ทําเนียบนําศึกษา รุ่ น อายุ

สาขา ป. โท

ทีทํางานเดิม

ทีทํางานปัจจุบ ัน

รุน
่ 1 ร ับภาคปลาย ปี 2543

สวัสดิ โพธิวัฒน์
กัญญา โพธิวัฒน์
สมคิด สร ้อยนํ า

51
49
47

วิจัยการศึกษา
ึ ษา
คณิตศาสตร์ศก
การสอนวิทยาศาสตร์

เปรือง จันดา
กุหลาบ ปุรส
ิ าร
มัณฑนา อินทุสมิต
ศรีมาลา จตุพร
พิธาน พืนทอง

50
48
46
42
41

มัธยมศึกษา
บริหารการศึกษา
แนะแนวการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการศึกษา

ผศ. สถาบันราชภัฏสุรน
ิ ทร์
ผศ. สถาบันราชภัฏสุรน
ิ ทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์ ราชภัฏ
อุดรธานี
ผศ. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
ผอ. ร.ร. พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ผศ. สถาบันราชภัฎเลย
อาจารย์ ร.ร. อนุกล
ู นารี กส.
ผอ. สปจ. เลย

ประยุทธ ชูสอน

43

บริหารการศึกษา

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มข.

เสาวนี ตรีพุทธรัตน์
ยุวดี ไวทยะโชติ

33
40

นิเทศการศึกษา
สังคมวิทยาการพัฒนา

จารุวรรณ ประทุมศรี

27

เทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มข.
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ว. โยนก
ลป.
นักวิชาการ ม. มหาสารคาม

วาฑิต ระถี
ธรินธร นามวรรณ
รุน
่ 2 ร ับภาคปลาย ปี
2545
สุรัตน์ ดวงชาทม
สถาพร หยองเอ่น
จําลอง (กวินเกียรติ)
นนท์พละ
สุเทพ บุญเติม
ศิร ิ ถีอาสนา
อนันท์ งามสะอาด
ไชยา ภาวะบุตร

46
31

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ สปอ. เชียงยืน มส.
อาจารย์ ม. มหาสารคาม

ผศ. ม. ราชภัฏสุรน
ิ ทร์
ผศ. ม. ราชภัฏสุรน
ิ ทร์
ผู ้ช่วยอธิการบดี ม. ราชภัฏ
อุดรธานี
อธิการบดี ม. ราชภัฏเพชรบูรณ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยอีสาน
ผศ. ม. ราชภัฏเลย
อาจารย์ ร.ร. อนุกล
ู นารี กส.
ผอ. สํานักติดตามและประเมินผล
ฯ สพฐ. ศธ.
เลขาฯ โครงการ ป. เอก บริหารฯ
มข.
ผศ. คณะศึกษาศาสตร์ มข.
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.
ประสานมิตร
อาจารย์ ม. ทักษิณ
อาจารย์ ม. มหาสารคาม

47
45
42

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

ผอ. สปจ. มหาสารคาม
ผอ. สปจ. สกลนคร
ผอ. สปจ. สุรน
ิ ทร์

ผอ. สพท ร ้อยเอ็ด เขต 1
ผอ. สพท. ขอนแก่น เขต 3
ผอ สพท. อุบลราชธานี เขต 1

48
47
48
38

บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บรรณารักษ์ ศาสตร์

ศธจ. สกลนคร
ศธอ. เมือง ขก.
ผอ. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผศ. สถาบันราชภัฏสกลนคร

วาโร เพ็งสวัสดิ

33

วัดผลการศึกษา

ผศ. สถาบันราชภัฏสกลนคร

อาคม อึงพวง
ั ดิ ชําปฏิ
สิทธิศก
คะนึง สายแก ้ว
ถนอมวรรณ ประเสริฐ
เจริญสุข
สุบรรณ เอียมวิจารณ์
อํานาจ ชนะวงศ์
รุน
่ 3 ร ับภาคปลาย ปี
2547
เกรียงศักดิ ศรีสมบัต ิ

44
40
45
46

เทคโนโลยีการศึกษา
บริหารการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
Curriculum&Instruction

ผอ. รร. สาธิต มข.
ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบ ้านไผ่
ผศ. สถาบันราชภัฏสุรน
ิ ทร์
ผศ. ศึกษาศาสตร์ มข.

ผอ. สพท. เลย เขต 1
ผศ. ม. ราชภัฏมหาสารคาม
ผอ. วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ
เลขาฯ โครงการ ป. เอก ม. ราช
ภัฏสกลนคร
ผู ้ช่วยอธิการบดี ม. ราชภัฏ
สกลนคร
ผอ. ศูนย์ออทิสติค รร. สาธิต มข.
ผอ. วิทยาลัยการอาชีพบ ้านไผ่
ผศ. ม. ราชภัฏสุรน
ิ ทร์
รศ. ศึกษาศาสตร์ มข.

32
49

รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ม. อีสเทิรน
์ เอเชีย กทม.
ผอ. รร.เทคโนโลยีพลพริชยการ

ผศ. ม. มหาสารคาม
ผศ. ม. มหาสารคาม

30

จิตวิทยาการศึกษา

บุคลากร 4 สพท. อํานาจเจริญ อบ.

แก ้วเวียง นํ าพาผล

40

บริหารการศึกษา

ผอ. รร. บ ้านหนาดสงเคราะห์ มส.

ิ สมศรี
ดุสต
นภดล พูลสวัสดิ

42
51

การประถมศึกษา
การอุดมศึกษา

รอง ผอ. สพท อบ. 5
ผศ. สถาบันราชภัฏสุรน
ิ ทร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราช
ภัฏร ้อยเอ็ด
ผู ้อํานวยการกองกลาง ม.ราชภัฏ
ร ้อยเอ็ด
รอง ผอ. สพท อบ. 5
ประธานโครงการ ป. เอก บริหารฯ
ม. ราชภัฏสุรน
ิ ทร์

พงษ์ ธร สิงห์พันธ์

47

บริหารการศึกษา

สพท อบ. 4

ิ ป์
ภิญโญ มนูศล
มณพ สกลศิลป์ สิร ิ
สัมฤทธิ กางเพ็ง
สุดสวาท ประไพเพ็ชร

47
46
45
45

การมัธยมศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษา
บริหารการศึกษา
ภาษาศาสตร์

สุพจน์ ประไพเพ็ชร

45

ภาษาศาสตร์

ผศ. สถาบันราชภัฏเลย
ผอ. รร. ซําสูงพิทยาคม ขก.
ผอ. รร.บ ้านค ้อท่อนน ้อย ขก.
ผช. ผอ.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
พช.
ผอ. รร. บ ้านป่ าแดง (เขาค ้อ) พช.

สุเมธ ปานะถึก
แสงรุนย
ี ์ มีพร

45
48

ภูมศ
ิ าสตร์
หลักสูตรและการสอน

ผอ. รร. กุดสะเทียนวิทยาคาร นภ.
ศึกษานิเทศก์ 9 สพฐ อํานาจเจริญ

สายสมร ศักดิคําดวง
รุน
่ 4 ร ับภาคปลาย ปี
2548
ิ กํามันตะคุณ
วิชต
(ภาคปกติ) ทุนสกอ.
สมภาร ศิโล (ภาค
ปกติ) ทุนสกอ.
ไกศิษฎ์ เปลรินทร์
เชวงศักดิ พฤกษเทเวศ

43

บริหารการศึกษา

ผช. ผอ. รร. จตุรมิตรวิทยาคาร ขก.

36

นิเทศและพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์ ม. ราชภัฏร ้อยเอ็ด

33

การวัดผลการศึกษา

ผอ. กองบริการ ม.ราชภัฏชัยภูม ิ

51
49

การสอนภาษาอังกฤษ
การศึกษานอกระบบ

ผอ. รร. จตุรมิตรวิทยาคาร ขก.
นักวิชาการ มข. วิทยาเขต นค.

โกวิท วัชรินทรางกูร
ประกอบ จันทรทิพย์
ประยูร เจริญสุข
ปาริสา อร่ามเรือง (ศรี
บูรณ์)
พงษ์ นม
ิ ต
ิ พงษ์ ภญ
ิ โญ
พัชรกฤษณ์ พวงนิล
พิมผกา ธรรมสิทธิ
ศิรก
ิ ล
ุ นามศิร ิ
สมใจ อุดมศรี
สมจิต สงสาร
ิ ธิ บุญยา
อภิสท

36
47
50
31

การสอนภาษาไทย
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
การศึกษาคณิตศาสตร์

อาจารย์ ม. ราชภัฏบุรรี ัมย์
รอง ผอ. สพท อุดรธานี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพท นค. เขต 1
อาจารย์ รร. กําแพง ศีรษะเกษ

27
35
41
45
42
42
43

การบริหารการศึกษา
การประถมศึกษา
การบริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการศึกษา
การบริหารการศึกษา

ผช. รร. พงษ์ ภญ
ิ โญเทคโนโลยี
ศน. สพท. สารคาม เขต 1
อาจารย์ ม. ราชภัฏอุตรดิดถ์
ผช. ผอ. เขตพืนที กศ. ขก. 1
รอง ผอ.เตรียมอุดมฯ สกลนคร
ผอ. รร. บ ้านแสงเมืองแคน ศก.
ผู ้ตรวจฯ สพท อบ. เขต 3

อาจารย์ ม. ราชภัฎอุดรธานี
ศน. สพท. สารคาม เขต 1
อาจารย์ ม. ราชภัฏอุตรดิดถ์
รอง. ผอ.สพท. ขอนแก่น เขต 1
รอง ผอ.เตรียมอุดมฯ สกลนคร
ผอ. รร. บ ้านแสงเมืองแคน ศก.
รอง ผอ. สพท. อุบลราชธานี.
เขต 3

28

หลักสูตรการสอน มข.

ครู รร. โสกนกเต็น ขอนแก่น

อาจารย์ ม. ราชภัฎร ้อยเอ็ด

27

วิจัยและสถิตท
ิ างการศึกษา มศว.

ครู รร. คําม่วง กาฬสินธุ์

อาจารย์ ม. ราชภัฎร ้อยเอ็ด

26

หลักสูตรและการสอน มข.

ครู รร. บ ้านนาก ้านเหลือง สค.

ครู รร. บ ้านนาก ้านเหลือง สค.

นายคมสันต์ ขจรปั ญญาไพศาล
(ปกติ) ทุน สกอ.
น.ส. ประพรทิพย์ คุณากร
พิทักษ์ (ปกติ) ทุน คปก

33

เทคโนโลยีทางการศึกษา มมส.

อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์

อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์

29

ภาษาอังกฤษ มข.

อาจารย์ ว. บัณฑิตเอเชีย ขก

อาจารย์ ม. ราชภัฏอุดรธานี

Mr. Kayygnasone
Navaman
นายพิสฐิ เทพไกวัล
นางณั ฐพร ชินบุตร
นายชัยยนต์ เพาพาน
นายพงษ์ ศักดิ ภูกาบ
ขาว
นายอดิศร โชคบัณฑิต

41

บริหารการศึกษา มข.

กระทรวงศึกษาธิการ ลาว

49
44
49
47

ประถมศึกษา มข.
บริหารการศึกษา มข.
ึ ษา มมส
ไทยคดีศก
บริหารการศึกษา มข.

ผอ. รร.บ ้านหนองไฮโพธิชัย ขก
ผอ. รร. บ ้านโนนสมบูรณ์ ขก
อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์
ศน. สพท. เขต 1 ขก.

กรมจัดตังและพนั กงาน
กระทรวงศึกษาธิการ สปป. ลาว
ผอ. รร. บ ้านหนองไฮโพธิชัย ขก
ผอ. รร. ศรีกระนวน ขอนแก่น
อาจารย์ ม. ราชภัฎกาฬสินธุ์
ศน. สพท. เขต 1 ขก.

45

บริหารการศึกษา มข.

รอง ผอ. รร. หนองขามวิทยาคาร

รอง ผอ. รร. หนองขามวิทยาคาร

รุน
่ 5 ร ับภาคปลาย ปี
49
น.ส. ยุวธิดา ชาปั ญญา
(ภาคปกติ)
นางดาวรุวรรณ มี
สารพัด (ภาคปกติ)
นายจตุรงค์ ธนะสีลังกูร
(ภาคปกติ)

อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ม. ราช
ภัฎอุบลราชธานี
ผศ. ม. ราชภัฏเลย
ผอ. รร. ซําสูงพิทยาคม ขก.
ผอ. รร.บ ้านค ้อท่อนน ้อย ขก.
ผช. ผอ. รร. สวนกุหลาบ
วิทยาลัย เพชรบูรณ์
ผอ. รร. บ ้านป่ าแดง (เขาค ้อ)
เพชรบูรณ์
ผอ. รร. โนนสัง หนองบัวลําภู
ศึกษานิเทศก์ 9 สพท
อํานาจเจริญ
อาจารย์ ม. ราชภัฎร ้อยเอ็ด

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนฯ ม.
ราชภัฏร ้อยเอ็ด
ผุ ้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏชัยภูม ิ
ผอ. รร. จระเข ้วิทยายน ขอนแก่น
นักวิชาการ มข. วิทยาเขต
หนองคาย
อาจารย์ ม. ราชภัฏบุรรี ัมย์
ผอ. สพท อุดรธานี เขต 2
อาจารย์ ม. ราชภัฎชัยภูม ิ
อาจารย์ รร. กําแพง ศีรษะเกษ

นางสุกานดา ธิมา
นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพล
รัตน์
นางจินตนา ศรีสารคาม
นายสุชาติ บางวิเศษ
นายชีวน
ิ อ่อนละออ

43
32

พืนฐานการศึกษา จุฬา
บริหารธุรกิจ มข.

ขก
ศน. สพท. เขต อบ.
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ ้านไผ่

42
42
50

บริหารการศึกษา มข.
บริหารการศึกษา มมส.
เทคโนโลยีทางการศึกษา มข.

ผอ. รร. บ ้านโนนสรรค์ ขก.
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มมส.
ผู ้ช่วยอธิการบดี ม. อีสาน

นางรัตพ
ิ ร ภาธรธุวา
นนท์
รุน
่ 6 ร ับภาคปลาย ปี
50
นางสาวเพ็ญพร
ทองคําสุก (ปกติ)
นางสาวธันยาภรณ์ พา
พลงาม(ปกติ)
นางสาวทัตพิชา นันทะ
(ปกติ) ทุนสกอ.
นายศักดินาภรณ์ นันที
นายอนันต์ พันนึก
นางชัชจริยา ใบลี

36

เทคโนโลยีทางการศึกษา มมส.

ศน. สพท. เขต 1 มหาสารคาม

27

วิจัยและสถิต ิ (มศว.)

อัตราจ ้าง ม. ราชภัฏบ ้านสมเด็จ

30

จิตวิทยาการการศึกษา มข.

นักวิจัย ศูนย์ออทิสติค มข.

33

MBA African University

ศูนย์ภาษา ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43
44
54

ิ
วิทย์สงแวดล
้อม ม. เกษตร

นายสุรน
ิ ทร์ นํ าพาผล
นางสิรล
ิ ักษณ์ สามารถ
นายทองใส เทียบ
ดอกไม ้
นายเทวรัฐ โตไทยะ
นายสันติสข
ุ ภูศรีโสม
นางสุธาสินี แม ้นญาติ

45
46
46

ผอ. กองแผนฯ ม. ราชภัฎเลย
รอง ผอ. สพท หนองคาย เขต 2
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม. ราชภัฎ
เลย
ผอ. รร. บ ้านศรีสมบุรณ์ กาฬสินธุ์
ผอ. รร. บ ้านโนนลาน ขอนแก่น

50
40
33

บริหารการศึกษา มข.
จิตวิทยาการศึกษา มมส.

นางนิตยา จันทะปั สสา
นางจงใจ เตโช

43
52

บริหารการศึกษา มมส.
การศึกษาพิเศษ มมส.

นายวสันต์ สัตยคุณ
นางแวววรรณ พงษ์
สะอาด
รุน
่ 7 ร ับภาคปลายปี
2551
นางสาวจิรวรรณ เล่ง
พานิชย์ (ปกติ)
ิ วิ
นายดุสต
พรรณะ (ปกติ)
นางสาวเพียงแข ภูผา
ยาง (ภาคปกติ)
นางนิกัญชลา ล ้นเหลือ
นางดวงนภา มกรานุ
รักษ์
นางนฤชล ไหลงาม
นางตวัญจ์ลักษณ์ พวง
นิล
นางอาภารัตน์
ราชพัฒน์
นายธนู ศิรจ
ิ ันทพันธุ์
นายรชฏ สุวรรณกูฏ

47
38

หลักสูตรและการสอน มข.

ผอ. สพท. เลย เขต 1
รอง ผอ. สพท กาฬสินธุ์ เขต 2
ครูปฏิบัตก
ิ าร ศน. เทศบาล
ขอนแก่น
ครู รร. เกิง ฯ มส.
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.
นครพนม
รอง ผอ. สพท ขอนแก่น เขต 2

สังคมสงเคราะห์ ธรรมศาสตร์

ผู ้จัดการอนุบาลบัณฑิตน ้อย หนองคาย

34

บริหารการศึกษา มมส.

อาจารย์โรงเรียนพงษ์ภญ
ิ โญเทคโนโลยี

35

การวัดและประเมินผลฯ มข.

สถาบันพลศึกษา ชัยภูม ิ

สถาบันพลศึกษา ชัยภูม ิ

30

หลักสูตรและการสอน มข.

ึ ษา มข.
ครูโรงเรียนมหาไถ่ศก

ึ ษา มข.
ครูโรงเรียนมหาไถ่ศก

33
36

หลักสูตรและการสอน มข.

ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

การจัดการภาครัฐนิด ้าและABAC

ผู ้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทคโนโลยีอส
ี านเหนือ

45
38

บรรณารักษ์ และสารสนเทศ มมส

ึ ษา มมส.
วิทยาศาสตร์ศก

รอง ผอ. เขตพืนที กศ. 1 ขก
ครูโรงเรียนผดุงนารี

ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ผู ้รับใบอนุญาตโรงเรียน
เทคโนโลยีอส
ี านเหนือ
รอง ผอ. เขตพืนที กศ. 1 ขก
ครูโรงเรียนผดุงนารี

47

บริหารการศึกษา มมส.

ผอ. โรงเรียนนํ าสวยพิทยาสรรค์

ผอ. โรงเรียนนํ าสวยพิทยาสรรค์

45
47

ภาษาอังกฤษ มมส.
การประถมศึกษา มมส.

ครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์

ครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทย์

บริหารการศึกษา มสธ และ มข.

อุดมศึกษา มศว.
บริหารการศึกษา ราชภัฎบุรรี ม
ั ย์

บริหารการศึกษา มข.
บริหารการศึกษา มมส.

บริหารการศึกษา ราชภัฎเลย

ผอ. รร. บ ้านหนองสระพัง มหาสารคาม

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทย์ ม.นครพนม

ขก
ศน. สพท. อบลราชธานี เขต 1
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบ ้าน
ไผ่
ผอ. รร. บ ้านโนนสรรค์ ขอนแก่น
อาจารย์ ม. มหาสารคาม
ผู ้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิ
สาน
ศน. สพท. เขต 1 มหาสารคาม

อาจารย์ ม. ราชภัฎบ ้านสมเด็จ
กทม.
อาจารย์ ม.ราชภัฏร ้อยเอ็ด
ผอ. กองแผนฯ ม. ราชภัฎเลย
รอง ผอ. สพท หนองคาย เขต 2
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม. ราชภัฎ
เลย
ผอ. รร. บ ้านศรีสมบุรณ์ กาฬสินธุ์
ผอ. รร. บ ้านโนนลาน ขอนแก่น
ผอ. รร. บ ้านหนองสระพัง
มหาสารคาม
ผอ. สพท. เลย เขต 1
รอง ผอ. สพท กาฬสินธุ์ เขต 2
ครูปฏิบัตก
ิ าร ศน. เทศบาล
ขอนแก่น
ครู รร. เกิง ฯ มหาสารคาม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ม.
นครพนม
รอง ผอ. สพท ขอนแก่น เขต 2
ผู ้จัดการอนุบาลบัณฑิตน ้อย โพน
ั หนองคาย
พิสย

-

ม.นครพนม
รอง ผอ. สพท ขอนแก่น เขต 4
นักบริหารการศึกษา 7 อบต. ศิลา
ขอนแก่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มข.
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครร

นายสุเทพ ปาลสาร
นายชยานนท์ มนเพียร
จันทร์
ั สอนสุภ ี
นายสิทธิชย

45
42

การบริหารการศึกษา มข.
หลักสูตรและการสอน มข

ผอ. โรงเรียนศรีเมืองแอม
นักวิชาการ 7 อบต. ศิลา ขอนแก่น

37

สถิตป
ิ ระยุกต์ มข.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มข.

นายบรรจบ บุญจันทร์

40

จิตวิทยาการศึกษา มข.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

35

สังคมศึกษา มข.

หน. กองการศึกษา เทศบาลบัวใหญ่ โคราช

29

ทันตกรรมทัวไป มข.

ทันตแพทย์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรน
ิ ธร ขก.

30

บริหารการศึกษา มศว.

เอกชน

44

บริหารการศึกษา มมส.

รอง ผอ. เขต สพท 3 มหาสารคาม

นางศศิธร วงศ์ชาลี

42

การประถมศึกษา มศว.

นายศุภชัย โถบํารุง

45

บริหารการศึกษษ ราชัภักสกลนคร

นายศิวดล ดวงหะคลัง

51

บริหารการศึกษา ม. ราชภัฎเลย

ผอ. รร. บ ้านโสกบง เขต 2
หนองคาย
ผอ. รร. บ ้านอูนโคก เขต 2
สกลนคร
ผอ. รร. บ ้านสะอาด หนองเรือ ขก.

นางสาวบูลยาวี ขานมา

31

บริหารการศึกษา ม. ราชธานี

ผอ. รร. เนินลาดวิทยา เขต 2 กาฬสินธุ ์

นายจักรกฤษณ์ โพดา
พล
นางสาวสโรชิน สวิสท
ุ ธิ

34

การจัดการศึกษา ม. มหามกุฏฯ

นายกเทศมนตรีตําบลแวง อ. โพนทอง รอ.

31

บริหารการศึกษา รามฯ

ผอ. รร. อนุบาลศักดิสุภา ขก. (เอกชน)

นายพรสมบัต ิ ศรีไสย
พระมหาสาคร ภักดี
นอก
นายลานนิพนธ์ เกษลา
นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์
นายสันติ ชัยชนะ

40
38

ประถมศึกษา มข.
ภาษาไทย นเรศวร

ผอ. รร. บ ้านคืมชาติฯ เขต 3 ขก.

49
51
35

บริหารการศึกษา มข.
บริหารการศึกษา มข.
บริหารการศึกษา มข.

ศึกษานิเทศก์ สพท. 1 กาฬสินธุ์
ผอ. รร. อานันทวิทยา เขต 3 ขก.

นายกิตต์กาญจน์ ปฏิ
พันธ์
นางสาวศุภกานต์
ประเสริฐรัตนะ
รุน
่ 9 ร ับภาคปลายปี
2553
นางสาวอภิญญา ธุนัน
ทา (ปกติ)
นายรณกร นนทะโส
(ปกติ)
นางกรกมล สมผุด
(ปกติ)
นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์

35

เทคโนโลยีฯ ม. สงขลาฯ ปั ตตานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขก.

รอง ผอ. เขต สพท 3
มหาสารคาม
ผอ. รร. บ ้านโสกบง เขต 2
หนองคาย
ผอ. รร. บ ้านอูนโคก เขต 2
สกลนคร
ผอ. รร. บ ้านสะอาด หนองเรือ
ขก.
ผอ. รร. เนินลาดวิทยา เขต 2
กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตําบลแวง อ.
โพนทอง รอ.
ผอ. รร. อนุบาลศักดิสุภา ขก.
(เอกชน)
ผอ. รร. บ ้านคืมชาติฯ เขต 3 ขก.
รองอธิการบดี ม. มหามกุฎฯ ว.
เขตอีสาน
ศึกษานิเทศก์ สพท. 1 กาฬสินธุ์
ผอ. รร. อานันทวิทยา เขต 3 ขก.
ผอ. รร.บ ้านหนองบัวคํามูล เขต 4
ขก.
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขก.

41

บริหารการศึกษา ม. ภาคฯ

ศึกษานิเทศก์ สพท เขต 1 ขก.

ศึกษานิเทศก์ สพท เขต 1 ขก.

28

-

-

32

โรงเรียนบ ้านดงเย็น ขอนแก่น

โรงเรียนบ ้านดงเย็น ขอนแก่น

29

โรงเรียนบ ้านควนใต ้ อําเภอคลองท่อม กระบี

โรงเรียนบ ้านควนใต ้ อําเภอคลอง
ท่อมจังหวัดกระบี

นายถาวร คูรริ ัตน์

46

ผอ. สพท. ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3

ผอ. สพท. ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3

รุน
่ 8 ร ับภาคปลายปี
2552
นายนิรันดร์ เนตรภักดี
(ปกติ)
ั
นางวงศ์วฤณ พิชย
ลักษณ์ (ปกติ)
ิ ธิ สมศรีสข
นายอภิสท
ุ
(ปกติ)
นายวิเศษ พลอาจทัน

นายธนาศักดิ ศิ
ริปณ
ุ ยนันท์

57

รองอธิการบดี ม. มหามกุฎฯ ว. เขตอีสาน

ผอ. รร.บ ้านหนองบัวคํามูล เขต 4 ขก.

หน. กองการศึกษา เทศบาลบัว
ใหญ่ โคราช
ทันตแพทย์และอาจารย์ วิทยาลัย
สาธารณสุขสิรน
ิ ธร ขก.
เอกชน

บริหารการศึกษา มข.

บริหารการศึกษา มข.

บริหารการศึกษา มข.

ผอ. โรงเรียนคูคําพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น

นายสมใจ มณีวงษ์

48

นางพริมเพรา วราพันธุ์
พิพธ
ิ
นางชนิสา ฮวดศรี

51

ผอ. โรงเรียน สพท. ประถมศึกษา อุบลร เขต

42

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ขอนแก่น

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขอนแก่น

นายรัฐสภา พงษ์ ภญ
ิ โย

34

โรงเรียนพงษ์ ภญ
ิ โญเทคโนโลยี

นางสาวกิตติยา ศรีปัด
ถา
นางสาวอัจฉรีย ์ ศรีปัด
ถา
นางสาวกมลวรรณ
ทิพยเนตร
นายสมัต อาบสุวรรณ์

31

โรงเรียนอนุบาลกิตย
ิ า มหาสารคาม

29

โรงเรียนอนุบาลกิตย
ิ า มหาสารคาม

34

โรงเรียนบ ้านนาก ้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น

42

ผอ. โรงเรียนบ ้านแก ้ง-โนนส ้มกบ ชัยภูม ิ

นางนภาวรรณ โกจารย์
ศรี

56

โรงเรียนพงษ์ ภญ
ิ โญ
เทคโนโลยี
ขอนแก่น
โรงเรียนอนุบาลกิตย
ิ า
มหาสารคาม
โรงเรียนอนุบาลกิตย
ิ า
มหาสารคาม
โรงเรียนบ ้านนา
ก ้านเหลือง จังหวัดขอนแก่น
ผอ. โรงเรียนบ ้านแก ้ง-โนนส ้มกบ
ชัยภูม ิ
ผู ้จัดการ หจก. มิตรประเมิน อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

บริหารการศึกษา มข.

ขอนแก่น

ผู ้จัดการ หจก. มิตรประเมิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผอ. โรงเรียนคูคําพิทยา
สรรพ์ ขอนแก่น
ผอ. โรงเรียน สพท. ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต

