
ที่ ศธ 5303.1/ 

 มีนาคม  2566 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการ 
         เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน 

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่    

อ้างถึง   หนงัสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ ศธ 5303.1/876 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ ์2566 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลกัสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
   คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน 
2. รายชื่อผู้มีสทิธิเข้าร่วมการอบรม
3. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบอบรมออนไลน์ Teacherpd.ipst.ac.th

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท .) ขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  นั้น  

ในการนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 10 
มีนาคม - 30 เมษายน 2566 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความอนุเคราะห์ท่านมอบหมายผู้เกี่ยวข้องแจ้ง
บุคคลตามรายชื่อดังกล่าว ด าเนินการสมัครสมาชิกระบบอบรมออนไลน์ Teacherpd.ipst.ac.th และกรอกแบบฟอร์ม
ยืนยันการเข้าร่วมอบรมที่ ลิงก์ https://forms.gle/mLXs89hveQAAHDyv6 ภายในวันที่  10 มีนาคม 2566 
และเข้ารับการอบรมออนไลน์ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบัความร่วมมือจากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 ขอแสดงความนับถือ 

 (รองศาสตราจารย์ธรีะเดช เจียรสขุสกุล) 
        ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

ฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โทร 063 305 2224 (ศจี ค าภู)  
โทรสาร 0 2381 0750 
ไปรษณยี์อิเล็กทรอนกิส์ sajee@ipst.ac.th       

1303

7

https://forms.gle/mLXs89hveQAAHDyv6
mailto:sajee@ipst.ac.th


 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

หลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศกเ์พื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน 

1. ที่มาและความส าคญั 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ได้เน้นถึงการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย น าไปสู่แผนการปฏิรูป
ประเทศที่เน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีส่วนร่วมให้สอดคล้องและ
เท่าทันพัฒนาการของโลก และเห็นว่า ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันตามความถนัด ความชอบ และศักยภาพของตนเองสามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เป็นพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

3. กรอบเนื้อหาหลักสูตรอบรม 
 หลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน มีองค์ประกอบเนื้อหาหลัก ได้แก่ แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การส่งเสริมสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ความรู้ด้านเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge: PCK) แนวทางการวัดและ
ประเมินผลที่เน้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) เทคนิคการชี้แนะและการ
เป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)  
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4. ระยะเวลาการอบรม  
การอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 โดยเป็นการเรียนด้วยตนเองผ่าน

ระบบอบรมออนไลน์ สสวท. ผนวกกับการประชุมสดด้วยระบบ Zoom cloud meeting เพื่อสะท้อนคิดใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยากร ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง ก าหนดการประชุมสะท้อนคิด ดังนี้  

วัน เวลา กิจกรรม 
วันศุกรท์ี่ 10 มี.ค. 2566 09:00 – 12:00 น. พิธีเปิดและชี้แจงการอบรม 
วันอาทิตยท์ี่ 12 มี.ค. 2566 09:00 – 12:00 น. PCK ส าหรับกลุ่ม Science 
วันอาทิตยท์ี่ 2 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. PCK ส าหรับกลุ่ม Mathematics 
วันเสารท์ี่ 22 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. PCK ส าหรับกลุ่ม Technology 
วันอาทิตยท์ี่ 26 มี.ค. 2566 09:00 – 12:00 น. การประเมินสมรรถนะ 
วันอาทิตยท์ี่ 9 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. กระบวนการโค้ช (Performance Coaching) 
วันอาทิตยท์ี่ 23 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

หมายเหต ุก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

5. จ านวนชั่วโมงอบรม    
หลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน นับชั่วโมงอบรมเป็น จ านวน 24 ชั่วโมง 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
ศึกษานิเทศกจ์ากทุกสังกัดทั่วประเทศ จ านวน 300 คน  

7. คุณสมบัติผู้ร่วมอบรม 
1) ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นศึกษานิเทศก์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในทุกสังกัด ทัว่ประเทศ  
2) มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาตนเองในการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3) สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการอบรม เช่น Zoom, Google doc, sheet, drive เปน็ต้น 
4) สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าร่วมอบรม (สสวท. จะท ำ

หนังสือแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้ำร่วมอบรมอย่ำงเป็นทำงกำรหลังจำกประกำศรำยชื่อผู้ได้สิ ทธิ์
ร่วมงำนอบรม) 

หมายเหตุ ศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT       
ตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 (ผู้เชี่ยวชาญด้านครู) แล้ว สามารถรอเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรระดับขั้นสูง 
ซึ่ง สสวท.จะประชาสัมพันธร์ับสมัครในโอกาสต่อไป 
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8. ช่องทางการอบรม   
 การอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านระบบอบรม สสวท. (https://teacherpd.ipst.ac.th/) 

ผนวกกับการประชุมสดเพื่อสะท้อนคิดระหว่างการอบรม ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

9. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 
 ฝ่ายพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้
ประสานงานโครงการ คือ อ.ศจี ค าภู (Email: sajee@ipst.ac.th) 

10. ระยะเวลารับสมัคร 
 เปิดรับสมัครผ่านระบบ https://endb.ipst.ac.th ตั้งแตว่ันที่ 16 - 28 กมุภาพันธ์ 2566 

11. ประกาศรายชือ่ผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม  
 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะแจ้งตรงผ่านอีเมลผู้สมัคร พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังต้น
สังกัดของผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรมเพื่อเข้าร่วมอบรมต่อไป 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ศึกษานิเทศก์ที่ร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการเป็นพี่เลี้ยงวิชาการด้าน

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

13. เกณฑก์ารผ่านอบรม 
 ผู้ร่วมอบรมท าแบบทดสอบ ร่วมกิจกรรมประชุมสะท้อนคิด และส่งงานตามก าหนด ได้ผลประเมิน

คะแนนรวมตลอดหลักสูตรอบรม ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนา

ศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับพื้นฐาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบอบรมคร ู(https://teacherpd.ipst.ac.th) หลังจบการอบรม 

หมายเหต ุ 

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน จะได้รับสิทธิใ์ห้เข้าร่วมอบรมต่อในหลักสูตร ระดับขั้นสูง ซึ่งจะจัด

อบรมประมาณเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2566 โดยจะเป็นการอบรมแบบผสมทั้งออนไลน์และแบบพบหน้า 

(Face to Face) เพื่อสะท้อนคิดและน าเสนอผลงาน ณ สถานที่จัดประชุม 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (รายละเอียดสถานที่และก าหนดการจะแจ้งภายหลัง) 

https://teacherpd.ipst.ac.th/
https://teacherpd.ipst.ac.th/


ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล สังกัด จังหวัด

1 นายธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร

2 นายสิระการย์ ฤทธ์ิส าเร็จ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร

3 นายธนสาร รุจิรา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) กรุงเทพมหานคร

4 นางสาวมุทิตา กกแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร

5 นายอนวัช ไข่ขาว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร

6 นางอัสนีพร ทวีวุฒิไกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) กระบ่ี

7 นางวิภาพร จันทร์แจ่มศรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระบ่ี

8 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  กระบ่ี

9 นางวราภรณ์ เนาวราช กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) กาญจนบุรี

10 นางพิชญาภัค อารีรอบ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) กาญจนบุรี

11 นางชนธิชา เศตะพราหมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กาญจนบุรี

12 นายทวีศักด์ิ  ทองดอนน้อย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กาญจนบุรี

13 นางสาวรัชนี กิจสอ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กาญจนบุรี

14 นางสาวก่ิงใจ รัตนแสนศรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  กาฬสินธ์ุ

15 นายนายชุมพล นิยมวรรณ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) กาฬสินธ์ุ

16 นางทองมุข ปารมีชัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กาฬสินธ์ุ

17 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  กาฬสินธ์ุ

18 นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าแพงเพชร

19 นางสาวธัญชนก จาดด า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ก าแพงเพชร

20 นางพิมพ์พรรณ ค าภิระยศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ก าแพงเพชร

รำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกำรอบรมหลักสูตรพัฒนำศึกษำนิเทศก์เพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงวิชำกำรจัดกำร

เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับพ้ืนฐำน

       ตามท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

พัฒนาศึกษานิเทศก์เพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพ้ืนฐาน บัดน้ี สสวท. ได้

พิจารณาข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม จ านวนท้ังส้ิน 388 คน ดังน้ี

รำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกำรอบรมฯ

Page 1 of 13

สิ่งที่สงมาดวย 2



ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล สังกัด จังหวัด

21 นางสาวยุพาพร หรเสริฐ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ขอนแก่น

22 นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ขอนแก่น

23 นางวราลักษณ์ สีระคาม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ขอนแก่น

24 นางสาวศิรินาถ อาจบรรจง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ขอนแก่น

25 นางพัชรีย์ เดชกุลทอง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ขอนแก่น

26 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ขอนแก่น

27 นางธิติมน ค ามี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ขอนแก่น

28 นางมณีรัตน์ เย็นสวัสด์ิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ขอนแก่น

29 นางสุธาสินี แม้นญาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ขอนแก่น

30 นางอิญนรา สมอินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ขอนแก่น

31 นางวัลลยา โคตรนรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ขอนแก่น

32 นางสาวนิภาพร แหลมคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขอนแก่น

33 นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขอนแก่น

34 นางลลนา เนาว์วงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ขอนแก่น

35 นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ขอนแก่น

36 นางสาวสลิลโรจน์ ยินดีมาก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ขอนแก่น

37 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ขอนแก่น

38 นางวิรงรอง อุดม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ขอนแก่น

39 นายพิรุณ แพทย์อุดม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  จันทบุรี

40 นางสดใส ดุลยา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) จันทบุรี

41 นางอารีย์ หาญสมศักด์ิกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  จันทบุรี

42 นายธีรชัย สถาพรวานิชย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จันทบุรี

43 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ฉะเชิงเทรา

44 นางสาวศิริพร เจิมภักดี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ฉะเชิงเทรา

45 นายรัชพล บูรณสรรพสิทธ์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ฉะเชิงเทรา

46 นางสาวจรัสศรี หัวใจ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ฉะเชิงเทรา

47 นายสินธ์ ศรีพลพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ฉะเชิงเทรา

48 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

49 นางษมาพร คงม่ัน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ชลบุรี

50 นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

51 นางศิริรัตน์ พักโพธ์ิเย็น ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

52 นายอมร สุดแสวง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ชลบุรี
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53 นายวรวัตร คณิตนุสรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

54 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงภูริชญา ย้ิมแย้ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ชลบุรี

55 นางสาวยุวรินทร์ วัฒน์ธนาวรางค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

56 นายสมพร ไตยวงค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ชลบุรี

57 นางสาวมนัญญา งามวงศ์วาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

58 นางสาวสุจริยา ขมสนิท กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ชลบุรี

59 นางสาวมัสยา เรืองนาราบ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

60 นางปราญชลี  มะโนเรือง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ชลบุรี

61 นางสาวนัฐริสา ถนอมสัตย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ชลบุรี

62 นางมุกดา อามาลีนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

63 นางเรวดี แสงพรหม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชลบุรี

64 นางทิพวรรณ โพธ์ิข า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ชัยนาท

65 นางสาวแววตา ชุ่มอ่ิม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยนาท

66 นางสาวอินทิรา จ านงค์ค า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ชัยนาท

67 นางสาวแพรวา  เนติโยธิน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยนาท

68 นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยนาท

69 นายจ านงค์ ศรีโมรา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ชัยนาท

70 นางสาวเพียงมณี โพธ์ิหวี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยนาท

71 นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

72 นางสาวพัทธนันท์ พูนประสิทธ์ิ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ชัยภูมิ

73 นางสาวดรุณี อาจปรุ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

74 นายเอกชัย บัวรอด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

75 นางสาวนันทิยา ไพรวิจารย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

76 นางสาวเกษณี สังดนตรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

77 นางสาวหทัยนุช บุญเพลิง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ชัยภูมิ

78 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

79 นางเทียนทอง ประทีปเมือง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

80 นายนิพนธ์  วิลุน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชัยภูมิ

81 นางสาวศศิธร ลุนศิลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ชัยภูมิ

82 นางวิริยะสมร บัวทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ชัยภูมิ

83 นายศรายุทธ อัจกลับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ชุมพร

84 นายสามารถ พันคง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ชุมพร
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85 นางสาวพัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ชุมพร

86 นางกฤติมา เกตุสถิตย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชุมพร

87 นางสาวสุภาวิณี กุศลชู ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ชุมพร

88 นางสาววราลี ทองแก้ว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ชุมพร

89 นางกัลยา ยงยศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงราย

90 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงราย

91 นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เชียงราย

92 นางกุหลาบ วรธนวุฒิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เชียงราย

93 นางสาวบาหยัน คงชู ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เชียงราย

94 นายโย ใจวงค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงราย

95 นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เชียงใหม่

96 นางรัชนี อุดทา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

97 นายเจษฎา ก้องสาคร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

98 นางสาวกัลยา วงค์วรรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

99 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอธิชญาณ์ ไข่สังข์ ปานะโปยส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

100 นางสาวรสริน พันธุ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

101 นางสุภาภรณ์ สิงห์หัน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

102 นายศุภกร พ่ึงโต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

103 นายวสุพงษ์ อิวาง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

104 นางสาวพรศิริ โยศรีคูณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

105 นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เชียงใหม่

106 นางสาววรวลัญช์ จัตุกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

107 นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

108 นายกันตวิชญ์ มะโนค า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

109 นายกอปรคุณ อุดมธนวานิช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

110 นายสราวุธ ชัยยอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

111 นางธัชกร พรเวียง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

112 นายณัฐกร ชัยมงคล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เชียงใหม่

113 นางสาวปุณณัตถ์ ไชยค า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) เชียงใหม่

114 นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตรัง

115 นางศิลา  สงอาจินต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ตรัง

116 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตรัง
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117 นางปัทมา ภู่สวาสด์ิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตาก

118 นายสมเจตน์ อยู่ศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ตาก

119 นางเสาวนีย์ บุญทอ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตาก

120 นางสาวปราณี แก้วมา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ตาก

121 นางสาวลักขณา จ๋ิวปัญญา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ตาก

122 นางสาวสีแพ ตันมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ตาก

123 นางสุชญา บ ารุงกิจ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครนายก

124 ว่าท่ีร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครนายก

125 นางสาวชุติมา เสนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครนายก

126 นางสาวกรรณิกา จันทร์หงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครปฐม

127 นางสาวมณียา  จิตธิวงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครปฐม

128 นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) นครปฐม

129 นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) นครปฐม

130 นางสาวปาลีภัสร์ ทองขาว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครปฐม

131 นางธีรนุช แฝงเพ็ชร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครปฐม

132 นายกิติศักด์ิ โสตาภา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) นครพนม

133 นางรุ่งนภา แสนแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครพนม

134 นายช านาญศิลป์ สุวรรณไตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครพนม

135 นายสุริวิจักษณ์   พลีจันทร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครพนม

136 นางนัยนา ฉายวงค์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) นครพนม

137 นางจีรณินท์ ไชยค า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครพนม

138 นางกัญจน์ณิชา  อัครปรีชาศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครราชสีมา

139 นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครราชสีมา

140 นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) นครราชสีมา

141 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครราชสีมา

142 นางสาวมักราวรรณ์ บุญธรรม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครราชสีมา

143 นายสุชล แก้วพรหม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครราชสีมา

144 นางจารุวรรณ เย่ือสูงเนิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) นครราชสีมา

145 นางสาวชไมพร ค าเอียด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครศรีธรรมราช

146 นางพรทิพย์ ไวยรัตน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครศรีธรรมราช

147 นางสาวณชนก คงด้วง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครศรีธรรมราช

148 นางสาวเกษรา   บริสุทธ์ิ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) นครศรีธรรมราช
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149 นายนัตพงศ์ แสงระวี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) นครศรีธรรมราช

150 นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครศรีธรรมราช

151 นางบ าเพ็ญ หนูกลับ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครศรีธรรมราช

152 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครศรีธรรมราช

153 นางสาวลัดดา บุญนาค ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครสวรรค์

154 นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครสวรรค์

155 นางสาวอารียา วันจันทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) นครสวรรค์

156 นายมณเฑียร ชัยประเสริฐ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครสวรรค์

157 นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครสวรรค์

158 นางณัฐกานต์ ฉิมงาม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครสวรรค์

159 นายุอุทัย ชังช่ัว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นครสวรรค์

160 นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นครสวรรค์

161 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอ่ียม กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) นครสวรรค์

162 นางจรัญญา กล้วยพันธ์ิงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) นครสวรรค์

163 นางกานต์รวี ผิวน่ิม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นนทบุรี

164 นางสายพิน งามสง่า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นนทบุรี

165 นายอาซิ ดราแม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นราธิวาส

166 นายกีรติ วงศ์อัครวินท์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) นราธิวาส

167 นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) นราธิวาส

168 นางศรีสุดา รัตนพล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  นราธิวาส

169 นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  น่าน

170 นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  น่าน

171 นางสาวลภัสรดา โลราช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  น่าน

172 นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) น่าน

173 นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) น่าน

174 นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) บึงกาฬ

175 นางสาวสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บึงกาฬ

176 นายสมศักด์ิ วันโย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บึงกาฬ

177 นางหวานใจ เวียงย่ิง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บึงกาฬ

178 นางสาวพิชญาภัค พลโคตร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บึงกาฬ

179 นายสัญญา พันพิลา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บึงกาฬ

180 นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธ์ิสว่าง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บึงกาฬ
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181 นายชูศักด์ิ ช่ืนเย็น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) บุรีรัมย์

182 นายพิสิฐ มีแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บุรีรัมย์

183 นางสาวสุมาลี กุงไธสง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บุรีรัมย์

184 นางสาวเพราเพ็ญ รัตนดี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บุรีรัมย์

185 นางสาวพิมพ์รภัส ประสีระเตสัง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บุรีรัมย์

186 นางจุติมาพร เชียงกา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  บุรีรัมย์

187 นางสาวพรพิมล พาราษฎร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) บุรีรัมย์

188 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) บุรีรัมย์

189 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ปทุมธานี

190 นายชัชพงศ์ เช้ือสา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปทุมธานี

191 นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปทุมธานี

192 นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ปทุมธานี

193 นายจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ประจวบคีรีขันธ์

194 นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ประจวบคีรีขันธ์

195 นายโอฬาร ขยันการนาวี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปราจีนบุรี

196 นางนพเก้า ท่ีรัก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ปราจีนบุรี

197 นายรวิศุทธ์ จันทวี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ปราจีนบุรี

198 นายรัชสิทธิโยธิน บรรณทุวรรณณะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ปราจีนบุรี

199 นายฟาอิส แวเยะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ปัตตานี

200 นายมูฮ ามัด ประจัน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ปัตตานี

201 นางสาวการะเกตุ แก้วศรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปัตตานี

202 นางสาววราภรณ์ เต็มราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พังงา

203 นางสาวรัชฎา สืบกระพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พัทลุง

204 นางยินดี บุญทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พัทลุง

205 นางเนาวรัตน์ ปานเพชร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พัทลุง

206 นางสาววีรินทร์ญา หนูนัง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พัทลุง

207 นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พัทลุง

208 นายสหัส หล าสะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พัทลุง

209 นางสาวธัญณภัสร์ ชูขาว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) พัทลุง

210 นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พัทลุง

211 นางกาญจนา จันทอุปรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พิจิตร

212 นางพรรณี เจ่าสกุล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) พิจิตร
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213 นางสุพัตรา ปานรอด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พิษณุโลก

214 นายภัทรพล แก้วเสนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พิษณุโลก

215 นายปรีชา ภูล าพา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พิษณุโลก

216 นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พิษณุโลก

217 นางกุลวรี ขาวสง่า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พิษณุโลก

218 นางสาวพิชาภรณ์ อ่ิมกระจ่าง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พิษณุโลก

219 นางสาวนฤมล ชุนฬหวานิช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบุรี

220 นางภัคคมณฐ์ จิตต์พลีชีพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพชรบุรี

221 นางสาวชลมาศ วิศรุต ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบุรี

222 นางนิตยา โต๊ะถม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบุรี

223 นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบูรณ์

224 นายชวดล  ต้นแก้ว ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบูรณ์

225 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธ์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบูรณ์

226 นายเทิดชาย สุขโทน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบูรณ์

227 นางพจนา คงสัตรา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบูรณ์

228 นางสาวรัตนา จันทร์สิน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เพชรบูรณ์

229 นางดวงฤทัย สีวัน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพชรบูรณ์

230 นายวิษณุศักด์ิ ศรีสุข ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) แพร่

231 นางสาวพิชญา ดีมี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) แพร่

232 นางสาวชนัญชิดา วงศ์ใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พะเยา

233 นางปฤษณา ด ารงค์ชีพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  พะเยา

234 นายสมมาฒย์ อังศุภแงคล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ภูเก็ต

235 นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ภูเก็ต

236 นางภภรณ์ฉัตร ต้นวิชา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ภูเก็ต

237 นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มหาสารคาม

238 นางสาวพัฒณ์นรี พงศ์ประยูร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มหาสารคาม

239 นางกิตติภูมิ สาชะรุง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มหาสารคาม

240 นายอ านาจ เกษศรีไพร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) มหาสารคาม

241 นายทองค า  นาสมตรึก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาสารคาม

242 นางดาวใจ ศรีสองเมือง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มหาสารคาม

243 นายยุทธพงษ์ ศรีวรวงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มหาสารคาม

244 นายศักด์ิสิทธ์ิ สีหลวงเพชร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มหาสารคาม
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245 นางสาวศิรินรา บุดดานอก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มหาสารคาม

246 นางสุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มหาสารคาม

247 ดร. ศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มหาสารคาม

248 นางสาวพิไลวรรณ วะลัยสุข ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มุกดาหาร

249 นางสาวอรพร คนสนิท ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มุกดาหาร

250 นางสุตานันต์ ปางชาติ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  มุกดาหาร

251 นายสุรพล ศรีศิลป์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  แม่ฮ่องสอน

252 นางสาวจินตนา ยาวิชัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) แม่ฮ่องสอน

253 นายประทีป ชัยศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ยโสธร

254 นางสาวณัฐวดี วังสินธ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ยโสธร

255 นายปราโมทย์ ดวงมุลตรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ยโสธร

256 นางสาวพชรภัทร เมฆมนต์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ยโสธร

257 นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทิพใส ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ยโสธร

258 นายศุภเกียรติ สร่างโศก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ยโสธร

259 นางสาวกัญจนพร  ก้านเพชร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ยโสธร

260 นายภูริช รอดวินิจ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ยโสธร

261 นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ยะลา

262 นายจตุรภัทร ประทุม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ร้อยเอ็ด

263 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ร้อยเอ็ด

264 นายนาวี เวทวงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ระยอง

265 นางสาวมนต์ผกา มะลิวัลย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ระยอง

266 นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ราชบุรี

267 นายเสถีบร แพนทิศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ราชบุรี

268 นายรติ จิรนิรัติศัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ราชบุรี

269 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ล าปาง

270 นายพงษ์ศักด์ิ ทรายเป็ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ล าปาง

271 นางสาว  วิมล ปวนปันวงค์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ล าปาง

272 นางธีรนันท์ เฟ่ืองฟูกิจการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ล าปาง

273 นางสาวปัทมา ฮูเซน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ล าปาง

274 นางเมทนี โนโชติ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ล าพูน

275 นางสาวบุณยาพร ศรีค าซาว ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ล าพูน

276 นางสาวนันทนา พงทะวงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เลย
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277 นางนพลักษณ์ นานวน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เลย

278 นางล าไพร ประสมหงษ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เลย

279 นางสาวชริกา ไชยเดช ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เลย

280 นายฤตธวัส พินิจนึก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เลย

281 นางสมัย ปริบาล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เลย

282 นางกาญจนา สมีแจ่ม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เลย

283 นายพิษณุวัชร์ สวัสดี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  เลย

284 นางสาวลลิตวดี บุญแซม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ศรีสะเกษ

285 นางณชา แสนจันทร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ศรีสะเกษ

286 นายทนงศักด์ิ ศรีวงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ศรีสะเกษ

287 นางสาวจันทิพย์ ถ่ินถาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ศรีสะเกษ

288 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ศรีสะเกษ

289 นางสาวกัญชพร นาห่อม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ศรีสะเกษ

290 นางสาวจุฑามาศ มะลิลา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) ศรีสะเกษ

291 นางสาวอุษณีย์ ศรีคราม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ศรีสะเกษ

292 นางสาวธันร์ญพรน์  ไชยพรรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ศรีสะเกษ

293 นางสาวณิญาพรรน์ภักร์  พวงพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ศรีสะเกษ

294 นางจิราธร มูลเสนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ศรีสะเกษ

295 นายมนตรี ระยับศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) ศรีสะเกษ

296 นายอุเทน ค าสิงห์นอก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ศรีสะเกษ

297 นางสาวกฤติยา ค าเพราะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  ศรีสะเกษ

298 นางสุภาวดี ไตรโยธี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สกลนคร

299 นายพงษ์พันธ์ จาดฮามรถ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สกลนคร

300 นายอภิชาติ ค าหุ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) สกลนคร

301 นางสุนันทา สุวรรณะ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สงขลา

302 นางสาวพาฝัน บูรณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สงขลา

303 นางสาวสุคนธ์ ชูน้อย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สงขลา

304 นางวัชจิรา ชูสิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) สงขลา

305 นางสาวมัทฑนา ย้อยด า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สงขลา

306 นางสาวอุมาภรณ์ ไชยเจริญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) สงขลา

307 นางหน่ึงฤทัย วิจิตรจรรยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สตูล

308 นางสาวจันทรัสม์ เอ่ียวเล็ก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สตูล
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309 นายนภดล ย่ิงยงสกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สตูล

310 นางสาววราพร ไตรยะสุทธ์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สมุทรปราการ

311 นายณภัทร ศรีละมัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สมุทรปราการ

312 นางณัฐธิมา กิจเจริญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สมุทรสงคราม

313 นางษิรากร ซีโฮ่ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สมุทรสาคร

314 นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สมุทรสาคร

315 นางกุลธิดา พลเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สมุทรสาคร

316 นางนรินทร์สุดา พันธฤทธ์ิ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สระแก้ว

317 นางสาวศศิราภรณ์ บุญสุข กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) สระบุรี

318 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) สระบุรี

319 นางสาวอุมาพร พงษ์โสภณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) สระบุรี

320 นายอรุณรัชช์  ศาสตร์สกุล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สิงห์บุรี

321 นางรุ่งนภา สังสอาด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สิงห์บุรี

322 นายณัฐพล กองทอง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) สิงห์บุรี

323 นายเกริกชัย อุทัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สิงห์บุรี

324 นางวรรณวิษา นุ่นสพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สิงห์บุรี

325 นางสาวศรัญญา เมืองขวา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สิงห์บุรี

326 นางสลิลนา ภูมิพาณิชย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) สุโขทัย

327 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) สุโขทัย

328 นายฐิติวัฒน์ จัดดี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุโขทัย

329 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุโขทัย

330 นางสาวปฏิญญา อ่ิมเทศ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุโขทัย

331 นางปาริชาติ อินต๊ะกัน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุโขทัย

332 นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สุโขทัย

333 นางศุภจิต  มาตมุงคุณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุโขทัย

334 นายกฤษฎา ทรัพย์ข า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุพรรณบุรี

335 นายธีรวุฒิ ชุมทองโด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สุราษฎร์ธานี

336 นางจงดีภัค จินตนกุล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) สุราษฎร์ธานี

337 นางจิตติพร ปรีชา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุราษฎร์ธานี

338 นางสาวอมรพรรณ พานแก้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) สุราษฎร์ธานี

339 นางสาวปิยรัตน์ พารเพิง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สุราษฎร์ธานี

340 นางสาวดวงสุดา กาหลง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สุรินทร์
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341 นางนิชาภัทร ผะงาตุนัตถ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุรินทร์

342 นางสาวเมธาวี ติณานันท์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สุรินทร์

343 นายวัชรพงษ์ วันดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) สุรินทร์

344 นางรมิดา ประเสริฐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หนองคาย

345 นางสาวอรทัย ภูอกิจ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หนองคาย

346 นางประรารี ค าเมืองแพน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หนองคาย

347 นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หนองคาย

348 นางสาววิไลพร พรมศรี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  หนองคาย

349 นางจิตรามาศ ค าดีบุญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หนองคาย

350 นางสุชาริณี เอ่ียมคง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) หนองคาย

351 นางสาวเตือนใจ แสนนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  หนองบัวล าภู

352 นางสาวศรีสุดา วงษ์จ าปา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  หนองบัวล าภู

353 นางสาวลลิตา ชัยหงษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  หนองบัวล าภู

354 นางสมถวิล ติดสุข ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  หนองบัวล าภู

355 นางอุษากร สีดาบุตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) อ่างทอง

356 นางสาวศศิธร นาคดิลก ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุดรธานี

357 นางณัฏฐิญา เคนทุม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุดรธานี

358 นางสาวชณิดา  ทัศนิยม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุดรธานี

359 นายธนวรรษน์ เหง้าดา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุดรธานี

360 นายชัชวาล สุขใจ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) อุดรธานี

361 นางสาววิรันยา  สังวันนา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุดรธานี

362 นายมนตรี แคนมืด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) อุดรธานี

363 นายทวีชัย ล ามูล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุดรธานี

364 นางสาวเศรษฐินี ประทุมมา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุดรธานี

365 นางสาวดวงใจ บุญมีประเสริฐ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุดรธานี

366 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุดรธานี

367 ว่าท่ีร้อยโทศักด์ิชาย อุปศักด์ิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) อุดรธานี

368 นายกาณฑ์ อ่อนน้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) อุดรธานี

369 นางสาววราพร บุญมี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุตรดิตถ์

370 นางชลัยภรณ์ บุตรฟองค า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุตรดิตถ์

371 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุทัยธานี

372 นางสาว ธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุทัยธานี
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล สังกัด จังหวัด

373 นายพีระศักด์ิ อาทิตย์ต้ัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) อุทัยธานี

374 นางสาวสุภารัตน์ แหล่งหล้า ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุบลราชธานี

375 นางปิยะภรณ์ ปิยะแสงทอง ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุบลราชธานี

376 นางภัททิรา  กาญจนีย์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) อุบลราชธานี

377 นายจินต์กวี แสงอรุณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุบลราชธานี

378 นายศรีเมือง ดาเหลา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุบลราชธานี

379 นายบุญ เกิด  ไชยวงค์ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อุบลราชธานี

380 นางสาวณัฐณิชา อินทนนท์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) อุบลราชธานี

381 นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุบลราชธานี

382 นายสังคม กุลสุวรรณ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุบลราชธานี

383 นางสาวเกศินี โกมล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุบลราชธานี

384 นางสาวณภัทรพร ศรีนวล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุบลราชธานี

385 นางสาวประภัสสร ผลสินธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อุบลราชธานี

386 นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย์ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) อุบลราชธานี

387 นางสาวจิราภรณ์ แจ่มใส ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  อ านาจเจริญ

388 นางสาวศุภรา ทนุพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) อ านาจเจริญ

หมำยเหตุ

- สสวท. ได้ส่งประกาศรายช่ือผู้ได้สิทธิร่วมอบรม พร้อมรายละเอียดเตรียมตัวร่วมงานอบรมไปยังอีเมลผู้ได้สิทธิร่วมงานด้วยแล้ว โปรด

ตรวจสอบอีเมลและด าเนินการยืนยันตามรายละเอียดท่ีแจ้ง

- มีข้อสงสัย สอบถามทางเมลผู้ประสาน ศจี ค าภู (sajee@ipst.ac.th)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 
 

ขั้นตอนการเตรียมตัวและสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบอบรมครู สสวท. 
หลักสูตรศึกษานิเทศกเ์พื่อเป็นพีเ่ลีย้งวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings  
ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านโปรดดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings            

ลงในคอมพิวเตอร์ แทบเลต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะใช้ในการอบรม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 
https://zoom.us หรือแอปพลิเคชัน Google play หรือ App store (หากท่านเคยติดตั้งแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 2) 

 
2. สมัครสมาชิกทีร่ะบบอบรมครู สสวท.  

 การอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ระดับพื้นฐาน เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบอบรมครู สสวท. (เว็บไซต์ 
https://teacherpd.ipst.ac.th) ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านต้องท าการสมัครสมาชิกระบบอบรมครู สสวท. 
โดยใช้อีเมลเดียวกับที่สมัครในระบบฐานข้อมูลเครือข่ายทางการศึกษา สสวท. https://endb.ipst.ac.th 
ขอให้สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการอบรม  (สามารถศึกษาวิธีการสมัครได้ที่เมนู “วิธีใช้งาน”)     
หรือวิดีโอแนะน าการสมัครสมาชิกทีล่ิงก์ https://youtu.be/pTpAN2GQRm4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเว็บไซต์ระบบอบรมครู สสวท.  https://teacherpd.ipst.ac.th/ 
 
 

ศึกษาวิธีสมัครสมาชิก             

ที่เมนู “วธิีใชง้าน” 

https://teacherpd.ipst.ac.th/
https://endb.ipst.ac.th/
https://youtu.be/pTpAN2GQRm4
https://teacherpd.ipst.ac.th/


 

 2.1 เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว/หรือเป็นสมาชิกของระบบอบรมครูมาก่อนแล้ว และกรอก
แบบฟอร์มยืนยันการอบรมที่ลิงก์  https://forms.gle/mLXs89hveQAAHDyv6  เรียบร้อยแล้ว ในวันที่เริ่ม
อบรม เมื่อท่าน Log in เข้าสู่ระบบจะพบหลักสูตรการอบรมในหน้า “หลักสูตรของฉัน”ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถเข้าอบรมและท ากิจกรรมการอบรมได้ตามก าหนดการ และส่งงานที่ระบบอบรมครู สสวท. 
https://teacherpd.ipst.ac.th/ โดยเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้
สมัครสมาชิกไว้ 
 2.2 หากท่านมีปัญหา ข้อสงสยั หรือต้องการทราบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถาม
ได้จากกลุ่มไลน์โอเพ่นแชท “ ศน. สสวท. ระดับพื้นฐาน ”  
 
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat “ ศน. สสวท. ระดับพืน้ฐาน ”  
คลิ๊กลิงก์ https://bit.ly/3ZpcT8V หรือสแกน QR Code   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mLXs89hveQAAHDyv6
https://bit.ly/3ZpcT8V


 

 
 
 

ก าหนดการพธิีเปิดการอบรม  
หลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน 
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings  
……………………………………………………………… 

เวลา 08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมทางโปรแกรม Zoom 
เวลา 09.00 – 09.15 น.   กล่าวรายงาน โดย ดร.พรชัย อินทรฉ์าย รองผู้อ านวยการ สสวท.  
เวลา 09.15 – 09.30 น.   พิธีเปิดการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล  

ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                  
เวลา 09.30 – 11.00 น.   บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความส าคัญของศึกษานิเทศก์กับบทบาท 

     สสวท.ในยุค VUCA World”   
โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อ านวยการ สสวท. 

เวลา 11.00 – 12.00 น.  ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการร่วมกิจกรรมหลักสูตร
พัฒนาศึกษานิเทศก ์ระดับพื้นฐาน 
โดย นางศจี ค าภ ูและ ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย ผู้ช านาญ  
ฝ่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สสวท. 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 Topic: พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก ์
 Time: Mar 10, 2023 09.00 AM Bangkok 
 Join Zoom Meeting 
 https://zoom.us/j/97943220201?pwd=VnZHQVdock1aRlpOT0d6Qmp3SWZYQT09 
 Meeting ID: 979 4322 0201 
 Passcode: 626114 

 
 

 

 

https://zoom.us/j/97943220201?pwd=VnZHQVdock1aRlpOT0d6Qmp3SWZYQT09


 

 

 

   ก าหนดการประชุมสะท้อนคิด 
การอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 โดยเป็นการเรียนด้วยตนเองผ่าน

ระบบอบรมออนไลน์ สสวท. (https://teacherpd.ipst.ac.th) ผนวกกับการประชุมสดด้วยระบบ Zoom 
cloud meeting เพื่อสะท้อนคิดการเรียนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ร่วมกับคณะวิทยากร ก าหนดการประชุม
สะท้อนคิด ดังนี้  

วัน เวลา กิจกรรม 
วันศุกรท์ี่ 10 มี.ค. 2566 09:00 – 12:00 น. พิธีเปิดและช้ีแจงการอบรม (ทุกคน) 
วันอาทิตยท์ี่ 12 มี.ค. 2566 09:00 – 12:00 น. PCK ส าหรับกลุ่ม Science (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์) 

วันอาทิตยท์ี่ 2 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. 
PCK ส าหรับกลุ่ม Mathematics  
(เฉพาะกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) 

วันเสารท์ี่ 22 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. 
PCK ส าหรับกลุ่ม Technology (เฉพาะกลุ่มวิชา
เทคโนโลยี) 

วันอาทิตยท์ี่ 26 มี.ค. 2566 09:00 – 12:00 น. การประเมินสมรรถนะ (ทุกคน) 
วันอาทิตยท์ี่ 9 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. กระบวนการโค้ช (Performance Coaching) (ทุกคน) 
วันอาทิตยท์ี่ 23 เม.ย. 2566 09:00 – 12:00 น. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (ทุกคน) 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 


