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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
1 นาง ปทิตตา จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

เตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
(Notebook) ที่สามารถ
เชื่อมต่อสายแลนได ้
2. เตรียมสายไฟต่อพ่วง 
3. เตรียมภาพกิจกรรม
การนิเทศ (ในรูปแบบ
ดิจิตอล) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 นาย ชาญณรงค์ รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 
3 นาง ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 
4 นาย วิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 
5 นาง สุรัชน ี อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 
6 นาย สวัสด ี สุธรรมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวล าภู) 
7 นาง สุดาพร พินิจมนตรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวล าภู) 
8 นาง วัชร ี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวล าภู) 
9 น.ส. อรวรรณ เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวล าภู) 

10 นาง ชนานันท์ สุคันธา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
11 น.ส. ทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
12 นาง พรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
13 นาง วิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
14 นาง สมร หอระพร้อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
15 นาง กอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
16 ว่าที ่พ.ต. จรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 
17 นาย ภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
18 นาง เอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 
19 นาย อภิชาต เข็มพิลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 
20 น.ส. ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 
21 นาง สุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
22 นาง ศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23 นาง บุษกร เชื้อสีดา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 
24 นาย อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 
25 นาย สรียาวรรจฒ ์ ครองยศ ศึกษานิเทศก์- สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
26 น.ส. จุฑามาศ ทรายแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
27 นาง วิชิรตา หมวกเหล็ก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
28 นาย บุญธรรม มากมี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
29 นาง ทิพวรรณ โพธิ์ข า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท 
30 น.ส. ศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3 
31 น.ส. ษมาพร ศรีอิทยาจิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชลบุรี เขต 3 
32 นาง มุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชลบุรี เขต 3 
33 น.ส. ศุภากร เตโชชัยวธุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
34 น.ส. เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2 
35 น.ส. ประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
36 นาง ลัดดาวัลย์ สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
37 นาง มาลี ใจภักด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
38 น.ส. เมธาวี ติณานันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
39 น.ส. นฤมล จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
40 น.ส. พณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์- สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
41 นาง ลิขิต พวงประโคน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
42 นาง นิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3 
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43 น.ส. ศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

44 น.ส. ล าใย สายโงน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
45 นาง ไพยวรรณ ลุนลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
46 นาง ปราใส สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
47 นาง เวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
48 น.ส. ชยานี ธีระภูวนัตถ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
49 นาง ภัชชนก สายชนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2 
50 นาง อุไรวรรณ ทนุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
51 นาง ประภัสสร สิตวงษ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
52 นาย ประเมิน บุญเสนา ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
53 นาง กัญจน์กมล มาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
54 นาง กฤษณา เสมหิรัญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
55 น.ส. นพรัตน์ ตันติเมฆิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
56 น.ส. เสาวรสธ ์ พลโคตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4 
57 นาง จารุรัตน์ ราชชมภ ู ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
58 น.ส. อรุโณทัย ภูนาขาว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 3 
59 นาย จักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2 
60 นาย สมพงษ์ มหาโยธี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2 
61 น.ส. รัติพร ภาธรธุวานนท ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
62 นาง ล าไพ วันจงค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
63 นาง พคพร ค ายิ่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
64 นาย ครรชิต ศรีกุลคร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

65 นาย ด ารง ปักเขตานัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
66 นาย ทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
67 นาย อินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
68 นาย ภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
69 นาง อรุณรุ่ง โยธสิงห ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1 
70 ว่าที ่พ.ต. กรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
71 นาย รัชภูม ิ สมสมัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
72 น.ส. ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าพูน เขต 2 
73 น.ส. เสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
74 นาง สุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
75 นาง ทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
76 ว่าที ่พ.ต. สมชาย อินทร์ข า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
77 นาง ณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
78 นาง เบ็ญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 2 
79 นาย วันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 
80 นาย สุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.น่าน เขต 1 
81 นาง ระเบียบ สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2 
82 นาย สมชัย กาโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1 
83 น.ส. ธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
84 นาง ไพรฑูลย์ สายโท ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 4 
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
85 นาง สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

86 นาง อ าไพ ติ๊บดวงค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
87 นาย นิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
88 น.ส. ณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
89 น.ส. จินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
90 นาย สุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สมุทรสาคร 
91 นาย ขจรเกียรติ เครือประดับ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 
92 นาง ศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 
93 นาง นิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 
94 น.ส. เกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
95 นาง วันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
96 นาง วิยะดา ไกรสร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
97 นาย สุภักดิ ์ มีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
98 นาง จันทรา ด่านคงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
99 นาง รัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สงขลา เขต 3 

100 น.ส. อ าไพพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นราธิวาส เขต 2 
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