
การพฒันาบคุลากร

กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครพนม





















































 







































































































































บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

1 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม นางสาว พชัมณ ค าชนะ 0984562041 

2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสาว ดวงหทยั สมสอาด  0833583170 

3 ค าเตยอุปถมัภ ์ นางสาว อาทิตยา เถาหมอ 0894169613 

4 โรงเรียนพะทายพิทยาคม นางสาว ปิยะนุช จริยนิติสกุล 0985569698 

5 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ นาง ณฐัชยา พนัแสน 0821077432 

6 โรงเรียนบา้นแพงพิทยาคม นางสาว รัตนาภรณ์ จนับง 0996855318 

7 โรงเรียนบา้นข่าพิทยาคม นาย อภิวฒัน์ โกมาลย ์ 0956624758 

8 โรงเรียนวงักระแสวิทยาคม นางสาว วิชุตา ค าสิงสัย 0885844878 

9 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นางสาว เชวงวรรณ คนัธะมาตย ์ 0810554172 

10 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาว ทิพยอ์กัษร อินธิเสน 0826634576 

11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสาว จนัทร์เพญ็ เช้ือบริบูรณ์ 0843892600 

12 โรงเรียนปลาปากวิทยา นาง จินตหรา  แสนสุภา 0934568029 

13 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นางสาว อาวสัดา ค าหลา้ 0809298365 

14 โรงเรียนบา้นแพงพิทยาคม นางสาว ศุจีภรณ์ ง้ิวไชยราช 0934263359 

15 บา้นผึ้งวิทยาคม นางสาว ศิรภทัรฐิชา บา้นกลาง 0988554539 
 

 

 



 

บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

16 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นาย กฤษฎา ศรีรักษา 0970967659 

17 โรงเรียนพะทายพิทยาคม นางสาว ลดัดาภรณ์  ไชยสุระ 0895772230 

18 สหราษฎร์รังสฤษด์ิ นางสาว อุษาวดี ออทะขนัธ ์ 0655264155 

19 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาว นฤมล ไชยนาน 0951861832 

20 โรงเรียนพะทายพิทยาคม นาย สถาพร ร่ืนเริง 0964084663 

21 โรงเรียนนาแกสามคัคีวิทยา นางสาว วฒันียา แสนสามารถ 0622696265 

22 บา้นแพงพิทยาคม นางสาว สุพตัรา พ่อสาร 0817959286 

23 กุดฉิมวิทยาคม นาย กอ้งยทุธ จอกทอง 0988901559 

24 โรงเรียนบา้นแพงพิทยาคม นาย พร้อมทรัพย ์ วงคสุ์วรรณ 0910643542 

25 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล นาง ดวงจนัทร์ ทะวงศษ์า 0612655994 

26 พะทายพิทยาคม นางสาว วนัดี เคนไชยวง 0800441302 

27 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นางสาว จีรวรรณ อุผา 0612763738 

28 โรงเรียนปลาปากวิทยา นาง อมรรัตน์ บริโปร 0826300804 

29 โรงเรียนธาตุพนม นางสาว ขตัติยา  คณัทกัษ ์ 0973015737 

30 บา้นผึ้งวิทยาคม นาย มนสัชยั วีระพล 0956460079 
 

 



 

 

บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

31 โรงเรียนปลาปากวิทยา นาง กุลชา กอ้นใจจิตร 0892797666 

32 มธัยมพชัรกิติยาภา 1 นครพนม นางสาว จีราวรรณ สาขะจนัทร์ 0987598369 

33 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสาว ณภชันนัท ์ บุญระมี 0935632215 

34 อุเทนพฒันา นางสาว ณชัชา นิระเคน 0933289975 

35 ปิยะมหาราชาลยั นาย ชยานนัต์  กาญจนจนัทร์ 0847862654 

36 นางวัราษฎร์รังสรรค ์ นาย สิทธิศกัด์ิ  เพช็รยิม้ 0979454505 

37 ธาตุพนม นางสาว วรางคณา  ม่ิงขวญั 0847972722 

38 นางวัราษฎร์รังสรรค ์ นาย เทวาพิทกัษ์  พนัอุด 0865386846 

39 นางวัราษฎร์รังสรรค ์ นาย ชนาธิป   วะชุม 0817259643 

40 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นาย วินยั อุ่นกลม 0625989150 

41 ธาตุพนม นาง วรุณนภา    เนตรไลย ์ 0880573338 

42 ธาตุพนม นาย เลอเกียรติ  ปัญญาพ่อ 0636135157 

43 นาแกสามคัคีวิทยา นางสาว วิภาภรณ์  สะเดา 0891250152 

44 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นาย ชยั  จนัทุลาง 0878570627 

45 ค าเตยอุปถมัภ ์ นาย รัฐศรัณย ์ พลหนองหลวง 0868529608 
 



 

 

บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ส ารอง) 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

1 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. สุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิ Suratchadaporn Maikami 0933271979 

2 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. โสภณา ท่าคอ้ Sophana Thakhor 0933593161 

3 ศรีโคตรบูรณ์ นางสาว/ Miss. 
จามรีลกัษณ์  อามาตย์
สมบติั 

Miss Jamareelak  
Amatsombaht 

0968566245 

4 โคกสว่างประชาสรรค ์ นาย / ดนยั โพธิสุรินทร์ Danai Phothisurin  - 

5 มหาชยัวิทยาคม นาย/ Mr. เสรี ยงทอง Seri Yongthong 0805596355 

6 ดงดาวแจง้พฒันศึกษา นางสาว/ Miss พนมวรรณ Panomwan 0856094253 

7 หนองโพธ์ิพิทยาคม นาย/ Mr. ครรชยั สระสิริ Kanchai Sarasiri 0226472418 

8 บา้นแพงพิทยาคม นาง/Mrs. เพญ็นภา  บ ารุงสุข Phennapha  Bamrungsuk 0895711569 

9 
โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นางสาว/ Miss. ศิริรัตนา พบชยัภูมิ 

Sirirattana 
Phobchaiyaphum 0854616720 

10 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. นนัทน์ภสั  จนัทร์ทอง Nannapat  Chanthong 0963464279 

11 
นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. วรัสยา  นพณฐัวงศกร 

Varassaya 
Noppanatwongsakon 0821257289 

12 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. ศรีอุบล  โนนทิง Sri-ubon  Nonthing 0651035495 

13 โพนแพงพิทยาคม นาง /Mrs กฤษณา ขนัตี Krisana Khunthee 0862415218 

14 นาแกพิทยาคม นางสาว/ Miss ปิยะภรณ์  ศิริชยัพรศกัด์ิ Piyaporn Sirichaipornsak - 



ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการอบรมพัฒนาฯกับกลุ่มเป้าหมาย 
วันจันทร,์ 28 มิถุนายน ⋅10:00am ถึง 12:00pm 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81161507747?pwd=RUY2V1dteE5OMEhvblFmcEExTnhpUT09 

Meeting ID: 811 6150 7747 

Passcode: 351664 

 

 

 

 





link Pretest  แบบทดสอบก่อนเรียน 
สพม.นครพนม is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Pretest HCEC สพม.นครพนม 
Time: Jun 30, 2021 10:00 AM Bangkok 
Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86514320157?pwd=eFRaWFB3MXRUTkFEbFhwN
2RkYjhLdz09 
Meeting ID: 865 1432 0157 
Passcode: 016032 

 
 

แบบทดสอบกอ่นเรียน 

https://forms.gle/esMw7FmhticDFveQ9 

 

https://forms.gle/esMw7FmhticDFveQ9




บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

1 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม นางสาว พชัมณ ค าชนะ 0984562041 

2 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสาว ดวงหทยั สมสอาด  0833583170 

3 ค าเตยอุปถมัภ ์ นางสาว อาทิตยา เถาหมอ 0894169613 

4 โรงเรียนพะทายพิทยาคม นางสาว ปิยะนุช จริยนิติสกุล 0985569698 

5 โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ นาง ณฐัชยา พนัแสน 0821077432 

6 โรงเรียนบา้นแพงพิทยาคม นางสาว รัตนาภรณ์ จนับง 0996855318 

7 โรงเรียนบา้นข่าพิทยาคม นาย อภิวฒัน์ โกมาลย ์ 0956624758 

8 โรงเรียนวงักระแสวิทยาคม นางสาว วิชุตา ค าสิงสัย 0885844878 

9 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นางสาว เชวงวรรณ คนัธะมาตย ์ 0810554172 

10 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาว ทิพยอ์กัษร อินธิเสน 0826634576 

11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสาว จนัทร์เพญ็ เช้ือบริบูรณ์ 0843892600 

12 โรงเรียนปลาปากวิทยา นาง จินตหรา  แสนสุภา 0934568029 

13 โรงเรียนนาแกพิทยาคม นางสาว อาวสัดา ค าหลา้ 0809298365 

14 โรงเรียนบา้นแพงพิทยาคม นางสาว ศุจีภรณ์ ง้ิวไชยราช 0934263359 

15 บา้นผึ้งวิทยาคม นางสาว ศิรภทัรฐิชา บา้นกลาง 0988554539 
 

 

 



 

บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

16 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นาย กฤษฎา ศรีรักษา 0970967659 

17 โรงเรียนพะทายพิทยาคม นางสาว ลดัดาภรณ์  ไชยสุระ 0895772230 

18 สหราษฎร์รังสฤษด์ิ นางสาว อุษาวดี ออทะขนัธ ์ 0655264155 

19 โรงเรียนรามราชพิทยาคม นางสาว นฤมล ไชยนาน 0951861832 

20 โรงเรียนพะทายพิทยาคม นาย สถาพร ร่ืนเริง 0964084663 

21 โรงเรียนนาแกสามคัคีวิทยา นางสาว วฒันียา แสนสามารถ 0622696265 

22 บา้นแพงพิทยาคม นางสาว สุพตัรา พ่อสาร 0817959286 

23 กุดฉิมวิทยาคม นาย กอ้งยทุธ จอกทอง 0988901559 

24 โรงเรียนบา้นแพงพิทยาคม นาย พร้อมทรัพย ์ วงคสุ์วรรณ 0910643542 

25 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล นาง ดวงจนัทร์ ทะวงศษ์า 0612655994 

26 พะทายพิทยาคม นางสาว วนัดี เคนไชยวง 0800441302 

27 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นางสาว จีรวรรณ อุผา 0612763738 

28 โรงเรียนปลาปากวิทยา นาง อมรรัตน์ บริโปร 0826300804 

29 โรงเรียนธาตุพนม นางสาว ขตัติยา  คณัทกัษ ์ 0973015737 

30 บา้นผึ้งวิทยาคม นาย มนสัชยั วีระพล 0956460079 
 

 



 

 

บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

31 โรงเรียนปลาปากวิทยา นาง กุลชา กอ้นใจจิตร 0892797666 

32 มธัยมพชัรกิติยาภา 1 นครพนม นางสาว จีราวรรณ สาขะจนัทร์ 0987598369 

33 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นางสาว ณภชันนัท ์ บุญระมี 0935632215 

34 อุเทนพฒันา นางสาว ณชัชา นิระเคน 0933289975 

35 ปิยะมหาราชาลยั นาย ชยานนัต์  กาญจนจนัทร์ 0847862654 

36 นางวัราษฎร์รังสรรค ์ นาย สิทธิศกัด์ิ  เพช็รยิม้ 0979454505 

37 ธาตุพนม นางสาว วรางคณา  ม่ิงขวญั 0847972722 

38 นางวัราษฎร์รังสรรค ์ นาย เทวาพิทกัษ์  พนัอุด 0865386846 

39 นางวัราษฎร์รังสรรค ์ นาย ชนาธิป   วะชุม 0817259643 

40 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นาย วินยั อุ่นกลม 0625989150 

41 ธาตุพนม นาง วรุณนภา    เนตรไลย ์ 0880573338 

42 ธาตุพนม นาย เลอเกียรติ  ปัญญาพ่อ 0636135157 

43 นาแกสามคัคีวิทยา นางสาว วิภาภรณ์  สะเดา 0891250152 

44 โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นาย ชยั  จนัทุลาง 0878570627 

45 ค าเตยอุปถมัภ ์ นาย รัฐศรัณย ์ พลหนองหลวง 0868529608 
 



 

 

บญัชีรายช่ือผูเ้ขา้รับการอบรมพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาองักฤษ (CEFR) ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ส ารอง) 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 

1 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. สุรัชดาภรณ์ ใหม่คามิ Suratchadaporn Maikami 0933271979 

2 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. โสภณา ท่าคอ้ Sophana Thakhor 0933593161 

3 ศรีโคตรบูรณ์ นางสาว/ Miss. 
จามรีลกัษณ์  อามาตย์
สมบติั 

Miss Jamareelak  
Amatsombaht 

0968566245 

4 โคกสว่างประชาสรรค ์ นาย / ดนยั โพธิสุรินทร์ Danai Phothisurin  - 

5 มหาชยัวิทยาคม นาย/ Mr. เสรี ยงทอง Seri Yongthong 0805596355 

6 ดงดาวแจง้พฒันศึกษา นางสาว/ Miss พนมวรรณ Panomwan 0856094253 

7 หนองโพธ์ิพิทยาคม นาย/ Mr. ครรชยั สระสิริ Kanchai Sarasiri 0226472418 

8 บา้นแพงพิทยาคม นาง/Mrs. เพญ็นภา  บ ารุงสุข Phennapha  Bamrungsuk 0895711569 

9 
โพนสวรรคร์าษฎร์พฒันา นางสาว/ Miss. ศิริรัตนา พบชยัภูมิ 

Sirirattana 
Phobchaiyaphum 0854616720 

10 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. นนัทน์ภสั  จนัทร์ทอง Nannapat  Chanthong 0963464279 

11 
นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. วรัสยา  นพณฐัวงศกร 

Varassaya 
Noppanatwongsakon 0821257289 

12 นครพนมวิทยาคม นาง/Mrs. ศรีอุบล  โนนทิง Sri-ubon  Nonthing 0651035495 

13 โพนแพงพิทยาคม นาง /Mrs กฤษณา ขนัตี Krisana Khunthee 0862415218 

14 นาแกพิทยาคม นางสาว/ Miss ปิยะภรณ์  ศิริชยัพรศกัด์ิ Piyaporn Sirichaipornsak - 





 

สพม.นครพนม is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: สพม.นครพนม's Zoom Meeting 

Time: This is a recurring meeting Meet anytime 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/82558904357?pwd=cEt6cDFyZmVCR2tJUi9GeH
J3SWRydz09 

Meeting ID: 825 5890 4357 

Passcode: 534995 

 

 





 



เอกสารแนบท้ายค าสั่ง วิทยากรพ่ีเลี้ยง/วิชาการประจ ากลุ่ม 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

 หน่วยพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
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P1 

room1 

 

01 0410015 นางสุนันทา   ครองยุทธ สพป.กาฬสินธุ ์ วิทยากรพี่เลี้ยง 

02 0410059 นางสาวกัญญาณัฐ   ดลสถิตย์ สพป.กาฬสินธุ ์ 1. นายสุกิจ กลางสุข  รองผู้อ านวยการ   

03 0410038 นายศราวุธ   บวัใหญ่รักษา สพป.กาฬสินธุ ์    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

04 0410062 นายวิชัย   ยุระตา สพป.กาฬสินธุ ์ 2. นายกานต์  นักล า       

05 0410082 นายเทียรทอง   นามทมาตย์ สพป.กาฬสินธุ ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าสร้อย 

06 0410016 นางปุญญณัฏฐ์   ชูเมกเกอร์ สพป.กาฬสินธุ ์    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

07 0410046 นางสาวอัมพิกา   อนันตปัญญาสกุล สพป.กาฬสินธุ ์ 3. นางสาวเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด   

08 0410034 นางสาวศรญิทิพญ์   ศรลีาพัฒน์ สพป.กาฬสินธุ ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 

09 2010066 นางสาวนิราพร   โทสวนจิต สพป.นครพนม     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

10 2010005 นายนิวัตร   มะสุใส สพป.นครพนม  

11 2010002 นางสาวพัชริดา   ติยะบุตร สพป.นครพนม วิชาการประจ ากลุ่ม 

12 5701164 นางดาวใจ   ราชาไชย สพป.สกลนคร  1. นายพีระพงศ์ เผ่าภูไทย 

13 5701161 นายธีรพันธุ์   จันทบุตร สพป.สกลนคร  2. นายกฤษดา  ปาวงค ์

14 5701076 นางสาวจุรีรัตน์   แจนโกนดี สพป.สกลนคร 

 15 5701101 นายธนาชาติ   จันปุ่ม สพป.สกลนคร 

 16 5701049 นายนิรัช   เพชรพรรณ สพป.สกลนคร   

17 4401026 นายกิตติภพ  ภูมิกาศปักชัยกุล สพป.มุกดาหาร   
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01 5501012 นางปิยวรรณ   พละราช สพป.เลย วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 5501045 นางสาวอรวรรณ   แสนเยีย สพป.เลย 1. นายประภาส  ไชยมี   รองผู้อ านวยการ 
03 5501061 นายสุเมธ   แก้วแย้ม สพป.เลย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
04 5501050 นางสาวเริงจุฬา   กลางเสนา สพป.เลย(สละสิทธิ์)  2. นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ 
05 5501003 นายฉัตรชัย   จันทะมาตย์ สพป.เลย(สละสิทธิ์) ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
06 5501026 นางสาวชุตินันท์   ศิริชัยวิริยะ สพป.เลย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร         
07 0610009 นายรักเกียรติ  โคกสีนอก สพป.ขอนแก่น 3. นายศภุชัย ทองน า 
08 0610046 นางสาวรัชชาภริมย์  แก้วภิรมย์ สพป.ขอนแก่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแสรออ 
09 0610081 นายนันทวัฒน์  วงษ์เวียง สพป.ขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
10 0610091 นายภัทรพงศ์  อนุธรรม สพป.ขอนแก่น               
11 0610084 นางอ้อยทิพย์  สาแก สพป.ขอนแก่น วิชาการประจ ากลุ่ม 
12 0610114 นายชาญวิชัย  พลสงคราม สพป.ขอนแก่น  1.นายฐิติวัสส์  กาญจนกัญจฑ ์
13 1020 นายจักรรินทร์   เกษปัญญา สพป.หนองบัวล าภ ู  2.นายชุมพล ประเทพา 
14 1005 ว่าที่  ร.ท.อาทิตย์   พลมิตร สพป.หนองบัวล าภ ู   
15 1040 นายคณิต   ก าลังทวี สพป.หนองบัวล าภ ู   
16 1015 นางสาวสภุาดา   สิงหบ์ุญมา สพป.หนองบัวล าภ ู   
17 1003 นางสาวยุภาพร   สีหานาท สพป.หนองบัวล าภ ู   
18 1010 นางสาวแสงทอง   ภูวิชัย สพป.หนองบัวล าภ ู   
19 1038 นางสาวประวีณา   แสงกระจาย สพป.หนองบัวล าภ ู   
20 5501013 นายทวิช  วันหากิจ สพป.เลย  
21 5501007 นายณฐพรต  เพ็งสาย สพป.เลย  
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01 1110114 นายฉัตรชัย   แฝงฤทธิ ์ สพป.ชัยภูม ิ
 วิทยากรพ่ีเลี้ยง 

02 1110107 นายวชิรยุทธ   อิศวเวคิน สพป.ชัยภูม ิ 1.นายณรงค ์ โล่ห์ค า     รองผู้อ านวยการ 
03 1110079 นางจุฑารัตน์   เต็มแสง สพป.ชัยภูม ิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
04 2110317 ว่าที่ ร.ต.ทวิชัย   ละอองเอก สพป.นครราชสีมา 2.นายยุทธิยงค ์ ฌามุงคุณ 
05 2110115 นางสาวจารุพรรณ   ชาวสวน สพป.นครราชสีมา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 2 
06 2110262 นางนันท์นภัส   รักเพชร สพป.นครราชสีมา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
07 2110176 นายธีรภัทร   มณีจักร สพป.นครราชสีมา 3. นายพงษ์ศักด์ิ ดีอุดม 
08 2110073 นางไพรินทร์   ศรีบัวบาน สพป.นครราชสีมา ผู้อ านวยการโรงเรียน ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 
09 2110067 นางศรัณยพร   จัดหงษา สพป.นครราชสีมา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
10 2110080 นายเชษฐา   ทูลสันเทียะ สพป.นครราชสีมา 

 11 2110001 นายธนาธิป   พลอยขุนทด สพป.นครราชสีมา วิชาการประจ ากลุ่ม 
12 2110318 นายวุฒิพงษ์   สร้อยเสน สพป.นครราชสีมา 1.นายปรัชญา มานะวงศ ์
13 2810049 นางสาวโสภา   สุ่ยรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ 2.นายจีระศักด์ิ  ยาโน 
14 2810003 นางสาวชญาภารัศมิ์   ธนยศเบญญพัชร์ สพป.บุรีรัมย์   
15 2810041 นางศุภานัน   นาร่อง สพป.บุรีรัมย์   
16 2810238 นายอนุชิต   ศิริสุข สพป.บุรีรัมย์   
17 2810083 นางสาวปริม   เจริญรัมย์ สพป.บุรีรัมย์   
18 2810140 นางเดือนเพ็ญ   ยลไชย สพป.บุรีรัมย์   
19 2810132 นายศุภณัฏฐ์   ศักด์ิชัยกรณ์ สพป.บุรีรัมย์   
20 2810213 นายสัญญา   อนันต์ สพป.บุรีรัมย์   
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01 4620026 นายถวัลย์  นาเวียง สพป.ยโสธร วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 4620017 นายเกษมศักด์ิ  ปราบณรงค์ สพป.ยโสธร 1. นายจิมจง  ทองค าวัน   รองผู้อ านวยการ 
03 4620012 นายธนบดี  มูลเกษ สพป.ยโสธร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
04 5610089 นางเบญจพร   เศรษฐพัชรสิร ิ สพป.ศรสีะเกษ 2. นายคูณ วงศ์อนันต์    
05 5610102 นายเอกภพ วันชวง สพป.ศรสีะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร 
06 5610072 นางสาวฐิตินันท์ กงแก้ว สพป.ศรสีะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายโสธร 
07 5610162 นายแผน โสดาโคตร สพป.ศรสีะเกษ 3. นายทว ี ซามงค ์
08 6910146 นางสุภัคร์   สขุกฤต สพป.สุรินทร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนดอนตาล 
09 6910194 นางภัทรา   บูรณ์เจริญ สพป.สุรินทร ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
10 6910184 นายวีระ   นามเขต สพป.สุรินทร ์

 11 6910173 นางสาวนาจอนงค์   ธานีพูน สพป.สุรินทร ์ วิชาการประจ ากลุ่ม             
12 6910012 นางสาวสุรัตยา   ลีละพัฒน์ สพป.สุรินทร ์ 1.นายประกาศ  สว่างวงษ์ 
13 7310005 นางสาวภชัราวดี  โฉมโสภา สพป.อ านาจเจรญิ 2.ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ  ไชยมาโย 
14 7310040 นางสาวนิโลบล  ทองวิเศษ สพป.อ านาจเจรญิ   
15 7310030 นายนรินทร์  บุญสอด สพป.อ านาจเจรญิ   
16 7310026 นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง สพป.อ านาจเจรญิ   
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01 7710003 นายปัญจา   จันทสิงห ์ สพป.อุบลราชธานี วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 7710060 นายปรีชา   เจริญบุญ สพป.อุบลราชธานี 1.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง    รองผู้อ านวยการ 
03 7710084 นายพิสิษฐ์   แสงทอง สพป.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
04 7710076 นางสาวเวณุกา   ประทุมชาติ สพป.อุบลราชธานี 2.นายปรีชา  สุขศร ี
05 7710008 นายธนชาติ   บาตสุวรรณ์ สพป.อุบลราชธานี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนามึน 
06 7710083 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง   ศรีภิรมย์ สพป.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
07 7710183 นางอรวรรณ   พรหมวงศ ์ สพป.อุบลราชธานี 3. นายประสาทชัย  แสนนา 
08 7710099 นายปรินทร์   ถวิลบุญ สพป.อุบลราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 
09 7710153 นางศุภาวรรณ    สีมาทอง สพป.อุบลราชธานี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
10 7710118 นางสาวชลธารา   ศิริวงศ ์ สพป.อุบลราชธานี   
11 7710233 นางสาวสมคิด   สงวนพิมพ์ สพป.อุบลราชธานี วิชาการประจ ากลุ่ม 
12 7710203 นายสุนทร   การะพันธ์ สพป.อุบลราชธานี 1.นายสมบูรณ์  ศรีหาพล 
13 7710096 นางสาวอัญญานี   สอนอาจ สพป.อุบลราชธานี 2.นายวิเศษ เผ่าเพ็ง 
14 7710177 นางทิตติยา   อ่อนแก้ว สพป.อุบลราชธานี   
15 7710010 นายศุภฤกษ์   อรรคชาติ สพป.อุบลราชธานี   
16 7710264 นายรัตกุล   กุลวงศ์ สพป.อุบลราชธานี   
17 7710069 นายสีดา   บุญอ่อน สพป.อุบลราชธานี   
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01 7710217 นายประเสริฐศิลป์   ปราบพล สพป.อุบลราชธานี  วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 7710024 นางสาวปียานุช   ชนะพันธ ์ สพป.อุบลราชธานี 1.นายอรรถพร  ส าเภา  
03 7710172 นายวีระพงษ์   ป้องโล่ห์ สพป.อุบลราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์   
04 7710034 นายไพฑูรย์   ภูงอก สพป.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
05 7710236 นางส าเริง   แสงวิเชียร สพป.อุบลราชธานี 2. นายปฏิคม พงษ์บริบูรณ์ 
06 7710038 นางกรรณิกา   ถาวร สพป.อุบลราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง             
07 7710230 นายทวี   โสมชม สพป.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
08 7710191 นางราวีวรรณ   หลงชิณ สพป.อุบลราชธานี 3.นายเอกราช  พรหมพิบูลย์ 
09 7710057 นายนิติพล   จันทร์ดาสาย สพป.อุบลราชธานี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าเที่ยงวันครู 2501 
10 7710190 นางสาววิชุตา   ผลิผล สพป.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
11 7710007 นางสาวศศิธร   สลับเชื้อ สพป.อุบลราชธานี 

 12 7710276 นายดนัยวิชญ์   แก้วสุพรรณ สพป.อุบลราชธานี วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 7710143 นายณัฐวุฒิ   นันทา สพป.อุบลราชธานี  1. นายสมาน ฤทธิ์น้ าค า 
14 7710278 นางศุภวรรณ   ประทาน สพป.อุบลราชธานี  2. นายเกริกไกร  หนองสูง 
15 7710043 นางสาวเปรมฤดี   ล่ าสัน สพป.อุบลราชธานี   
16 7710002 นางสาวรัฏฑริกตา   ใจเอื้อ สพป.อุบลราชธานี   
17 7710193 นางสาวจิรัชยา   สยามล สพป.อุบลราชธานี   
18 7710126 นางสาวอรวรรณ   จันทร์แรม สพป.อุบลราชธานี   
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01 4310027 นางสาวจันทร์ธิวา   โสภา สพป.มหาสารคาม วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 4310004 นายสหภาพ   กลางสุข สพป.มหาสารคาม 1. นายวิวฒัน์ สิรพัธน์โภคิน   
03 4310052 นางสาวจารุณี   วงชาร ี สพป.มหาสารคาม รองผู้อ านวยการ  
04 4310014 นางสาวนภกมล   เถื่อนสมส ี สพป.มหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
05 4310028 นางจิรัฏฐิติกาล   อันทรินทร์ สพป.มหาสารคาม 2. นายสมชาย  อุตสาหะ 
06 1047 นางสงกรานต์ จันทะนาม สพป.ร้อยเอ็ด ผู้อ านวยการโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม         
07 1012 นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ ปานบุดดา สพป.ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
08 1060 นายสมศักด์ิ พรหมเมตตา สพป.ร้อยเอ็ด  3. นายพิภพ  บุญปัน 
09 1028 นางธัญพิชชา จันทจร สพป.ร้อยเอ็ด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเกิ่งหนองจิก 
10 1046 นายปริศรัถ บุ้งทอง สพป.ร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
11 1008 นางสาวณัชชา ทัดภูธร สพป.ร้อยเอ็ด   
12 1076 นางนุชนันท์ ปันต๊ะ สพป.ร้อยเอ็ด  วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 1050 นายอิทธิพล ปานบุดด สพป.ร้อยเอ็ด  1. นายพิทยา  ศรีลาศักด์ิ 
14 1007 นางภัทรวรินทร์ ท้าวมา้ สพป.ร้อยเอ็ด  2. นายพงศักด์ิ  คนหมั่น 
15 1065 นายปรีชา อ่อนอ่างค า สพป.ร้อยเอ็ด   
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01 2701066 นางราณี   จันทร์ใด สพป.บึงกาฬ  วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 2701079 นายบุญมา   ฤกษ์ชัย สพป.บึงกาฬ 1.สิบเอก เผด็จ ปานอีเม้ง 
03 2701038 นางนงพร   พรนิคม สพป.บึงกาฬ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนไฮ 
04 7010037 นายประสาน พรหมทา สพป.หนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
05 7010043 นางอุไร ไชยศร ี สพป.หนองคาย 2. นางฑิฆัมพร บุญมาก   
06 7010041 นายชูพงษ์ อุดมมา สพป.หนองคาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเยีย 
07 7010004 นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ย สพป.หนองคาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
08 7410206 นางสาวกชพร  ภูมิเพ็ง สพป.อุดรธานี 3. นางวราภรณ์ วิบูลย์กุล 
09 7410066 นางสาวณัฐมล  ธารดรรัตน์ สพป.อุดรธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
10 7410234 นางสาวกาญจนา  ศรลีากัลย์ สพป.อุดรธานี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
11 7410033 นางกัลยา  แก้ววิเชียร สพป.อุดรธานี   
12 7410239 นางสาวปิยะนารถ  ฤาชากุล สพป.อุดรธานี วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 7410046 นายอนุชาติ  ค าชลธาร ์ สพป.อุดรธานี 1.นายไพโรจน์  ยืนยง 
14 7410104 นายวิชิต  ส าราญ สพป.อุดรธานี 2.นายพิริยะ  ทองมนต์ 
15 7410019 นายนพรัตน์  วงเวียนคู สพป.อุดรธานี   
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01 0420067 นายธีรวัฒน์   ภูพานทอง สพม.กาฬสินธุ ์  วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 0420184 นายสมจิตร   เวียงสีมา สพม.กาฬสินธุ ์ 1.นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา   รองผู้อ านวยการ 
03 0420093 นายสุริยนต์   รินทรึก สพม.กาฬสินธุ ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
04 0420153 นายนรินทร์   พุดลา สพม.กาฬสินธุ ์ 2.นายบุญเลี่ยม  บุญศร ี
05 0420168 นายหมื่น   อรัญสาร สพม.กาฬสินธุ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 
06 0420018 นายปิยพงศ์   นาชัยฤทธิ ์ สพม.กาฬสินธุ ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
07 0420060 นายมงคล   ญาติสังกัด สพม.กาฬสินธุ ์ 3.นางศิวพร  อาจหาญ 
08 0420047 นายธนารักษ์   สุชะไตร สพม.กาฬสินธุ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 
09 0420171 นายธนกฤต   บุญเรือง สพม.กาฬสินธุ ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
10 0420062 นางสาววิไลพร   อ่อนภูเขา สพม.กาฬสินธุ ์   
11 0420038 นายขันทอง   มาลาหอม สพม.กาฬสินธุ ์ วิชาการประจ ากลุ่ม 
12 2020127 นางสาวบุญยวีร์   ปาขา้งฮุง สพม.นครพนม 1.นายจิรวัฒน์   ผิวงาม      
13 2020128 นายทวีศักด์ิ   สุธรรม สพม.นครพนม 2.นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ ์
14 2020115 นายวีระศักด์ิ   ส าราญเนตร สพม.นครพนม   
15 2020073 นายราชันย์   ไชยมหา สพม.นครพนม   
16 2020055 นายภานุลักษณ์   มังคละคีรี สพม.นครพนม   
17 2020003 ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์   โพธิ์ศรี สพม.นครพนม   
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01 4402004 นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง สพม.มุกดาหาร วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 4402051 นางอุลิยา  ศรีบุรมย์ สพม.มุกดาหาร 1.นายวิชาญ เกษเพชร รองผู้อ านวยการ 
03 4402032 นายวิชาญ  วาป ี สพม.มุกดาหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
04 4402010 นางสาวศภุานัน  กลางประพันธ ์ สพม.มุกดาหาร 2.นายวินิจ  พลธะรัตน์ 
05 4402022 นายสิทธิธรรม  ผิวทอง สพม.มุกดาหาร ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 
06 4402037 นางทิพวรรณ  สุวรรณไตรย์ สพม.มุกดาหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
07 4402007 นายค าแถน  สุค าภา สพม.มุกดาหาร 3.นางสาวอนัตตา  ชาวนา 
08 4402023 นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ สพม.มุกดาหาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแมด      
09 5702045 นายพงษ์ขจร   บุญพงษ์ สพม.สกลนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
10 5702055 นายณัฐพงษ์   ไชยวงศ์คต สพม.สกลนคร  
11 5702018 นายสุริยัน   รองไชย สพม.สกลนคร วิชาการประจ ากลุ่ม 
12 5702004 นายปรเมศว์   น่ิมมา สพม.สกลนคร 1. นายประยูร  บุญประสพ 
13 5702102 นางรัตนา   เวียงวงษ์ สพม.สกลนคร 2. นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล 
14 5702148 นายมนัส   ทวีกัน สพม.สกลนคร 

 15 5702031 นายบุญเลิศศิลป์   สายทว ี สพม.สกลนคร 
 16 5702056 นายปรีใหม่   วังวงค ์ สพม.สกลนคร   

17 5702053 นายอธิวัฒน์   วงษาไชย สพม.สกลนคร   
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01 5502056 นายกีรติ   มูลเมือง สพม.เลย  วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 5502024 นายอภิวัสฌ์   ศรีบุรินทร ์ สพม.เลย 1.นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง  
03 5502050 นายกรกช   มูลอามาตย์ สพม.เลย 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
04 5502058 นายสิทธิชัย   บุตรมาตย์ สพม.เลย  ขอนแก่น 
05 0620034 นายเกรียงศักด์ิ  โล่ห์เส็ง สพม.ขอนแก่น 2.นางณัชชา ศรแีสนปาง       
06 0620019 นายภควรรณ  ขันค า สพม.ขอนแก่น ผู้อ านวยการโรงเรียนภู่วิทยา      
07 0620146 นางสาววภิาวรรณ  โกธิศร ี สพม.ขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
08 0620015 นางสาวจินตนา  เหล็กเจ๊ก สพม.ขอนแก่น 3.นางกานต์พิชชา  ผิวผ่อง 
09 0620057 นางจิรพา  บุญประกอบ สพม.ขอนแก่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรายทอง          
10 0620084 นายสรรพสิทธิ์  สีหาอินทร ์ สพม.ขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
11 0620192 นายรัตนชัย  ไวนุสิทธิ์ สพม.ขอนแก่น 

 12 0620007 นางนงนภัส หวังคุ้มกลาง สพม.ขอนแก่น 
 13 0620092 นายวัชระ  ขันสังข ์ สพม.ขอนแก่น  วิชาการประจ ากลุ่ม 

14 0620205 นางศิวพร  บัวบุตร สพม.ขอนแก่น  1.นายเดชด ารง  ตุระซอง 
15 0620156 นางปริดา  คุ้มสุข สพม.ขอนแก่น  2.นางสาววัชราภรณ์  คนไว 
16 2012 นางภัทราวดี   ศรีโนนยาง สพม.หนองบัวล าภ ู   
17 2082 นายสุรสิทธิ์   พันตรี สพม.หนองบัวล าภ ู   
18 2049 นายพสธร   เพ็ชรแก่น สพม.หนองบัวล าภ ู   
19 2008 นางสาวอรุณนิรัตน์   ขาน

นาม 
สพม.หนองบัวล าภ ู

  
20 2052 นายจุลจักร   วงศ์หาจักร สพม.หนองบัวล าภ ู   
21 2047 นายภูมิพัฒน์   เสริมสุข สพม.หนองบัวล าภ ู   
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01 1120021 นายยุทธนา   ทาท่าหวา้ สพม.ชัยภูม ิ  วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 1120067 นายวัชรินทร์   วันทา สพม.ชัยภูม ิ  1.ว่าที่ร้อยเอก ทิณกรณ์ ภูโทถ้ า 
03 1120054 นางสาวธิดารัตน์   กุศลคุ้ม สพม.ชัยภูม ิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
04 1120053 นายจตุรงค์   คงจตุพร สพม.ชัยภูม ิ 2.นายรวิภัทร ชัยภัทรธนสร     
05 1120007 นางสาวจารุลักษณ์   ธนายศบุญญวฒัน์ สพม.ชัยภูม ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม 
06 2120062 นายสุริยัน   พบขุนทด สพม.นครราชสีมา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
07 2120163 นายชัชวาล   ศิริพรทุม สพม.นครราชสีมา 3. นางวริญารักษ์  โสมดา 
08 2120040 นางสาวมาธนี   สืบสุวรรณ สพม.นครราชสีมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระยัง      
09 2120059 นางสาวสุรีย์พร   ซื่อรัมย์ สพม.นครราชสีมา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
10 2120088 นายรุ่งเรือง   พุทธา สพม.นครราชสีมา 

 11 2120069 นายพงษ์ศักด์ิ   เงากระจ่าง สพม.นครราชสีมา วิชาการประจ ากลุ่ม 
12 2120108 นายปวริศร์   บุบผามาลา สพม.นครราชสีมา 1.นายกาญจน์ธนัศฐ์  เติมเกษมศานต์ิ 
13 2120055 นางสาววรรณมณี   โพธิพันไม้ สพม.นครราชสีมา 2. นางฉวีวรรณ  มีสติ 
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01 2820133 นายปรีชา   ผ่องสนาม สพม.บุรีรัมย์ วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 2820095 นายอภิมุข   อภัยศร ี สพม.บุรีรัมย์ 1.นายศภุชัย ภาสกานนท์   
03 2820150 นางชุติมันต์   โกรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ รองผู้อ านวยการ 
04 2820156 นายชยพล   สมคิด สพม.บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
05 2820141 นายบรรยาย   มารมย์ สพม.บุรีรัมย์ 2.นายศภุฤกษ์ พลายงาม 
06 2820009 นางนภกานต์   วุฑฒยากร สพม.บุรีรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 
07 2820106 นางจิดาภา   ย่ีรัมย์ สพม.บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
08 2820035 นางณัฏยา   ปะกายะ สพม.บุรีรัมย์ 3.นายสุรพงษ์  รัตนวงศ์ 
09 2820099 นายศักดา   ทองดี สพม.บุรีรัมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล                           
10 2820046 นายเสน่ห์   หัดไทยทระ สพม.บุรีรัมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
11 2820052 นายอรรถพงศ์   กิจคณะ สพม.บุรีรัมย์   
12 2820078 นางสาวพิรุณ   คะกะเนปะ สพม.บุรีรัมย์  วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 2820147 นางสาวเอื้องอุมา   โยสาจันทร์ สพม.บุรีรัมย์  1.นายสมหมาย  ค ามุงคุณ 
14 2820004 นางล าพึง   ภูวงษ์ยางนอก สพม.บุรีรัมย์  2.นายทักษิณ  คนซื่อ 
15 2820178 นายเอกชัย   หมอกไชย สพม.บุรีรัมย์   
16 2820070 นางนาตยา   รินทะ สพม.บุรีรัมย์   
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01 5620007 นายจิรศักด์ิ  ใจเรือง สพม.ศรีสะเกษ  วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 5620073 นางสิริมา  เล้าวาลิต สพม.ศรีสะเกษ 1.นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท 
03 5620015 นายสุขนิรันดร์  ทองมาก สพม.ศรีสะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 
04 5620012 นางภัทรา  ดวงสีดา สพม.ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 
05 5620022 นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ สพม.ศรีสะเกษ 2.ว่าที่ร้อยตรี อัศดา  อัญฤาชัย 
06 5620140 นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร สพม.ศรีสะเกษ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
07 5620121 นายวีระศักด์ิ  ค าแก่น สพม.ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร          
08 5620026 นายธนานุรักษ์  นาจ าปา สพม.ศรีสะเกษ 3.นายบุญมี พุ่มจันทร ์
09 5620135 นายณัฐพร  ทองพูน สพม.ศรีสะเกษ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเลิงนกทา 
10 5620013 นางสาวพิมพ์พรรณ  บุษบงก์ สพม.ศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรสีะเกษ ยโสธร 
11 5620167 นายวิทยา  นิยมพันธ์ สพม.ศรีสะเกษ 

 12 5620043 นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร สพม.ศรีสะเกษ วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 5620106 นายณัฐวุฒิ  หารไชย สพม.ศรีสะเกษ  1.นายวิชยา  คนไว 
14 5620023 สิบเอกนันทวัฒน์ มูลสาร สพม.ศรีสะเกษ  2.นางสาวสุจิตรา  ไตรยะวงค ์
15 5620168 นางสุภาวดี หันจัดการ สพม.ศรีสะเกษ   
16 4610014 นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา สพม.ยโสธร   
17 4610030 นางกุสุมาลย์  สมประสงค ์ สพม.ยโสธร   
18 4610024 นายยุทธนา  เส้นเศษ สพม.ยโสธร   
19 4610002 นางสาวยุวธิดา  ศรีชนะ สพม.ยโสธร   
20 4610021 นายปริวัฒ  เสาะแสวง สพม.ยโสธร   
21 4610034 นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์ สพม.ยโสธร   
22 4610013 นายศักด์ิศรี  กัญยะ สพม.ยโสธร   
23 4610035 นายเทวา  อัฒจักร ์ สพม.ยโสธร   
24 4610019 นายเอกวิทย์  ศรีธานี สพม.ยโสธร   
25 4610006 นายช านาญ  แดงท่าขาม สพม.ยโสธร   
26 4610039 นางศิริพร   พันธ์ละออ สพม.ยโสธร   
27 4610029 นางบุษกร  วงศ์สุวรรณ สพม.ยโสธร   
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01 7320012 นางวนิดา   เอราวรรณ สพม.อ านาจเจรญิ 
 วิทยากรพ่ีเลี้ยง 

02 7320026 นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร สพม.อ านาจเจรญิ 1.นายวงศกร ประกอบนันท์    
03 7320028 นางสาววิชชุตา   นนทวัน สพม.อ านาจเจรญิ รองผู้อ านวยการ 
04 7320020 นางนัทธมน  ภูฆัง สพม.อ านาจเจรญิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
05 4320002 นายธนบดี   ไชยศรี สพม.มหาสารคาม 2.นายมนัด เทศทอง 
06 4320016 นางสิริอร   จันทรงกุล สพม.มหาสารคาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา       
07 4320067 นางมาลัยลักษณ์   บุญชู สพม.มหาสารคาม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
08 4320090 นางสาวลดาวลัย์   พุทธวัช สพม.มหาสารคาม 3.นางนวนละออง มูลทรา      
09 4320069 นางสาวพรนภา   บุราณรมย์ สพม.มหาสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม 
10 4320020 นางสาวชุติกาญจน์   รักภักดี สพม.มหาสารคาม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
11 2062 นายไกรศร เจียมทอง สพม.ร้อยเอ็ด   
12 2058 นางสาวอัจฉรา นันเจริญ สพม.ร้อยเอ็ด  วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 2019 นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัย สพม.ร้อยเอ็ด 1. นายจิรวฒัน์  ทะเสนฮด 
14 2056 นางผสุดี สิงห์ทอง สพม.ร้อยเอ็ด 2. นางก่ิงแก้ว  ภูทองเงิน 
15 6920068 นางณีรนุช   ช่วยชู สพม.สุรินทร ์

 16 6920011 นายธนิต   เย่ียมรัมย์ สพม.สุรินทร ์   
17 6920044 นายสยาม   บุญย่ิง สพม.สุรินทร ์  
18 6920010 นางสาวสายสวาท   เสาร์ทอง สพม.สุรินทร ์  
19 6920134 นางอธิกา   ชาญศร ี สพม.สุรินทร ์  
20 6920050 นางรติมา   จิตรแม้น สพม.สุรินทร ์   
21 6920207 นายสิทธิชัย   ประคองใจ สพม.สุรินทร ์   
22 6920213 นางพรนภัส   สถานพงษ์ สพม.สุรินทร ์   
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M8  
room16 
 

01 2702046 นางสาวสุพฒัน์ศร   ศรีรุ่งเรือง สพม.บึงกาฬ  วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 2702027 นางสาวพิมพ์พิศา   ศรีบญุเรือง สพม.บึงกาฬ 1.นางจารุวรรณ บุญโต 
03 2702044 นางนิศากร   ทองอร่าม สพม.บึงกาฬ รองผู้อ านวยการ 
04 2702021 นายตรีเทพ   ถาบุตร สพม.บึงกาฬ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
05 2702010 นายสมบัติ   เถาว์ชาล ี สพม.บึงกาฬ 2. นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว 
06 7020028 นางภิญญาพชัญ์ ชัยกิจธนพัฒน์ สพม.หนองคาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ 
07 7020003 นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา สพม.หนองคาย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 
08 7020014 นายวาทิน พุฒเขียว สพม.หนองคาย 3.นางกชพร ชุมเพชร 
09 7420053 นายทศพล  มั่งมีศร ี สพม.อุดรธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมพลพิทยาสรรค ์     
10 7420022 จ่าสิบตรีอัศวิน  นันทะแสง สพม.อุดรธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
11 7420061 นางสาวจุฑาทิพย์  รวมธรรม สพม.อุดรธานี 

 12 7420073 นายเบญจมินทร์  โคตรสุโน สพม.อุดรธานี  วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 7420005 นายปิยวัฒน์  มีคุณ สพม.อุดรธานี 1.นายปิโย  ลุสุข 
14 7420029 นายอภิชาติ  ศรีปาน สพม.อุดรธานี 2.นายณัฐกร  สอนวงค์ 
15 7420008 นายชุติเดช  บุญประกอบ สพม.อุดรธานี 

 16 7420062 นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์ สพม.อุดรธานี 
 17 7420063 นายสุกฤษ  อะวันนา สพม.อุดรธานี   

18 7420084 นางชุติมา  สุ่มมาตย์ สพม.อุดรธานี   
19 7420001 นายภราดร  คัณทักษ์ สพม.อุดรธานี   
20 7420012 นางเปรมฤดี  ฆารเจริญ สพม.อุดรธานี   
21 7420056 นายปรเมนทร์  เกษนัด สพม.อุดรธานี   
22 7420078 นางชุติมณฑน์  รินทะชัย สพม.อุดรธานี   
23 7420013 นางสาวกานต์พิชชา  ศรีวรกลุ สพม.อุดรธานี   
24 7420052 นางสาวณัฏฐ์ญาดา  แรกเรียง สพม.อุดรธานี   
25 7420003 นายชัชปภพ  อนันตโสภณ สพม.อุดรธานี   
26 7420027 นายคงเดช  นาใต้ สพม.อุดรธานี   
27 7420004 นางขนิษฐา  ขันขวา สพม.อุดรธานี   
 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กลุ่มท่ี 9 
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ท่ี 
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ประจ าตัว
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01 7720142 นางสาวภัทรศยา   ขันบุตรศร ี สพม.อุบลราชธานี วิทยากรพ่ีเลี้ยง 
02 7720068 นายชัชวาล   สารวัน สพม.อุบลราชธานี 1.นายวีระศักด์ิ  พลมณ ี 
03 7720116 นายสุทธิพงษ์   สดชื่น สพม.อุบลราชธานี รองผู้อ านวยการ 
04 7720153 นางนิศารัตน์   ปทุมมาศ สพม.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
05 7720058 นางสาวเศาวลักษณ์   แก้วชิณ สพม.อุบลราชธานี 2.นายรังสิต  บุญพอ 
06 7720046 นางณัฐณิชาภัทร   คิดดีจริง สพม.อุบลราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา         
07 7720105 นางสาววิมลวรรณ   จันทะเวช สพม.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
08 7720117 นายนิรันดร์   บุตรสง่า สพม.อุบลราชธานี 3. นายทรงยุทธ  ด้ามทอง 
09 7720030 นายพิทักษ์   แผงอ่อน สพม.อุบลราชธานี ผู้อ านวยการโรงเรียนวารินช าราบ 
10 7720145 นายเจริญชัย   มณีวัน สพม.อุบลราชธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
11 7720021 นางหมันหยา   เสสแสงศร ี สพม.อุบลราชธานี 

 12 7720006 นายปรมินทร์   ชูรัตน์ สพม.อุบลราชธานี  วิชาการประจ ากลุ่ม 
13 7720086 นางศิรานุช   วิลามาศ สพม.อุบลราชธานี 1.นายภักดี  สมคะเณย์ 
14 7720069 นางสาวศรแีพร   เพชรยะโส สพม.อุบลราชธานี 2.นางทองพูล  งามข า 
15 7720027 นางสาวพิสมัย   วงค์ปัดสา สพม.อุบลราชธานี   
16 7720060 นายวุฒิชัย   ธิมาชัย สพม.อุบลราชธานี   
17 7720064 นางรัชณีกร   ทาสมบูรณ์ สพม.อุบลราชธานี   
18 7720083 นางวรุณรัตน์   จิตต์รุจิพงษ์ สพม.อุบลราชธานี   
19 7720121 นางกุลภรภัสน์   บุญเลศิ   สพม.อุบลราชธานี   
20 7720037 นางสาวเกศินี   วงศช์าล ี สพม.อุบลราชธานี   
21 7720089 นางธิดาพร   บุดดีเสาร์ สพม.อุบลราชธานี   
22 7720024 นางรสสุคนธ์   วันทา สพม.อุบลราชธานี   
23 7720111 นางจุไรรัตน์   หลักชุม สพม.อุบลราชธานี   
 
 
 
 
 
 



การเรียนรู้ในสภาพจริง  ระยะที่ 2 

ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หน่วยพัฒนาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.มุกดาหาร 

 

กลุ่ม สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนที่จะศึกษาดูงาน สังกัดสพม./สพป. 
P1 พื้นท่ี จ. สกลนคร 

 
 

1. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
ผอ.นายชัญโญ  ใครบุตร   โทร.087-8633490 
2. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
 นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์  โทร.0650811188 

สพป.สกลนคร 1 
 
สพม.สกลนคร 

P2 พื้นท่ี จ.ขอนแก่น 
 
 
พื้นท่ี จ.เลย  
 
พื้นท่ี  จ.หนองบัวล าภู 
 

1.โรงเรียนน้ าพอง 
ผอ.นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง  
(043431425 โรงเรียน)  (0979205579 รองฯโบ) 
2.โรงเรียนบ้านเอราวัณ    
ผอ.นางสิริสมถวิล  สิทธิสอน โทร.0810542368 
3.โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
ผอ. นายอนุพนธ์ โสมมีชัย  โทร. 084-792 5457 
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 042-312596 

สพป.ขอนแก่น4 
 
 
สพป.เลย เขต 2 
 
สพป.หนองบัวล าภู เขต1 
 

P3 พื้นท่ี จ.นครราชสีมา 
 
พื้นท่ี จ.บุรีรัมย์   
 

1.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 
ผอ.เกษม มารครบุรี   โทร. 0644435999 
2.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 
ผอ. ชาญชัย  ไชยพิศ  โทร. 0833711409 

สพป.นครราชสีมา เขต 1 
 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

P4 พื้นท่ี จ.ยโสธร 
                                                          

1. โรงเรียนอนุบาลยโสธร 
ดร.คูณ วงศ์อนันต์  โทร. 0-4597-9899 

สพป. ยโสธร เขต 1 
 

P5 พื้นท่ี จ. อุบลราชธานี 
 

1.โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 
ผอ.ราวิทย์ ดวงไข 
โทร. 045441125   
โทร. 063-7658463 

สพป.อุบลราชธานี 3 
 

P6 พื้นท่ี จ อุบลราชธานี 
 
 
 

1. โรงเรียนเข่ืองในเจริญราษฎร ์
ผอ.อรรถพร ส าเภา  โทร. 0894278027 
2. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 
ผอ.เฉลิมพล เกตุมาตย์  โทร.  0981950309 
 

 สพป.อุบลราชธานี 1 
 
สพป.อุบลราชธานี 1 

 



การเรียนรู้ในสภาพจริง  ระยะที่ 2 

ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หน่วยพัฒนาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.มุกดาหาร 

 

กลุ่ม สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนที่จะศึกษาดูงาน สังกัดสพม./สพป. 
P7 พื้นท่ี จ. ร้อยเอ็ด 

 
พื้นท่ี จ. มหาสารคาม 

 

1.โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 
นายอานนท์ นามเพ็ง  โทร 0817290688 
2.โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 
ผอ.จักรกฤษณ์  อนุฤทธิ์  โทร 0-4379-9343 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
 
สพป. มหาสารคาม 

 
P8 พื้นท่ี อุดรธานี  

 
1.โรงเรียนบ้านหนองนาค า 
ผอ.สันติชัย  โสมศรีแพง  โทร.0898416568 

สพป.อุดรธานี เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การเรียนรู้ในสภาพจริง  ระยะที่ 2 

ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หน่วยพัฒนาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.มุกดาหาร 

 

กลุ่ม สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนที่จะศึกษาดูงาน สังกัดสพม./สพป. 
M1 พื้นท่ีจ. นครพนม 

 
 
 
พื้นท่ี จ. กาฬสินธุ์ 

 
 

1.โรงเรียนอุเทนพฒันา 
ผอ.นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย โทร.0895777251 
2.โรงเรียนปลาปากวิทยา 
ผอ.นายวินัย เป่ียมลาภโชติกุล โทร.0986540465 
1.โรงเรียนอนุกูลนาร ี
ผอ.เอกรกัษ์ สารปรัง  โทร. 083 3450972 
2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ 
ผอ.ทวีภรณ์ วรชิน โทร. 093 3621704 

สพม.นครพนม 
 
สพม.นครพนม 
 
สพม.กาฬสินธุ์ 
 
สพม.กาฬสินธุ์ 
 

M2 พื้นท่ี จ. มุกดาหาร 
 
พื้นท่ี จ. สกลนคร 
 

1.โรงเรียนมุกดาหาร 
ผอ.เลียง ผางพันธ ์ โทร. 042611590, 042611087 
2.โรงเรียนร่มเกล้า 
นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์  โทร. 085487775 

สพม.มุกดาหาร 
 
สพม.สกลนคร 

M3 พื้นท่ีจ. ขอนแก่น  
 
 
 

1.โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 
ผอ.นายยุทธศาสตร์  กงเพชร  โทร.0818717602 
2.โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 2 
ผอ. นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย 
โทร :  087-952-6899 

สพม.ขอนแก่น 
 
สพม.ขอนแก่น 

M4 พื้นท่ี จ. นครราชสีมา 
 
 
 
พื้นท่ี จ. ชัยภูมิ 
 

1.โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม.นครราชสีมา 
ผอ.สุพล  จอกทอง  โทร.0899479931 
2.โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม.นครราชสีมา 
ผอ.เจริญ ศรีแสนปาง  โทร.0839391515 
3.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม.ชัยภูมิ 
ผอ.วีระศักดิ์ สายสุวรรณ   โทร.08101648448 
4.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 
ผอ.วีระยุทธ์ ปรุงชัยภูมิ โทร.0819669123 

สพม.นครราชสีมา 
 
สพม.นครราชสีมา 
 
สพม.ชัยภูมิ 
 
สพม.ชัยภูมิ 
 

 

 



การเรียนรู้ในสภาพจริง  ระยะที่ 2 

ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง  

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

หน่วยพัฒนาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.มุกดาหาร 

 

กลุ่ม สถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนที่จะศึกษาดูงาน สังกัดสพม./สพป. 
M5 พื้นท่ี จ.บุรีรัมย์ 1.โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  

ผอ.สุพจน์ ธนานุกูล   โทรศัพท์ 06-5247-9652 
สพม.บุรีรัมย์ 
 

M6 พื้นท่ี จ. ศรีสะเกษ 
 
 
 
พื้นท่ี จ.ยโสธร  
 
 
 

1.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
ผอ นายยิ่งยง นันทวณิชชากร โทร 0819772998 
2. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
ผอ นายสุรชาติ ทอนศรี  โทร 0819663354 
3. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
ผอ นายชัชพล รวมธรรม   โทร 0872482680 
4. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 
ผอ นายธีระพล สายสุด  โทร 0885631266 

สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 
 
สพป.ศรีสะเกษ 1 
 
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร 
 
สพป.ยโสธร2 

M7 พื้นท่ี จ.สุรินทร์ 
 
พื้นท่ี จ.อ านาจเจริญ 
 
พื้นท่ี จ.มหาสารคาม 
(สารคาม/ร้อยเอ็ด) 

1.โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์ 
   ผอ.อภินันท์ จันทเขต โทร:0885116134 
2.โรงเรียนอ านาจเจริญ  
   ผอ.นิยม รักพรม โทร:0815471205 
3.โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
   ผอ.นิพนธ์ ยศดา โทร:0631288991 

สพป.สุรินทร์ เขต 
 
สพป.อ านาจเจริญ 
 
สพม.สารคาม ร้อยเอ็ด 
 

M8 พื้นท่ี จ.อุดรธานี 
  

1.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
ผอ. สมประสงค์ วงษ์อุบล โทร 0878623458  

สพม.อุดรธานี 
 

M9 พื้นท่ี จ.อุบลราชธานี 
 
พื้นท่ี จ.อุบลราชธานี 
 
 

1.โรงเรียนวารนิช าราบ 
ผอ.นายทรงยุทธ ด้ามทอง โทร. 0872552518 
2.โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ 
ดร.องอาจ จูมสีมา  โทร. 0895793623 
 

สพม.อุบลราชธานี
อ านาจเจริญ 
สพม.อุบลราชธานี
อ านาจเจริญ 

 



ตารางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยพัฒนาท่ี 3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

******************************************* 
ระยะท่ี 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ณ หน่วยพัฒนา (พื้นที่เป็นฐาน) ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564  (ระยะเวลา 7 วัน) 
ระยะท่ี 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบที่หน่วยพัฒนาก าหนด ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2564  (ระยะเวลา 5 วัน) 
ระยะท่ี 3 จัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (Strategy Formulation) ณ หน่วยพัฒนา (พื้นที่เป็นฐาน) ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 
             (ระยะเวลา 3 วัน) 
 

ระยะท่ี 1 การเสริมสรา้งสมรรถนะ (Competency) ณ หน่วยพัฒนาท่ี ๓ สพป.มุกดาหาร  ระหว่างวันท่ี  1 - 7 กรกฎาคม 2564 (ระยะเวลา 7 วัน) 

วันที ่ 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

(1
2.

00
 -1

3.
00

 น
.) 

13.00 - 16.00 น. 16.00-17.00 น. 18.00 - 21.00 น. 

วันที่ 1 
(1 ก.ค.64) 

ผู้เข้ารับการพัฒนารายงานตัว 

09.00-10.30 น. 10.30- 12.00 น. การพัฒนาอุดมการณ์และ
กระบวนทัศน์ของการเป็นรอง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
โดย  

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิธ์นกุล 
(ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑) 

ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจราชการ 

เขตตรวจราชการที่ 1๓ 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

 

การพัฒนาวินัยในตนเอง    
มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ  
โดย วทิยากรพ่ีเล้ียง 

(ห้อง zoom กลุ่มย่อย) 
(แต่ละกลุ่มจะมีห้อง zoom 

ย่อย และ Line กลุ่ม) 

การขับเคลื่อนนโยบาย 
ในสถานศึกษา  

โดย  
นายธนิต  ทองอาจ 

 และคณะ 
(ผอ.รร.นวมินทราชูทิศ 
อีสาน สพม.มุกดาหาร) 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

09.00 – 10.00 น. 
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 

โดย 
ดร.อัมพร พินะสา 
(เลขาธิการ กพฐ.) 

10.00 -10.30 น. 
ทดสอบก่อนการพัฒนา 

โดย 
ฝ่ายวัดและประเมินผล 

สพฐ. ส่วนกลาง 

ปฐมนิเทศและบรรยาย 
โดย 

นายวรรณสิทธ์ิ ค าเพราะ 
(ผอ.สพป.มุกดาหาร) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

วันที่ 2 
(2 ก.ค.64) 

Reflection 
กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม 

(ห้อง zoom ใหญ่) 
(ระบบลงเวลา เช็คจากหน้าจอ Zoom 

และ Google form) 
capture หน้าจอ ส่ง สพฐ.ทุกวัน 

การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

โดย นายถาวร คูณิรัตน ์
(ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1) 

ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผูต้รวจราชการ
เขตตรวจราชการที่ 1๔ 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

 
วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่

ความส าเร็จ 
โดย 

นายไพรวัลย์  จันทะนะ 
(ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1) 

ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผูต้รวจราชการ 

เขตตรวจราชการที่ 11 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

 

การพัฒนาวินัยในตนเอง    
มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ  

โดย วทิยากรพ่ีเล้ียง 
(ห้อง zoom กลุ่มย่อย) 

การพัฒนาทักษะการพูด 
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง  
โดย ดร.จักรี  ต้นเช้ือ 

(ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ยุทธศาสตร์และความร่วมมือ 

อาชีวศึกษา สถาบัน 
การอาชีวศึกษา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 
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วันที ่ 08.00 - 09.00 น. 09.00 – 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. 16.00-17.00 น. 18.00 - 21.00 น. 

วันที่ 3 
(3 ก.ค.64) 

Reflection 
กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดย  นายเนรมิต กฤตาคม 

(ผอ.รร.หนองสูงสามัคคีวิทยา 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  

สพม.มุกดาหาร) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

 

การบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลย ี

โดย  
ดร.นัยนา ตันเจริญ 

(รอง ผอ.สพป.นม.1) 
ดร.สมัต  อาบสุวรรณ์ 

(รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

การพัฒนาวินัยในตนเอง    
มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ 

โดย วทิยากรพ่ีเล้ียง 
(ห้อง zoom กลุ่มย่อย) 

การบริหารงานวิชาการ 
โดย นายชาตรี  ประดุจชนม์ 

ผอ.รร.วิทยาศาสตร ์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

มุกดาหารและนายวิษณุกร 
จันทรา ผอ.ร.ร.ผาเทิบวิทยา 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

วันที่ 4 
(4 ก.ค.64) 

Reflection 
กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
โดย  นายเกิดมี สอนเมือง 

(ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 1) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

พระบรมราโชบาย 
ในหลวง รัชกาลที่ 10 

โดย  นายอภิชัย  ท ามาน 
(ผอ.สพป.นครพนม เขต 1) 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

ผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะ
การตัดสินใจ 

โดยวทิยากรพ่ีเล้ียง 
(ห้อง zoom กลุ่มย่อย) 

การบริหารงบประมาณ 
โดย 

ดร.ประภาส ไชยมี 
(รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร) 

และคณะ 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

วันที่ 5 
(5 ก.ค.64) 

Reflection 
กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
โดย ดร.สท้าน วาร ี

(รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

การพัฒนาทักษะความเขา้ใจและ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  
(Digital Literacy) 

โดย รอง ผอ.สถานศึกษาต้นแบบ 
นายอัครเจตน์ สีหะวงษ ์

(รอง ผอ.รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

การพัฒนาทักษะการพูด 
ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง (ทดสอบปฏิบัติ) 

โดยวทิยากรพ่ีเล้ียง 
(ห้อง zoom กลุ่มย่อย) 

 

การบริหารงานทั่วไป 
โดย 

ดร.ชาติชาย ก่อคุณ 
(ผอ.รร.มุกดาลัย) 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

วันที่ 6 
(6 ก.ค.64) 

Reflection 
กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ฯ 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา  ภาวะบุตร 
(คณบดีคณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 
(บรรยายจาก มรภ.สกลนคร) 

ผู้น าในการนิเทศภายในพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

และงานวิจัยฯ 
โดย  นายณรงค์ โล่ห์ค า  

(รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร)  
และ ดร.วิหาญ  พละพร 

(ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา 

สพป.มุกดาหาร) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

ผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะ
การตัดสินใจ 

โดยวทิยากรพ่ีเล้ียง 
(ห้อง zoom กลุ่มย่อย) 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 

โดย 
ดร.สุเนตร ขวัญด า 

(รองผอ.สพม.สุรินทร์ ) 
ดร.วรกัญญาพิไล  แกระหัน 
(รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร) 

(ห้อง zoom ใหญ่) 
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วันที่ 7 
(7 ก.ค.64) 

Reflection 
กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม 

(ห้อง zoom ใหญ่) 

การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ 
(English Literacy) 

โดย  อ.ศราวุธ ปัญญาสาร 
(หัวหน้างานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา 

และวิเทศสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร) 

และคณะ 
(ถ่ายทอดจาก มรภ.สกลนคร) 

การบริหารงานบุคคล 
โดย  นางธนภร เศรษฐ ี

(ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร) 
ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร 

(ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์) 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

ผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะ
การตัดสินใจ 

โดยวทิยากรพ่ีเล้ียง 
(ห้อง zoom กลุ่มย่อย) 

สรุปองค์ความรู้ 
โดย 

วิทยากรพ่ีเล้ียง 
(ห้อง zoom ใหญ่) 

 
หมายเหต ุ    รับประทานอาหารว่าง/เครือ่งดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.  และรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น.    
ระยะท่ี 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ สถานศึกษาและองค์กรต้นแบบที่หน่วยพัฒนาก าหนด  
            ระหว่างวันท่ี 9 - 13 กรกฎาคม 2564 (ระยะเวลา 5 วัน) 

 

วันท่ี 08.00 – 12.00 น. 13.00-17.00 น. 

วันที่ 1 - 3 
ศึกษาดูงานโรงเรียน / ชุมชน / แหล่งเรียนรู ้

ตามสภาพจริงทีก่ าหนด 
ศึกษาดูงานโรงเรียน / ชุมชน / แหล่งเรียนรู ้

ตามสภาพจริงทีก่ าหนด 

วันที่ 4 
สรปุผลการศึกษาดูงาน 

และจัดท ารายงานผลการศึกษาดูงาน 
สรปุผลการศึกษาดูงาน 

และจัดท ารายงานผลการศึกษาดูงาน (ต่อ) 

วันที่ 5 น าเสนอผลการศึกษาดูงาน น าเสนอผลการศึกษาดูงาน (ต่อ) 

 
หมายเหต ุ รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. และรบัประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น.  
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ระยะท่ี 3 จัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (Strategy Formulation) ณ  หน่วยพัฒนา (พ้ืนท่ีเป็นฐาน)  
            ระหว่างวันท่ี  14 – 16 กรกฎาคม 2564. (ระยะเวลา 3 วัน) 

 

วันที ่ 08.00 – 12.00 น. 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

(1
2.

00
 -1

3.
00

 น
.) 

13.00 - 17.00 น. 18.00 - 21.00 น. 

วันที่ 1 
รายงานตวัเข้ารับการพัฒนา 

 ระยะที่ 3 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและวิทยากรพ่ีเล้ียง 

สรุปผล 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร

โครงการและวทิยากรพ่ีเล้ียง 

วันที่ 2 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ  

โดย นายวรรณสิทธิ์ ค าเพราะ 
(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร) 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ (รายบุคคล) 

โดย วทิยากรพ่ีเล้ียง 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 

(รายบุคคล) (ต่อ) 
โดย วทิยากรพ่ีเล้ียง 

วันที่ 3 

การน าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ และการจัดนิทรรศการ (รายบุคคล) 

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม 
โดย วทิยากรพ่ีเล้ียง 

น าเสนอแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการคัดเลือกที่เป็น Best Practice 
ของแต่ละกลุ่ม 

โดย วทิยากรพ่ีเล้ียง 

เสริมประสบการณ์บริหารจัดการ 
ในสถานศึกษา 

โดย ………………………………… 
 

วันที่ 4 

08.00 – 11.30 น. 
สรุปองค์ความรู้ 

และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.รร. 
โดย ..................................................... 

11.30 -12.00 น. 
ทดสอบหลังการพัฒนา 

โดย 
ฝ่ายวัดและประเมินผล สพฐ. ส่วนกลาง 

13.00 – 15.00 น. 15.00 – 16.00 น. 

 
สรุปการประเมินผลการ

พัฒนาประเมินผลโครงการ 
ซักถามปัญหา และชี้แจงการ

ประเมินสัมฤทธิผล 

พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร       
โดย .................................... 
(......................................) 

 
หมายเหต ุ รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. และรบัประทานอาหารเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น.  




