ทาเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนว
"การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา"
จุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมลี การ์เด้นท์ พลาซ่า จ.สงขลา
ที่

สพม.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1 สพม. เขต10 นางเยาวนารถ พัฒเสมา ครู
(เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสงคราม
ครู
สมุทรสาคร) น.ส.อมรรัตน์ สุดใจ

นางณิชกานต์

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่รับผิดชอบ

ปริญญาตรี
(จิตวิทยา)

งานแนะแนว

ปริญญาโท
(บริหาร
การศึกษา)

ครูผู้สอนกิจกรรม
แนะแนว

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
(จิตวิทยาการ กลุม่ การงานอาชีพ
โถวรุ่งเรือง
แนะแนว)
(ธุรกิจ)

2 สพม.เขต 11 นางวิภาวดี ตะเภาน้อย ครู คศ.3
(สุราษฏร์ธานี
ชุมพร)
ศึกษานิเทศก์
นางภัทรินทร์ ชูมาก

ปริญญาตรี
(บริหาร
การศึกษา)
ปริญญาเอก

จัดกิจกรรมแนะแนว
ชั้น ม.5

งานพัฒนาหลักสูตร
(บริหาร
และกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาและ ผู้เรียน
รัฐประศาสนศาสตร์)

1
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หน่วยงาน/ที่อยู่
ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
278 ถ.บันไดอิฐ
ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
278 ถ.บันไดอิฐ
ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000
สพม. เขต 10
300 ถ.ดาเนินเกษม
ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
ร.ร.ศรียาภัย
อ.เมือง จ.ชุมพร
สพม.เขต 11
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3242 5070
yaowanart.waw
โทรสาร 0 3242 5809
@gmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1408 9073
โทรศัพท์ tinga_hooligans
โทรสาร @hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 7978 9837
โทรศัพท์ 0 3240 1641
TAROUNG50@
โทรสาร 0 3240 0260
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 6618 3635
โทรศัพท์โทรสาร 0 7750 3376
โทรศัพท์มือถือ 09 5541 0665
โทรศัพท์ 0 7728 8801
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 5227 3279

Vipavadee23@
gmail.com
patty623@
hotmail.co.th

ที่

สพม.

3 สพม.เขต 12

ชื่อ-สกุล
นางพราวนภา ผลบุญ

(นครศรีธรรมราช

พัทลุง)
นายไพบูลย์ พรหมดา

4 สพม.เขต 13
(ตรังกระบี่)

5 สพม.เขต 14
(พังงาภูเก็ต
ระนอง)

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

ครู

ปริญญาโท
(การบริหาร
การศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ ศษ.ม.
(จิตวิทยา
การศึกษา)

น.ส.สมสุข วิธานติรวัฒน์ ครู คศ.3

ศษ.ม.
(บริหาร
การศึกษา)
นางบุญเรือน ปานจันทร์ ผู้อานวยการ ปริญญาโท
กลุ่มนิเทศฯ (หลักสูตร
การสอน)
ครู
วท.ม.
นางศุภลักษณ์

สืบประสิทธิ์
นายประจิม ศิริทัพ

งานที่รับผิดชอบ
หัวหน้างานแนะแนว

งานประกันคุณภาพ
นิเทศคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
หัวหน้างานแนะแนว

งานแนะแนว

ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
155 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
สพม.เขต 12
อาคาร ร.ร.นครอาชีวศึกษา
ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
ร.ร.สภาราชินีจ.ตรัง
20/18-19 ถ.ท่ากลาง
อ.เมือง จ.ตรัง
สพม.เขต 13
ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย73/3
ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

(จิตวิทยา
การให้
คาปรึกษา)

ศึกษานิเทศก์ ค.ม.
(อุตสาหกรรม)

สพม.เขต 14
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
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หน่วยงาน/ที่อยู่

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7552 1052
โทรสาร 0 7552 2009
โทรศัพท์มือถือ 08 0615 2376
โทรศัพท์ 0 7534 6677
โทรสาร 0 7534 3575
โทรศัพท์มือถือ 08 5573 5599
โทรศัพท์ 0 7521 8792
โทรสาร 0 7521 0792
โทรศัพท์มือถือ 08 9728 9498
โทรศัพท์ 0 7557 2237
โทรสาร 0 7521 5991
โทรศัพท์มือถือ 08 1788 3834
โทรศัพท์ 0 7621 2075
โทรสาร 0 7621 3922
โทรศัพท์มือถือ 08 0327 1829

e-mail
prawnatha01@
gmail.com
Paiboon_su9@
hotmail.com
sook.dang@
hotmail.com
mologo_225@
live.com
-

โทรศัพท์ 0 7641 2069
jimsin180@
โทรสาร 0 7641 3225
hotmail.co.th
โทรศัพท์มือถือ 08 9648 1538

ที่

สพม.

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

งานที่รับผิดชอบ

กศ.ม.
หัวหน้างานแนะแนว
(จิตวิทยาการ หัวหน้าประชาสัมพันธ์
แนะแนว)
งานระบบดูแลฯ
งานชุมนุมสัมพันธ์
นางดาเรศ สิโรตมาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
(บริหาร
กลุ่มงานประกันฯ
การศึกษา) กิจกรรมแนะแนว
ครู
กศ.ม.(การ หัวหน้างานแนะแนว
นางภรณี นันต์ธนะ
บริการ
การศึกษา)

6 สพม.เขต 15 นางอมรภรณ์ ขุนแผ้ว
(นราธิวาส
ปัตตานียะลา)

7 สพม.เขต16
(สงขลาสตูล)

ตาแหน่ง
ครู

น.ส.ประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท

(การบริการ
การศึกษา)

หน่วยงาน/ที่อยู่
ร.ร.นราธิวาส
143/45 หมู่ 13ถ.โคกเคียน
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
สพม.เขต 15
ถ.ประชาภิรมย์ อ.เมือง
จ.นราธิวาส
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
468 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.เขต16

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ร.ร.มหาวชิราวุธ ต.บ่อยาง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000

“”””””””””””””””””””””””””””””
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โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7354 1771
kruphung_nts@
โทรสาร 0 7354 1773
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1540 4860
โทรศัพท์ 0 7351 1984
Kai_mara51@
โทรสาร 0 7351 3985
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9736 7248
โทรศัพท์ 0 7422 0404
tuipowaree@

ต่อ 142
hotmail.com
โทรสาร 0 7424 5288
โทรศัพท์มือถือ 08 1067 4008
โทรศัพท์0 7433 6848
puttawasee@
โทรสาร0 7433 6849
hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 9728 0663

ที่

สพป.

1 กระบี่

2 ชุมพร เขต 1

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)

ปริญญาตรี
(การศึกษา
ปฐมวัย
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาตรี
นางอาภาพรรณ
(การศึกษา
แสงทอง
ปฐมวัย)
ปริญญาตรี
นางอารียาภ์ นัตถิวัน ครู
(ภูมิศาสตร์)

นายธวัชชัย รัตนา

ครู

งานที่รับผิดชอบ
สอนสุขศึกษาและ
พลศึกษา แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้าวิชาการ
หัวหน้างานแนะแนว

นางอวยพร ฤทธายุวงค์ ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
3 ชุมพร เขต 2

4 ตรัง เขต 1

งานส่งเสริมพัฒนา
(หลักสูตรและ ระบบประกันคุณภาพ
การสอน)
การศึกษา
ค.บ.
หัวหน้างานแนะแนว
น.ส.กาญจนา สาลีขาว ครู
(วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
นายนิติภัทร อาพันมาก ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(การแนะแนว)

นางปราณี จริงจิตร

ครู

ปริญญาตรี
(ภาษาไทย)

นางฉวีวรรณ ศิลปะ

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(จิตวิทยา
การศึกษา)

วิชาการระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ครูแนะแนว
งานหลักสูตร สาระ
วิทยาศาสตร์ สาระ
สังคมศึกษา แนะแนว
อิสลามศึกษา
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หน่วยงาน/ที่อยู่
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 2
281 หมู่ 5 ต.โคกยาง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
สพป.กระบี่
ถ.กระบี่ ต.ปากน้า
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ร.ร.บ้านเนินทอง
หมู่ 6ต.สลุย อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
60/1 หมู่ 5 ต.ขุนกระทิง
อ.เมือง จ.ชุมพร
ร.ร.บ้านในเหมือง
หมู่ 10 ต.นาขา
อ.หลังสวน จ.ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 2
ร.ร.บ้านควนปริง
180 หมู่ 6 ต.ดอนปริง
อ.เมือง จ.ตรัง
สพป.ตรัง เขต 1
ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.เมือง
จ.ตรัง

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7560 1611
โทรสาร 0 7560 1611
โทรศัพท์มือถือ 08 9591 7497
โทรศัพท์ 0 7561 1182 ต่อ204
โทรสาร 0 7562 2101
โทรศัพท์มือถือ 08 1606 3974
โทรศัพท์ 077651074
โทรสาร 0 7765 1074
โทรศัพท์มือถือ 08 1891 4905
โทรศัพท์ 0 7757 6448 ต่อ 16
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 5250 8436
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6266 6926
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 2413 7874
โทรศัพท์ 0 7558 2107
โทรสาร 0 7558 2107
โทรศัพท์มือถือ 08 0353 2765
โทรศัพท์ 0 7557 2028
โทรสาร 0 7522 4947
โทรศัพท์มือถือ 08 1719 7680

e-mail
PU_rattana@
gmail.com
OZONE5153@
gmail.com
riyawan@
windowslive.com
kanchana.sru@
hotmail.com
nitipat009@
gmail.com
Pn_kp@
hotmail.com
sornornok@
gmail.com

ที่

สพป.

5 ตรัง เขต 2

ชื่อ-สกุล
นางวินิตย์ มากมา

ตาแหน่ง
ครู

วุฒิการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
(สาขาวิชา)
-

นายวาสนา สาราบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท

(การบริหาร
การศึกษา)

นางวีณา อนันต์

เขต 1

7 นครศรีธรรมราช น.ส.ขจิต ยอดล้า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.ตรัง เขต 2

ศศ.บ.
งานแนะแนว
(จิตวิทยาและ
การแนะแนว)

ศึกษานิเทศก์ ศษ.ม.
(บริหาร
การศึกษา)
ครู

คบ.

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 74
(ชุมชนบ้านคีรีวง) หมู่ 9
ต.กาโลน อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช 80230
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

งานสอน

เขต 2

นายศิริพงศ์ ศรีสุข

ศึกษานิเทศก์ กศ.ม.
เด็กพิการเรียนร่วม
(จิตวิทยาการ กลุม่ พัฒนาผู้เรียน
แนะแนว)
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ร.ร.บ้านเกาะเคี่ยม

นวศ.
ชานาญการ

6 นครศรีธรรมราช นางสนธยา ประทุมมาศ ครู

นางบุษกร บุญรักษ์

หน่วยงาน/ที่อยู่

ร.ร.วัดจันดี
อ.ช้างกลาง
จ.นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7527 2372
โทรสาร 0 7527 1076
โทรศัพท์มือถือ 09 2072 8064
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7539 1268
โทรสาร 0 7553 3300
โทรศัพท์มือถือ 08 7885 4217

e-mail

WASANAtrang@
gmail.com

thairath74@
hotmail.co.th

โทรศัพท์ 0 7535 6151 ต่อ126 โทรสาร 0 7534 3716 ,

0 7534 7356
โทรศัพท์มือถือ 08 1737 0101
โทรศัพท์ 0 7548 6315
โทรสาร 0 7548 6315
โทรศัพท์มือถือ 08 1272 7056
โทรศัพท์ 0 7541 1670
โทรสาร 0 7541 1670 ต่อ113
โทรศัพท์มือถือ -

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
ครู
8 นครศรีธรรมราช นางสุณีษา นวลพลับ
ร.ร.บ้านปากเชียร
โทรศัพท์ suneesa3@
เขต 3
หมู่ 1 ต.ท้องลาเจียก
โทรสาร hotmail.com
อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์มือถือ 08 7881 5456
นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท อาเซียน กลุ่มสาระ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์ 0 7536 2701-6 ต่อ21 T.klabklay@
(หลักสูตรและ สุขศึกษาและพลศึกษา หมู่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว
โทรสาร 0 7577 1298
gmail.com
การสอน)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์มือถือ 08 4063 2591
โทรศัพท์
ครู
9 นครศรีธรรมราช นางเยาวภา ศรีเมือง
ร.ร.วัดขรัวช่วย

ที่

สพป.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วุฒิการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี หัวหน้างานวิชาการ
(คณิตศาสตร์) แนะแนว

หน่วยงาน/ที่อยู่

เขต 4

นายวิลาศ ชูช่วย
10 นราธิวาส
เขต 1

ศึกษานิเทศก์ -

รอง ผอ.ร.ร. ปริญญาโท
(บริหาร
การศึกษา)
ครูช่วย
ศึกษาศาสตร
น.ส.นิฤมลมาตย์
มหาบัณฑิต
คงคากุล ราชการ
(หลักสูตรและ
การสอน)

นางฮานีฟาลย์ สูหลง

-

-

4 งาน
สอนแนะแนว ม.1-3

ร.ร.บ้านทอน

สาระวิทยาศาสตร์
สพป.นราธิวาสเขต 1
สสวท. งานแนะแนว 222 หมู่ 10 ต.ลาภู อ.เมือง

จ.นราธิวาส
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โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 4853 5050
โทรศัพท์ 0 7353 2300
โทรสาร 0 7353 2154
โทรศัพท์มือถือ 09 0178 5599

han.asha@
hotmail.com
nirumonmart@
hotmail,co.th

ที่

สพป.

11 นราธิวาส
เขต 2

12 นราธิวาส
เขต 3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สพป.นราธิวาส เขต 2
อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์0 7364 6608
โทรสารโทรศัพท์มือถือ 08 8445 2213,
08 0706 8454
โทรศัพท์0 7361 9130
โทรสาร0 7361 9131
โทรศัพท์มือถือ 08 9293 5728

ร.ร.บ้านกาลิซา
10/1 หมู่ 2 ต.กาลิซา
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130

โทรศัพท์fonfarsai@
โทรสารyahoo.com
โทรศัพท์มือถือ 08 1540 1810

วุฒิการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน/ที่อยู่
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ร.ร.บ้านลาแล
(วิทยาศาสตร์ ทัว่ ไป กิจการนักเรียน หมู่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก
การกีฬา)
งานแนะแนวศึกษาต่อ จ.นราธิวาส

นายสังคม พรมมาศ

ครู

น.ส.ซารีพะ ดีรี

ศึกษานิเทศก์ ศษ.ม.
(จิตวิทยา
การศึกษา)

น.ส.ปิยวรรณ ไกรนรา

ครู

การศึกษา
มหาบัณฑิต
(การวัดผล
การศึกษา)

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลระบบ
บริหารการจัด
การศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานวิชาการ

นางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์
13 ปัตตานี เขต 1

น.ส.อาอิซะฮ์ สะมะแอ
นางวัชราภรณ์ ยีเด็ง

ครู คศ.2

ปริญญาตรี งานแนะแนว
(จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท กลุ่มสื่อฯ
(เทคโนโลยี การจัดการเรียนร่วม
และสื่อสาร
การศึกษา)
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ร.ร.เมืองปัตตานี
94 ต.นาเกลือ อ.เมือง
จ.ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 1
ถ.ปากน้า อ.เมือง จ.ปัตตานี

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7341 4667
โทรสาร 0 7342 3161
โทรศัพท์มือถือ 08 1388 6693
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ086299 1096

e-mail
sungkom_2520@
hotmail.com
saripah2555@
gmail.com

sah-7899@
hotmail.com
Watcha737@
gmail.com

ที่

สพป.

14 ปัตตานี เขต 2

วุฒิการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน/ที่อยู่
(สาขาวิชา)
งานสอนกลุ่มสาระ
นางนาซีเราะห์ สารีกามา ครูชานาญการ ครุศาสตร์
ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ งานพัสดุ มิตรภาพที่ 148
งานแนะแนว
หมู่ 6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์

ชื่อ-สกุล

น.ส.หยาดฟ้า
15 ปัตตานี เขต 3

ศึกษานิเทศก์ ศษ.ม.
หลักสูตรสถานศึกษา
(ประถมศึกษา)
สุวรรณนพ

นางพิชญ์สินี แซ่อ่อง
นายสุวิทย์ หวัดแท่น

16 พังงา

ตาแหน่ง

ครู

ปริญญาตรี
(การ
ประถมศึกษา)
ศึกษานิเทศก์ ศษ.ม.
(จิตวิทยา
การศึกษา)

นางสุภารัตน์ จิตตพันธ์ ครู

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
หลักสูตรฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
สถานศึกษาพอเพียง
หัวหน้างานกิจการ
นักเรียน

คบ.(ภาษา
อังกฤษ,การ
พัฒนาชุมชน)
น.ส.เย็นฤดี ลิมปานนท์ ศึกษานิเทศก์ กศ.ม.(บริหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษา) สังคมศึกษาฯ
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จ.ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 2
21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง
อ.เมือง จ.ปัตตานี
ร.ร.ชุมชนวัดถัมภาวาส
ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี
สพป.ปัตตานี เขต 3
ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี94110
ร.ร.เมืองพังงา
ต.พนมปริง
อ.เมือง จ.พังงา
สพป.พังงา
อ.เมือง จ.พังงา

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ sareekama@
โทรสาร hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ 08 6287 2425
โทรศัพท์ 0 7333 1881
โทรสาร 0 7334 9595
โทรศัพท์มือถือ 08 1738 2179
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 09 0481 4282
โทรศัพท์ 0 7341 2195
โทรสาร 0 7341 2193
โทรศัพท์มือถือ 08 7294 3272

yard.far@
hotmail.com

โทรศัพท์ 0 7645 0896
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ08 6268 2902
โทรศัพท์ 0 7641 2521
โทรสาร 0 7641 1922
โทรศัพท์มือถือ 08 5797 1779

Jittaphan@
hotmail.co.th

wattan05@
hotmail.com

yenruadee1@
hotmail.com

ที่

สพป.

17 พัทลุง เขต 1

ชื่อ-สกุล
น.ส.ธัญชนก นิ่มดา
นางอรรถพร
จตุรพัฒนานันท์

18 พัทลุง เขต 2

นางวารุณีย์ คงทน
นางศารีญา อิสโร

19 เพชรบุรี เขต 1 น.ส.ธัญพร อ่วมเครือ
น.ส.รัชนี ปิยะนุกูล
20 เพชรบุรี เขต 2 นางล้วน แสงพูล
นางพัชรา แย้มสาราญ

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ครู
กศ.ม.
(หลักสูตรและ
การสอน)
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(หลักสูตรและ
การสอน)
ครู
ศศ.บ.
(ศึกษาศาสตร์)
ตาแหน่ง

งานที่รับผิดชอบ
งานบุคคล
สอนวิชาภาษาไทย
ม.1-3
งานนิเทศฯ

งานแนะแนว

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน)
ครู

สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
งานนิเทศ ติดตาม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(บริหาร
การศึกษา)
ครู
ปริญญาตรี
(ศึกษาศาสตร์)

ประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มสาระการงานฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาการ แนะแนว

ร.ร.วัดบ้านนา
หมู่ 3 ต.บ้านนา
อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 1
ถ.เอเชีย อ.เมือง
จ.พัทลุง
ร.ร.อนุบาลป่าบอน
44 หมู่ 10 ต.ป่าบอน
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
สพป.พัทลุง เขต 2
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
ร.ร.บ้านท่าแร้ง

ศึกษานิเทศก์ กาลังศึกษา

กลุ่มงานหลักสูตร
ระดับปริญญา- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เอก (หลักสูตร
และการนิเทศ)
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หน่วยงาน/ที่อยู่

สพป.เพชรบุรี เขต 1
264 ถ.คีรีรัถยา ต.ธงชัย
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ร.ร.วัดถ้ารงค์
ต.ถ้ารงค์ อ.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 2

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7460 5707
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9878 6387
โทรศัพท์ 0 7467 1656
โทรสาร 0 7467 1751
โทรศัพท์มือถือ 08 1268 9422
โทรศัพท์ 0 7462 5435
โทรสาร 0 7462 5435
โทรศัพท์มือถือ 09 3630 9253
โทรศัพท์ 0 7469 5916
โทรสาร 0 7469 5912
โทรศัพท์มือถือ08 1479 5048
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 3242 7196
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 0222 3868
โทรศัพท์ 0 3249 1314
โทรสาร 0 3249 1314
โทรศัพท์มือถือ 08 4571 6722
โทรศัพท์ 0 3247 1712
โทรสาร 0 3247 1712
โทรศัพท์มือถือ 08 6797 8194

e-mail
chanok036@
hotmail.com
kream1949@
hotmail.com
anpd56@
gmail.com
sareeya019@
gmail.com

RATNICE2007@
hotmail.com
kruluan@
hotmail.com
patchara.aew@
gmail.com

ที่

สพป.

21 ภูเก็ต

ชื่อ-สกุล
น.ส.เพ็ญฤดี ช่วงโชติ

นางอรมน ไกรเทพ
22 ยะลา เขต 1

สิบตารวจโทมะปอซี
อาแว
นางพรรณี ปานทอง

23 ยะลา เขต 2

นายยูนุส์ กามา
นายอาสมิง ปูลา

วุฒิการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
(สาขาวิชา)
ครู
ปริญญาตรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(ภาษาอังกฤษ) ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครอง
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(หลักสูตรและ การศึกษาพิเศษ กลุ่ม
การสอน)
งานสื่อและเทคโนโลยี
ครู
ปริญญาตรี งานบริหารทั่วไป
(วิทยาศาสตร์ งานแนะแนว ระบบ
การกีฬา)
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท การประกันคุณภาพ
(การ
การศึกษา
ประถมศึกษา)
ครู
กศ.ม.(บริหาร หัวหน้างานพัฒนา
การศึกษา) ผู้เรียน

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
ร.ร.วิชิตสงคราม
โทรศัพท์ 0 7621 2988
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรสาร 0 7621 6919
โทรศัพท์มือถือ08 2357 4030

ครู

ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา

ตาแหน่ง

วท.บ.
(ฟิสิกส์)

หัวหน้างานวิชาการ
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หน่วยงาน/ที่อยู่

สพป.ภูเก็ต
4/4 ถ.แม่หลวน
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ร.ร.บ้านโกตาบารู
4/1 หมู่ 2 ต.กาลูปัง
อ.รามัน จ.ยะลา
สพป.ยะลา เขต 1
12 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา

โทรศัพท์ 0 7621 1430
โทรสาร 0 7621 4553
โทรศัพท์มือถือ 08 1895 0369
โทรศัพท์ 0 7325 1295
โทรสาร 0 7325 1295
โทรศัพท์มือถือ 08 9976 7044
โทรศัพท์ 0 7321 1707
โทรสาร 0 7321 3519
โทรศัพท์มือถือ 09 0653 9532
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 2434 5631
โทรศัพท์ 0 7328 3102
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 09 0179 3177

e-mail
adee733@
hotmail.com
orahappy14@
gmail.com
zee_twin@
hotmail.com
Pun.nee1@
hotmail.com
yunuskamal786@
yhoo.com
Tanohputeh_sch
@hotmail.com

ที่

สพป.

24 ยะลา เขต 3

25 ระนอง

26 สงขลา เขต 1

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ
หน่วยงาน/ที่อยู่
(สาขาวิชา)
ปริญญาตรี สาระภาษาต่างประเทศ ร.ร.บ้านอัยเยอร์เวง
(จิตวิทยาและ (ภาษาอังกฤษ) ป.4-6 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
การแนะแนว)

นายชัยรัตน์ พิมพ์สิงห์

ครู

นายเจ๊ะเฮง มีนา

ศึกษานิเทศก์

นายชัยพร ดือราแม

ครู คศ.1

นางสุนี จั่นสกุล

ศึกษานิเทศก์ ศศ.ม.(จิตวิทยา การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาและ และการจัดการเรียนรู้
การแนะแนว) การนิเทศการศึกษา
ครู คศ.2
ปริญญาตรี หัวหน้ากลุ่ม
แทน ศน. (จิตวิทยาการ งานแนะแนวและระบบ
แนะแนว)
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครู คศ.2
ศษ.บ.
งานแนะแนว
(สังคมศึกษา)

นางมลฤดี แก้วเหมือน
นางฐิติยา บุญศิริ

27 สงขลา เขต2

ตาแหน่ง

นางกาญจนา มูลสิงห์
นายประยุทธ จิตปาโล

ครู คศ.1

e-mail

โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ

ปริญญาตรี
(พลศึกษา)

ปริญญาตรี
(จิตวิทยาและ
การแนะแนว)
ศึกษานิเทศก์ กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)

วัดผลประเมินผล

ร.ร.บ้านกาพวน
90 หมู่ 2 ต.กาพวน
อ.สุขสาราญ จ.ระนอง
สพป.ระนอง
ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
ร.ร.วิเชียรชม
อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา
ร.ร.วิเชียรชม
10 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง
อ.เมืองสงขลาจ.สงขลา
ร.ร.บ้านเขาพระ
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90810

ครูแนะแนว ครูอนามัย
หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มงานนิเทศ
สพป.สงขลา เขต2

11
ทาเนียบผู้เข้าประชุม-หาดใหญ่-จุดที่ 3-final

โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6288 3165

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 0523 1929
โทรศัพท์ 0 7784 8405
โทรสาร 0 7784 8410
โทรศัพท์มือถือ 08 7283 7051
โทรศัพท์ 0 7431 1199
โทรสาร 0 7431 1551
โทรศัพท์มือถือ08 1957 7617
โทรศัพท์ 0 7431 1199
โทรสาร 0 7431 1551
โทรศัพท์มือถือ 09 0491 8979
โทรศัพท์ 0 7458 5841
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6018 2886
โทรศัพท์ 0 7426 2010
โทรสาร 0 7425 2067
โทรศัพท์มือถือ 08 9978 7286

sea-cc@
hotmail.com
jsunny906@
gmail.com
puen_noi@
hotmail.com
Thitiya_bun@
hotmail.com
kanchana.rr@
hotmail.com
-

ที่

สพป.

28 สงขลา เขต 3

ชื่อ-สกุล
นางกุมารี หนูกุ้ง
นายจรัญ ชูศรี

29 สตูล

นางจรรยา หนูคล้าย

ครู ค.ศ.2

ศศ.บ.
(พลศึกษา)

งานที่รับผิดชอบ
ครูบรรณารักษ์
สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ป.4-6
ประกันคุณภาพ
การศึกษา กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ร.ร.บ้านลาชิง
อ.นาทวี จ.สงขลา
สพป.สงขลา เขต3
102 ต.คลองทราย
อ.นาทวี จ.สงขลา

ร.ร.บ้านคลองขุด
1000 หมู่ 4 ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สตูล
วัดผล
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

12
ทาเนียบผู้เข้าประชุม-หาดใหญ่-จุดที่ 3-final

หน่วยงาน/ที่อยู่

ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(การ
ประถมศึกษา)
ครู
ศศ.ม.
กิจกรรมแนะแนว
นางเพ็ญศรี
(จิตวิทยา
ปัญญาประทีป
การศึกษาและ
การแนะแนว)
นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท งานวัดผลฯ
(จิตวิทยาการ
แนะแนว)

นายอับดลรอหมาน
ปะดูกา
30 สมุทรสาคร

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ครู
ปริญญาตรี
(บรรณารักษศาสตร์)
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(การบริหาร
การศึกษา)
ตาแหน่ง

ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร

โทรศัพท์/โทรสาร/
e-mail
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1959 2602
โทรศัพท์ 0 7437 3037
kanru2009@
โทรสาร 0 7437 3035
gmail.com
โทรศัพท์มือถือ08 7285 3677
โทรศัพท์ 074711290
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 4750 0292
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 6956 9974
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1199 2859

arbdon.stn@
gmail.com
-

สพป.สมุทรสาคร
โทรศัพท์ sombat-sombat
ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง โทรสาร 0 3482 6253
@hotmail.com
จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์มือถือ 08 9915 4044

ที่

สพป.

31 สุราษฎร์ธานี
เขต 1

ชื่อ-สกุล
นางอณิสรา พรหมเกิด
นายชาญ กระมล

32 สุราษฎร์ธานี
เขต 2

น.ส.อานีตอ ยุนุ้ย

วุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
ครู
ปริญญาตรี
(วิทยาศาสตร์
ทั่วไป)
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท
(การ
ประถมศึกษา)
ครูผู้ช่วย
กศ.บ.
(สังคมศึกษา)
ตาแหน่ง

หัวหน้ากิจกรรมแนะ
แนว
กลุ่มสาระสุขศึกษา

งานสอน

ศึกษานิเทศก์ ศษ.ม.
นายประณต
(การ
สุวรรณโกศัย

33 สุราษฎร์ธานี
เขต3

นางมาลีรัตน์ เติมเต็ม
นางเฉลิมศรี ทองจีน

หน่วยงาน/ที่อยู่

งานที่รับผิดชอบ

ร.ร.บ้านโพหวาย
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1
55/2 หมู่ 2 ต.ชลคราม
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.บ้านเขานาใน
553 หมู่ 8 ต.ต้นยวน อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 2

วัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ประถมศึกษา) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครู
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ระดับ
ร.ร.วัดทุ่งหลวง
(วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา
หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง
ทั่วไป)
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ศึกษานิเทศก์ ปริญญาโท กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3
(บริหาร
พิเศษเรียนร่วม
ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
การศึกษา)
ประกันคุณภาพ
จ.สุราษฎร์ธานี
มอนเตสเซอรี่ปฐมวัย

………………………………….
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โทรศัพท์/โทรสาร/
โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ 0 7728 5603
โทรสาร 0 7727 3855
โทรศัพท์มือถือ08 9909 2942
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 9730 5466
โทรศัพท์ 0 7730 2100
โทรสาร 0 7730 2100
โทรศัพท์มือถือ 09 5076 5297
โทรศัพท์ โทรสาร 0 7731 1555
โทรศัพท์มือถือ 08 9866 9260
โทรศัพท์ 077361995
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ 08 1482 5135
โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ08 1187 1543

e-mail
anisara03@
gmail.com

baitery_239@
hotmail.com
super_su2@hotm
ail.com
saimork25@
hotmail.com

