ธนภัส

ครู

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ค.ม.
หลักสูตรและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู๎
ค.บ. สังคม

นางจารุวรรณ
กิติศรีวรพันธุ์

ครู

ปริญญาตรี

นางพิสมัย ราชชมภู

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
บริหารการศึกษา

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

งานที่
รับผิดชอบ
การศึกษา
พิเศษ
,งานแนะแนว

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านดอนแดง
ต.คําเตย อ.เมือง
จ.นครพนม

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์042-536083
Rotjanao2@
โทรสาร
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ085-0133874

ระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน

ร.ร.บ๎านดอนแดง
ต.คําเตย อ.เมือง
จ.นครพนม
ร.ร.ชุมชนบ๎านคําพอกฯ
ต.ทําจําปา อ.ทําอุเทน
จ.นครพนม

โทรศัพท์042-536083
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ080-1949922
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 0807491511
โทรศัพท์ 042-599226
โทรสาร 042-599156
โทรศัพท์มือถือ 0870121917

งานประกัน
คุณภาพ,
การศึกษา
ปฐมวัย

15 นครราชสีมา น.ส.เต็มดวง
เขต 2
หวังปรุงกลาง

สพป.นครพนม เขต 2
ต.ศรีสงคราม
อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม
ร.ร.บ๎านหนองมํวงหวาน โทรศัพท์

โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

นายสมภพ
ศึกษานิเทศก์
สุขพัฒนานรากุล

10

Jumjim1234@
hotmail.com
Charuwan2512@
gmail.com
pissamaichom@
gmail.

ลา
ดับ

สพป.

16 บึงกาฬ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางวงเดือน สุมังดี

ครู

นางทิพยวรรณ
ประยูรสิทธิ

ศึกษานิเทศก์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
ปริญญาโท
จิตวิทยาแนะแนว

17 บุรีรัมย์
เขต 1

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านโป่งเปือย
ต.โป่งเปือย อ.เมือง
จ.บึงกาฬ
กิจกรรมพัฒนา สพฟ.บึงกาฬ
ผู๎เรียน
511 หมูํ 7 ถ.ชาญสินธุ์
ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง
จ.บึงกาฬ
ร.ร.
งานที่
รับผิดชอบ
งานวิชาการ

ศึกษานิเทศก์
18 บุรีรัมย์
เขต 2

นายไชยโย เจริญรัมย์

ครู

คบ.เกษตรกรรม

ครูฝ่ายปกครอง ร.ร.วัดบ๎านเมืองโพธิ์

ต.เมืองโพธิ์ อ.ห๎วยราช
จ.บุรีรัมย์
นายสาคร แขนรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ080-1878258

Wongduen1969@
hotmail.com

โทรศัพท์042-491247
โทรสาร042-491180
โทรศัพท์มือถือ085-7510026

Tippawan6@
gmail.com

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ085-2080247
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

ศึกษานิเทศก์

11

e-mail

ลา
ดับ

สพป.

19 บุรีรัมย์
เขต 3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางอุไรวรรณ
จินันธุยา

ครู

นางวิรัลยุพา
ศรีชยั วรานนท์

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ศุภากร เตโชชัยวุธ

ศึกษานิเทศก์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
ภาษาไทย

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านสะเดา(สามัคคีวิทยา) หมูํ 6 ต.สะเดา
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
งานแนะแนว สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา
110 ถ.นางรอง-ปะคํา
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
กิจกรรมพัฒนา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
การศึกษา
ผู๎เรียน
มหาบัณฑิต
110 ถ.นางรอง-ปะคํา
งานประกั
น
(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพทุ์ 044-188229

กศ.ม.
การวิจัยการศึกษา

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-0671583

งานที่
รับผิดชอบ

คุณภาพ
การศึกษา

20 บุรีรัมย์
เขต 4

นางสําเนียง ประนัดศรี

ครู

นางชนาพร ประบุญเรือง ศึกษานิเทศก์
21 มหาสารคาม นางจารุวรรณ ไชยวงษา รอง ผอ.
เขต1
สถานศึกษา
นายประยูร เหมบุรุษ

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
คอมพิวเตอร์ศึกษา

งานวัดผล

ค.ม. (การบริหาร
การศึกษา)

งานฝ่าย
วิชาการ

ร.ร.วัดบ๎านปะเคียบ
ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-0591619
ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4371 1067
161 ถ.ศรีสวัสดิ์ดําเนิน โทรสาร ต.ตลาด อ.เมือง
โทรศัพท์มือถือ 08 6235 7386

จ.มหาสารคาม
กลุํมงาน
สพป.มหาสารคาม
สํงเสริมพัฒนา เขต 1
สื่อ
12

โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ083-9667505
โทรศัพท์044-632291
โทรสาร044-631548
โทรศัพท์มือถือ085-7628600
โทรศัพท์044-632289
โทรสาร044-631548
โทรศัพท์มือถือ081-7904621

โทรศัพท์043-723210
โทรสาร043-711102
โทรศัพท์มือถือ089-7110282

e-mail
Ubaiwan_
chinuntuya@
hotmail.com
Kung_wiran@
hotmail.com
Supa767134@
gmail.com

Sam258i@
gmail.com
Pollybr4@
gmail.com
kero_jrw@
hotmail.com
Prayoon56@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

22 มหาสารคาม นายถวิล สืบสุนทร
เขต2
นายครรชิต ศรีกุลคร

23 มหาสารคาม นายมานพ กัลยาสนธิ์
เขต3
นายกิตติพงษ์ ผลสวําง

24 มุกดาหาร

ตาแหน่ง
ครู

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
บริหารการศึกษา

งานที่
รับผิดชอบ

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
การบริหาร
การศึกษา

ครู

คบ.
คณิตศาสตร์

แนะแนว
ปกครอง
วิชาการ
ทะเบียน

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา
ปริญญาตรี
ประถมศึกษา

กิจกรรม
นักเรียน
การจัดการ
ศึกษาพิเศษ

ปริญญาโท
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

งานแนะแนว
การศึกษา

นางทิพย์วรรณ
ครู
ลอดคูบอน
นางพรอารมณ์
นักวิชาการศึกษา
กาฬมาตย์ ชํานาญการพิเศษ

งานแนะแนว
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หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านเม็กคํา
อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม
เขต 2 ถนนสมารักษ์
ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม
ร.ร.บ๎านดอนกลอย
หนองยางหมูํ 17
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140
สพป.มหาสารคาม เขต
3 ต.หัวขวาง อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม
ร.ร.มุกดาลัย
ถนนพิทักษ์พนมเขต
อ.เมือง จ. มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

e-mail

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ085-690485
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ083-3568960

Chitkan4@
gmail.com

โทรศัพท์
โทรสาร043-761802
โทรศัพท์มือถือ080-1953631

khonsema@
gmail.com

โทรศัพท์043-76236
โทรสาร043-762363
โทรศัพท์มือถือ080-0103507

Kitfipong12122507
@gmail.com

โทรศัพท์042-611311
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ084-5149203
โทรศัพท์042-611530 ตํอ17
โทรสาร042-612284
โทรศัพท์มือถือ089-7091211

Tippawan3008@
windowslive.com
Porn123ka@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

25 ยโสธร
เขต 1

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางนงนุช วิเศษรัตน์
นางจันทรา พรมูลลิสาร ศึกษานิเทศก์

26 ยโสธร
เขต 2

ศศ.ม.
ไทยคดีศึกษา

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านสามเพียแสน
จําปา

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
กิจกรรมพัฒนา สพป.ยโสธร เขต 1
โทรศัพท์045-712731
ผู๎เรียน
ถนนแจ๎งสนิท ต.สําราญ โทรสาร045-711419
อ.เมือง จ.ยโสธร
โทรศัพท์มือถือ085-4903039

e-mail

Jew4061@
hotmail.com

35000
ร.ร.บ๎านพอกโนนหนองผือคําไผํใต๎

นายธนู วํองไวตระกูล
นายอนุ บุญสูง

27 ร๎อยเอ็ด
เขต 1

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

ศึกษานิเทศก์

นางมิรันตี เวียงอินทร์ ครู

นายสุวัฒน์ ฤทชาพรหม ศึกษานิเทศก์

ปริญญาตรี
ภาษาไทย
แนะแนว
กศ.บ.
ชีววิทยา

งานแนะแนว
ระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน
การศึกษา
ทางไกลผําน
ดาวเทียม,
EPL,TV
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โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
ร.ร.บ๎านขอนแกํน
โทรศัพท์043-525240
(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ084-7928383
หมูํ 5 ต.ขอนแกํน

อ.เมือง ร๎อยเอ็ด
จ.ร๎อยเอ็ด
สพป.ร๎อยเอ็ด 1

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ080-4007331

mirun@
hotmail.co.th

Suwat249871@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

28 ร๎อยเอ็ด
เขต 2

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางบัวเรียน มังตา
นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขา

ศึกษานิเทศก์

29 ร๎อยเอ็ด เขต นางพิไลพรรณ พลเยี่ยม
3
นางปราณี สาระบาล
30 เลย เขต 1

ศึกษานิเทศก์

นางบุญญาพร
ครู
บุตรโยจันโท
นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ ศึกษานิเทศก์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.เมืองสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
กิจกรรมพัฒนา สพป.ร๎อยเอ็ด
ป.เอก
โทรศัพท์043-599191
ผู๎เรียน
โทรสาร
หลักสูตรฯ
123 ต.ดอกไม๎
ภาษาไทย
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร๎อยเอ็ด โทรศัพท์มือถือ081-7991939
โทรศัพท์
ร.ร.ชุมชนบ๎านสวําง
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
งานปฐมวัย
ป.โท
สพป.ร๎อยเอ็ด 3
โทรศัพท์043-571546
การวัดผลการศึกษา กลุํมงาน
อ.โพนทอง
โทรสาร043-571546
เลขานุการ
จ.ร๎อยเอ็ด
โทรศัพท์มือถือ098-1035583
งานแนะแนว ร.ร.บ๎านนาดินดํา
กศ.ม.
โทรศัพท์042-072422
งานวิ
ช
าการ
จิตวิทยาการ
ต.นาดินดํา อ.เมือง
โทรสาร042-072422
แนะแนว
จ.เลย 42000
โทรศัพท์มือถือ089-7145851
กิจกรรมพัฒนา สพป.เลย เขต 1
โทรศัพท์
กศ.ม.
โทรสาร042-811697
การประถมศึกษา ผู๎เรียน
ถนนเลย-เชียงขาน
อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์มือถือ081-2615097
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e-mail

sornortcrdsak@
hotmail.com

Boonya15@
hotmail.co.th
Younyoun 4@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

31 เลย เขต 2

32 เลย เขต 3

33 ศรีสะเกษ
เขต 1

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางสัมพันธ์ ศรีเมือง

ครู

น.ส.ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี

ศึกษานิเทศก์

น.ส.อรพิมพ์ ทํอนแก๎ว

ครู

นางเพชรี ชัยมูล

ศึกษานิเทศก์

น.ส.นันทัชพร พวงพุฒ

ครู

นายเสรี กาหลง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
การประถมศึกษา,
จิตวิทยา
กศ.ม.
จิตวิทยาแนะแนว
ศษ.ม.
การบริหาร
การศึกษา
ป.โท
วิจัยและประเมินผล
ฯ
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.อนุบาลชุมชนภูกระดึง หมูํ 8
ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง
จ.เลย
กิจกรรมพัฒนา สพป.เลย 2
ผู๎เรียน,
ถนนศรีสงคราม
การศึกษา
อ.วังสะพุง จ.เลย
งานที่
รับผิดชอบ
งานแนะแนว

พิเศษ,หลักสูตร
ครูแนะแนว
ร.ร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์

งานแนะแนว
ร.ร.ขนาดเล็ก

หมูํ 4 ต.โป่ง
อ.ดํานซ๎าย จ.เลย
สพป.เลย 3
อ.ดํานซ๎าย จ.เลย

ระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน

ร.ร.บ๎านคูบ
อ.น้ําเกลี้ยง
จ.ศรีสะเกษา

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์042-871124
โทรสาร042-871124
โทรศัพท์มือถือ081-0593713
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Aoisampan_Sri@
hotmail.co.th

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-9757426

Tassance.rit@
gmail.com

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ085-0522028

Or_pim@
windosalive.com

โทรศัพท์042-891905
Phet13.pp@
โทรสาร042-891723
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ081-9657257
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 085-7778559,

088-1211581
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

ศึกษานิเทศก์

e-mail

ลา
ดับ

สพป.

34 ศรีสะเกษ
เขต 2

ชื่อ-สกุล
นายปราโมทย์ มืดทัพไทย ครู

นายชะอุ๎ม เชื้อทอง

35 ศรีสะเกษ
เขต 3

36 ศรีสะเกษ
เขต 4

ตาแหน่ง

ศึกษานิเทศก์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
จิตวิทยา(การให๎
คําปรึกษาและ
แนะแนว)
ปร.ด.
การจัดการ

นายธีระชัย เพิ่มพร
นางปราใสสุทธิภรณ์

ศึกษานิเทศก์

นางฉวีวรรณ
เศรษฐวิบูลย์

ครู

ปริญญาตรี
จิตวิทยาแนะแนว

นางมาริสา พละสูรย์

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
การบริหาร
การศึกษา

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านหนองหัวหมู
หมูํ 7 ต.สระกําแพงใหญํ
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ
กิจกรรมพัฒนา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ผู๎เรียน
ถนนศรีอุทุมพร
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ
ร.ร.บ๎านตะเคียน
ชํางเหล็ก
งานที่
รับผิดชอบ
ครูแนะแนว
ครูที่ปรึกษา
งานอาคาร
สถานที่

งานแนะแนว

ร.ร.บ๎านโดนอาว
127 หมูํ 7 ต.รุง
อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ
สาระภาษาไทย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สังคมศึกษา
ต.น้ําอ๎อม
กิจกรรม
อ.กันทรลักษณ์
สํงเสริมนิสัยรัก
จ.ศรีสะเกษ 33110
การอํานและ
ห๎องสมุด
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์045-826106

e-mail

โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ086-2565783
โทรศัพท์045-691533
โทรสาร045-691532
โทรศัพท์มือถือ084-9224662
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ087-2615100
โทรศัพท์045-663075
โทรสาร045-663075
โทรศัพท์มือถือ089-7196062

Cha.um@
hotmail.com

CHAWEEWAN-pe@
hotmail.com
Palasoon.marisa@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

37 สกลนคร
เขต 1

38 สกลนคร
เขต 2

39 สกลนคร
เขต 3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

น.ส.ปิยะมาศ
ครู
โถแพงจันทร์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท
บริหารการศึกษา

นางโฉมสุดา ศิริฟอง

ศึกษานิเทศก์

ศษ.ม.
การแนะแนว

น.ส.พัชนีวรรณ
ศรีเวียงธวัช

ครู

ปริญญาตรี
ประถมศึกษา

นายเรืองยศ พลราชม

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาตรี
การบริหาร
การศึกษา

น.ส.คชาภรณ์ ก่ําจําปา

ครู

นางพลอยนภัส
ศึกษานิเทศก์
ทัศนพงษ์

ป.โท
การบริหาร
การศึกษา
กศ.ม.
จิตวิทยาการศึกษา

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
37 หมูํ 11 ต.นามํอง
อ.กุดมาก จ.สกลนคร
งานแนะแนว สปพ.สกลนคร เขต 1
27 หมูํ 7 บ๎านดาหลวง
ต.บึงทวาย อ.เตํางอย
จ.สกลนคร
ครูแนะแนว
ร.ร.บ๎านงํอนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
บ๎านงํอน ต.สวํางแดนดิน
อ.สวํางแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
กลุํมงานนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 2
ติดตามระบบ อ.สวํางแดนดิน
บริหารและ
จ.สกลนคร
งานที่
รับผิดชอบ
วิชาการ

กระบวนการ
เรียนรู๎
งานแนะแนว

ร.ร.บ๎านห๎วยหิน
ต.หนองแวง
อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร
งานแนะแนว สพป.สกลนคร เขต 3
งานการศึกษา อ.วานรนิวาส
พิเศษ โรงเรียน จ.สกลนคร
ขนาดเล็ก
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ

e-mail

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ083-3744681

Piya_tpj@
hotmail.com

โทรศัพท์042-712191
โทรสาร042-712191
โทรศัพท์มือถือ088-5623722

Nang50@
hotmail.com

โทรศัพท์042-771403
โทรสาร042-771403
โทรศัพท์มือถือ089-5774852

Kruporn2555@
hotmail.com

โทรศัพท์042-712155
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-8727951

ruangyotp@
gmail.com

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ091-0611230

Krujoyz@
hotmail.com

โทรศัพท์
โทรสาร042-791205
โทรศัพท์มือถือ090-9815531

Dokpai_phupa@
hotmail.com

ลา
ดับ

สพป.

40 สุรินทร์
เขต 1

41 สุรินทร์
เขต 2

42 สุรินทร์
เขต 3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางนภาพร สิทธิ์เสือ

ครู

นายชํานาญ ภคะวา

ศึกษานิเทศก์

น.ส.มณเฑียร สีดํา

ครู

นายยรรยง ผิวอํอน

ศึกษานิเทศก์

นายธนรรณพ เชื้อจันทร์ ครู คศ.1

นางเปรมฤดี ทัดศรี

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
(บริหารฯ)

งานที่
รับผิดชอบ
แนะแนว

ปริญญาโท (บริหาร สื่อเทคโนโลยี
พัฒนาผู๎เรียน
การศึกษา)
ปริญญาโท
(จิตวิทยาการให๎
คําปรึกษา)
กศ.ม.(จิตวิทยาการ
แนะแนว)

งานวิชาการ
งานแนะแนว

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านใหมํ
สพป.สุรินทร์ เขต 1

ร.ร.บ๎านนานวน
ต.นานวน อ.สนม
จ.สุรินทร์
กิจกรรมพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 2

ผู๎เรียน
การพัฒนา
หลักสูตรฯ
ปริญญาโท (บริหาร งานวัดผล
ประเมินผล
การศึกษา)
การศึกษา

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 0807956062
โทรศัพท์ 0 4451 1419
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ 08 9775 8648
โทรศัพท์ 0 4459 0146
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 5775 3606
โทรศัพท์ โทรสาร 0 4459 9248
โทรศัพท์มือถือ 08 8473 7181

ร.ร.เจริญราษฎร์วิทยา โทรศัพท์ หมูํ 3 บ๎านสกอร์
โทรสาร ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท โทรศัพท์มอื ถือ 08 1789 9625
จ.สุรินทร์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

ศึกษานิเทศก์
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e-mail
Yai8055@
hotmail.com
Piewyon@
hotmail.com
jaroenrat
wittaschool@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

43 หนองคาย
เขต 1

44 หนองคาย
เขต 2

ชื่อ-สกุล
นางสุนิจ โสดาวิชิต

ตาแหน่ง
ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
คม. (การบริหาร
การศึกษา)

นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.(บริหาร
การศึกษา)

นางพรเพชร เพียสุระ

ครู ค.ศ.3

ศศ.ม. (จิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว)

น.ส.สมาพร วงษ์ศรีแก๎ว

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท (การ
บริหารการศึกษา)

หน่วยงาน/
งานที่
รับผิดชอบ
ที่อยู่
สายผู๎สอน ป.4 ร.ร.บ๎านเหมือดแอํ
– ม.3
ต.คอกช๎าง อ.สระใคร
หัวหน๎ากลุํม
งานประกันฯ
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
การศึกษา
พิเศษเรียนรํวม
กลุํม กตปน.
งานการศึกษา
พิเศษ กิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน
กิจกรรมคํายฯ

45 หนองบัวลําภู
เขต 1

จ.หนองคาย
สพป.หนองคาย เขต 1

ร.ร.บ๎านผือ
อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย

โทรศัพท์ petty.peasura05@
โทรสาร 0 4240 5618
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1260 9728

สพป.หนองคาย เขต 2

โทรศัพท์ 0 4247 1935

ตํอ 22
โทรสาร 0 4247 1310
โทรศัพท์มือถือ 08 7951 7742
ร.ร.

ศึกษานิเทศก์

20

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 4290 6323
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1873 9489
โทรศัพท์ 0 4241 5332
kk_rith2505@
โทรสาร 0 4241 2694
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9711 6240

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

samaporn.02@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

46 หนองบัวลําภู นางพนิดา จันทะมาตร
เขต 2
นางนิรมล บุญเย็น

ตาแหน่ง
ครู
ศึกษานิเทศก์

47 อํานาจเจริญ นางสันทยา ประทุมชาติ ครู

48 อุดรธานี
เขต 1

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
(ภาษาไทย)

งานที่
รับผิดชอบ
เจ๎าหน๎าที่
แนะแนว

ศษ.ม.(การบริหาร
การศึกษา)

กิจกรรมพัฒนา สพป.หนองบัวลําภู
ผู๎เรียน
เขต 2

ปริญญาตรี
(จิตวิทยาและการ
แนะแนว)

ต.นากลาง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลําภู
ระบบดูแล
ร.ร.ชุมชนเปือยหัวดง
ชํวยเหลือ
79 หมูํ 6 ต.เปือย
นักเรียน แนะ อ.ลืออํานาจ
แนว
จ.อํานาจเจริญ
กิจกรรมพัฒนา สพป.อํานาจเจริญ

นายโกวิทย์ อุดมสันต์

ศึกษานิเทศก์

นางนิภา ตํายดํารงค์

ครูแนะแนว

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
คบ.(การแนะแนว)

นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น

ศึกษานิเทศก์

ค.ม.(พลศึกษา)

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านโคกทุํงน๎อย

ผู๎เรียน

แนะแนว

ร.ร.บ๎านหมากแข๎ง
133 ถ.อําเภอ อ.เมือง
จ.อุดรธานี
กิจกรรมพัฒนา สพป.อุดรธานี เขต 1
ผู๎เรียน สุข
ศึกษา
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 420 5440
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 09 1863 7039
โทรศัพท์ 042359568 ตํอ 14 โทรสาร 0 4235 9563
โทรศัพท์มือถือ 08 1739 7916

e-mail

โทรศัพท์ sunthaya14@
โทรสาร 045272335
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 6262 3202
โทรศัพท์ 0 4551 1019
โทรสาร 0 4554 3147
โทรศัพท์มือถือ 08 6246 1031
โทรศัพท์ 0 4224 4294
โทรสาร 0 4221 2367
โทรศัพท์มือถือ 08 1260 4904
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 0817492887

gowitudomsun@
gmail.com
Nipa4994@
hotmail.com
SNPONGSAK@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

49 อุดรธานี
เขต 2

50 อุดรธานี
เขต 3

51 อุดรธานี
เขต 4

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นางประพิศ นาจะรวย

ครู

น.ส.วริศรา เชิญชม

ศึกษานิเทศก์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี
(คณิตศาสตร์)
ปริญญาโท
(จิตวิทยา
การศึกษา)

นางนวลลดา สมตา

ครู ชํานาญการพิเศษ

ปริญญาตรี
(สังคมศึกษา)

นายอมร ภาดี

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาตรี
(พลศึกษา)

นางพุทธชาติ เหลาแก๎ว

น.ส.สมปอง ผิวผํอง

ครู

ศึกษานิเทศก์

หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านโนนสมบูรณ์
หมูํ 12 ต.ห๎วยสามพาด
อ.ประจักษ์ศิลปาคม
จ.อุดรธานี
ประกันคุณภาพ สพป.อุดรธานี เขต 2
การศึกษา
505 หมูํ 9 ต.กุมภวาปี
แนะแนว
อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 4229 5224
pis_224@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1601 1975

ร.ร.บ๎านนิคมหนองตาล
ต.โพนงาม อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี 41130
หัวหน๎ากลุํม
กลุํมนิเทศฯ
งานพัฒนาการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทรศัพท์ S.nuallada@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 6224 7495
โทรศัพท์ 042261156
โทรสาร 042261186
โทรศัพท์มือถือ 08 8548 7499

งานที่
รับผิดชอบ
ครูประจําชั้น
ป.6 หัวหน๎า
งานบริหาร
ทั่วไป

ทัศนศิลป์
ครูวิชาการ
ครูแนะแนว

โทรศัพท์ 042334575 ตํอ 18 well.waris@
โทรสาร 0 4233 4517
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1544 1794

ปริญญาตรี
(จิตวิทยาและการ
แนะแนว)

นิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัด
การศึกษา
ครูแนะแนว
ร.ร.กลางใหญํนิโรธรังสี- โทรศัพท์ 0 4292 1504
i.am.ja2217@
อุปถัมภ์
โทรสาร 0 4292 1504
windowslive.com
หมูํ 6 ต.กลางใหญํ
โทรศัพท์มือถือ 08 4601 5598

กศ.ม.(เทคโนโลยี
การศึกษา)

อ.บ๎านผือ จ.อุดรธานี
กิจกรรมพัฒนา สพป.อุดรธานี เขต 4
ผู๎เรียน
อ.บ๎านผือ จ.อุดรธานี
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โทรศัพท์ 0 4228 1299
phiwphong@
โทรสาร 0 4228 2505
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1739 8560

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

52 อุบลราชธานี นางช๎องรัตน์ สุวรรณพงศ์ ครู
เขต 1
นางศรีเศวต จอมหงษ์

53 อุบลราชธานี นายวิศิษย์ ใชญัน
เขต 2

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ปริญญาโท
การบริหาร
การศึกษา

ศึกษานิเทศก์

กศ.ม.
การบริหาร
การศึกษา

ครู

ปริญญาโท
บริหารการศึกษา

น.ส.ศิริพรรณ์ แก๎วเนตร ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
การบริหาร
การศึกษา

งานที่
รับผิดชอบ
งานแนะแนว
และระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน,งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน
ระบบดูแล
ชํวยเหลือ
นักเรียน
การวัดผล
ประเมินผล

54 อุบลราชธานี นางศิวาพร ดาราคํา
เขต 3
นายประจักษ์พุฒพิมพ์

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาโท
การพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการ
สอน

กลุํมพัฒนา
หลักสูตและ
การเรียนการ
สอน
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หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.อุบลวิทยาคม
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์045-254784
โทรสาร045-254784
โทรศัพท์มือถือ089-5835964

สพป.อุบลราชธานี
เขต1 ถนนสุรศักดิ์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์045-242320
โทรสาร045-242320
โทรศัพท์มือถือ089-6260078

e-mail
Chongrat2@
yahoo.co.th
Jomhangsrisawet
@gmail.com

ร.ร.บ๎านบกหนองทันน้ํา โทรศัพท์
โทรสาร
ต.หนองทันน้ํา
โทรศัพท์มือถือ087-4466326
อ.กุดช๎างปุ๋น
จ.อุบลราชธานี

gotongtam@
hotmail.co.th

สพป.อุบลราชธานี
เขต 2

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ086-8694816

Pun-ksew@
hotmail.com

ร.ร.บ๎านไรํ

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์045-426547-8
โทรสาร045-426548
โทรศัพท์มือถือ081-9770286

สพป.อุบลราชธานี
เขต 3 ตําบลโพธิ์ไทร
อ.พิมูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี

Putpim03@
gmail.com

ลา
ดับ

สพป.

ชื่อ-สกุล

55 อุบลราชธานี นางกฤษดาพร สมพงษ์
เขต 4

ตาแหน่ง

งานที่
รับผิดชอบ

ครู

นายโสวัฒน์ พรมสุพรรณ ศึกษานิเทศก์

56 อุบลราชธานี นางญาณิสาสินี
ครู
เขต5
โชติเมธาสิทธิ์

นางเรืองยศ เพชรสุก

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

ศึกษานิเทศก์

ปริญญาเอก
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค

ปริญญาโท
บริหารการศึกษา

ปริญญาเอก
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค

กิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน,
การศึกษา
ปฐมวัย,พัฒนา
คุณธรรมใน
โรงเรียน
วิถีพุทธ
งานแนะแนว
งานสอน
วิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี
งานแนะแนว
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หน่วยงาน/
ที่อยู่
ร.ร.บ๎านนาลาน
สพป.อุบลราชธานี
เขต 4 ต.คําน้ําแซบ
อ.วารินชําราบ
จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์045-321144
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-9765158

โทรศัพท์
ร.ร.บ๎านสร๎างมํวงโทรสาร
ส๎มเสี้ยว
ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก โทรศัพท์มือถือ084-8971616
จ.อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี
เขต 5 อ.เดชอุม
จ.อุบลราชธานี

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ081-

0679145,086-4681935

e-mail

Sobat2505@
gmail.com

Yanisasincc56@
gmail.com

Ruangyot2556@
gmail.com

