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  อาย ุ สาขา ป. โท ที�ทํางานเดมิ ที�ทํางานปัจจบุนั 

รุน่ 1 รบัภาคปลาย ปี 2543         
สวัสดิ� โพธวิัฒน ์ 51 วจิัยการศกึษา ผศ. สถาบันราชภัฏสรุนิทร ์ ผศ. ม. ราชภัฏสรุนิทร ์
กัญญา โพธวิัฒน์  49 คณติศาสตรศ์กึษา ผศ. สถาบันราชภัฏสรุนิทร ์ ผศ. ม. ราชภัฏสรุนิทร ์
สมคดิ สรอ้ยนํ�า  47 การสอนวทิยาศาสตร ์ คณบดคีณะครุศาสตร ์ราชภัฏ

อดุรธานี 
ผูช้ว่ยอธกิารบด ีม. ราชภัฏ
อดุรธาน ี

เปรื�อง จันดา 50 มัธยมศกึษา ผศ. สถาบันราชภัฏเพชรบรูณ์ อธกิารบด ีม. ราชภัฏเพชรบรูณ์ 
กหุลาบ ปรุสิาร 48 บรหิารการศกึษา ผอ. ร.ร. พระธาตขุามแกน่พทิยาลัย อาจารยม์หาวทิยาลัยอสีาน 
มัณฑนา อนิทสุมติ  46 แนะแนวการศกึษา ผศ. สถาบันราชภัฎเลย ผศ. ม. ราชภัฏเลย 
ศรมีาลา จตพุร  42 ภาษาอังกฤษ อาจารย ์ร.ร. อนุกลูนาร ีกส. อาจารย ์ร.ร. อนุกลูนาร ีกส. 
พธิาน พื�นทอง  41 เทคโนโลยกีารศกึษา ผอ. สปจ. เลย ผอ. สํานักตดิตามและประเมนิผล 

ฯ สพฐ. ศธ. 
ประยุทธ ชสูอน  43 บรหิารการศกึษา เลขานุการคณะศกึษาศาสตร ์มข. เลขาฯ โครงการ ป. เอก บรหิารฯ 

มข. 
เสาวนี ตรพีุทธรัตน์  33 นเิทศการศกึษา อาจารยค์ณะศกึษาศาสตร ์มข. ผศ. คณะศกึษาศาสตร ์มข. 
ยุวด ีไวทยะโชต ิ 40 สงัคมวทิยาการพัฒนา คณบดคีณะศลิปศาสตร ์ว. โยนก 

ลป. 
คณบดคีณะศลิปศาสตร ์สถาบัน
เทคโนโลยปัีญญาภวิัฒน ์ 

จารุวรรณ ประทมุศร ี 27 เทคโนโลยกีารศกึษา นักวชิาการ ม. มหาสารคาม ผูช้ว่ยอธกิารบดฝ่ีายวจิัย  ม. 
ประสานมติร 

วาฑติ ระถ ี 46 บรหิารการศกึษา ศกึษานเิทศก ์สปอ. เชยีงยนื มส. อาจารย ์ม. ทักษิณ 
ธรนิธร นามวรรณ  31 บรหิารการศกึษา อาจารย ์ม. มหาสารคาม อาจารย ์ม. มหาสารคาม 
รุน่ 2 รบัภาคปลาย ปี 
2545 

        

สรุัตน ์ดวงชาทม 47 บรหิารการศกึษา ผอ. สปจ. มหาสารคาม ผอ. สพท  รอ้ยเอ็ด เขต 1 
สถาพร หยองเอน่ 45 บรหิารการศกึษา ผอ. สปจ. สกลนคร ผอ. สพท. ขอนแกน่ เขต  3 
จําลอง (กวนิเกยีรต)ิ 
นนทพ์ละ 

42 บรหิารการศกึษา ผอ. สปจ. สรุนิทร ์ ผอ  สพท. อบุลราชธานี เขต 1 

สเุทพ บญุเตมิ 48 บรหิารการศกึษา ศธจ. สกลนคร ผอ. สพท. เลย เขต 1 
ศริ ิถอีาสนา 47 บรหิารการศกึษา ศธอ. เมอืง ขก. ผศ. ม. ราชภัฏมหาสารคาม 
อนันท ์งามสะอาด 48 บรหิารการศกึษา ผอ. วทิยาลัยเทคนิคเดชอดุม ผอ. วทิยาลัยเทคนคิศรษีะเกษ 
ไชยา ภาวะบตุร 38 บรรณารักษ์ศาสตร ์ ผศ. สถาบันราชภัฏสกลนคร เลขาฯ โครงการ ป. เอก  ม. ราช

ภัฏสกลนคร 
วาโร เพ็งสวัสดิ� 33 วัดผลการศกึษา ผศ. สถาบันราชภัฏสกลนคร ผูช้ว่ยอธกิารบด ีม. ราชภัฏ

สกลนคร 
อาคม อึ�งพวง 44 เทคโนโลยกีารศกึษา ผอ. รร. สาธติ มข. ผอ. ศนูยอ์อทสิตคิ รร. สาธติ มข. 
สทิธศิกัดิ� ชาํปฏ ิ 40 บรหิารการศกึษา ผอ. วทิยาลัยการอาชพีบา้นไผ่ ผอ. วทิยาลัยการอาชพีบา้นไผ ่
คะนงึ สายแกว้ 45 การศกึษาปฐมวัย ผศ. สถาบันราชภัฏสรุนิทร ์ ผศ. ม. ราชภัฏสรุนิทร ์
ถนอมวรรณ ประเสรฐิ
เจรญิสขุ 

46 Curriculum&Instruction ผศ. ศกึษาศาสตร ์มข.   รศ. ศกึษาศาสตร ์มข. 

สบุรรณ เอี�ยมวจิารณ์ 32 รัฐประศาสนศาสตร ์ อาจารย ์ม. อสีเทริน์เอเชยี กทม. ผศ. ม. มหาสารคาม 
อํานาจ ชนะวงศ ์ 49 รัฐประศาสนศาสตร ์ ผอ. รร.เทคโนโลยพีลพรชิยการ ผศ. ม. มหาสารคาม 
รุน่ 3 รบัภาคปลาย ปี 
2547 

        

เกรยีงศกัดิ� ศรสีมบตั ิ 30 จติวทิยาการศกึษา บคุลากร 4 สพท. อํานาจเจรญิ อบ. รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ ม.ราช
ภัฏรอ้ยเอ็ด 

แกว้เวยีง นําพาผล  40 บรหิารการศกึษา ผอ. รร. บา้นหนาดสงเคราะห ์มส. ผูอ้ํานวยการกองกลาง ม.ราชภัฏ
รอ้ยเอ็ด 

ดสุติ สมศร ี 42 การประถมศกึษา รอง ผอ. สพท อบ. 5 รอง ผอ. สพท อบ. 5 
นภดล พูลสวัสดิ�  51 การอุดมศกึษา ผศ. สถาบันราชภัฏสรุนิทร ์ ประธานโครงการ ป. เอก บรหิารฯ 

ม. ราชภัฏสรุนิทร ์



พงษ์ธร สงิหพ์ันธ ์ 47 บรหิารการศกึษา สพท อบ. 4  อาจารย ์คณะครุศาสตร ์ม. ราช
ภัฎอบุลราชธานี 

ภญิโญ มนูศลิป์  47 การมัธยมศกึษา ผศ. สถาบันราชภัฏเลย ผศ. ม. ราชภัฏเลย 
มณพ สกลศลิป์สริ ิ 46 เทคโนโลยกีารศกึษา ผอ. รร. ซําสงูพทิยาคม ขก. ผอ. รร. ซําสงูพทิยาคม ขก. 
สมัฤทธิ� กางเพ็ง  45 บรหิารการศกึษา ผอ. รร.บา้นคอ้ทอ่นนอ้ย ขก.  ผอ. รร.บา้นคอ้ทอ่นนอ้ย ขก.  
สดุสวาท ประไพเพ็ชร  45 ภาษาศาสตร ์ ผช. ผอ.รร.สวนกหุลาบวทิยาลัย 

พช. 
ผช. ผอ. รร. สวนกหุลาบ
วทิยาลัย เพชรบรูณ์ 

สพุจน ์ประไพเพ็ชร  45 ภาษาศาสตร ์ ผอ. รร. บา้นป่าแดง (เขาคอ้) พช. ผอ. รร. บา้นป่าแดง (เขาคอ้) 
เพชรบรูณ์ 

สเุมธ ปานะถกึ  45 ภูมศิาสตร ์ ผอ. รร. กดุสะเทยีนวทิยาคาร นภ. ผอ. รร. โนนสงั หนองบัวลําภ ู
แสงรุนยี ์มพีร  48 หลกัสตูรและการสอน ศกึษานเิทศก ์9 สพฐ อํานาจเจรญิ ศกึษานเิทศก ์9 สพท 

อํานาจเจรญิ 
สายสมร ศักดิ�คําดวง  43 บรหิารการศกึษา ผช. ผอ. รร. จตรุมติรวทิยาคาร ขก. อาจารย ์ม. ราชภัฎรอ้ยเอ็ด 
รุน่ 4 รบัภาคปลาย ปี 
2548 

        

วชิติ กํามันตะคณุ 
(ภาคปกต)ิ ทนุสกอ. 

36 นเิทศและพัฒนาหลกัสตูร อาจารย ์ม. ราชภัฏรอ้ยเอ็ด รองอธกิารบดฝ่ีายวางแผนฯ  ม.
ราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

สมภาร ศโิล  (ภาค
ปกต)ิ ทนุสกอ. 

33 การวัดผลการศกึษา ผอ. กองบรกิาร ม.ราชภัฏชยัภูม ิ ผุช้ว่ยอธกิารบด ี ม.ราชภัฏชยัภูม ิ

ไกศษิฎ ์เปลรนิทร ์ 51 การสอนภาษาอังกฤษ ผอ. รร. จตรุมติรวทิยาคาร ขก. ผอ. รร. จระเขว้ทิยายน ขอนแกน่ 
เชวงศกัดิ� พฤกษเทเวศ 49 การศกึษานอกระบบ นักวชิาการ มข. วทิยาเขต นค. นักวชิาการ มข. วทิยาเขต

หนองคาย 
โกวทิ วัชรนิทรางกรู 36 การสอนภาษาไทย อาจารย ์ม. ราชภัฏบรุรีัมย ์ อาจารย ์ม. ราชภัฏบรุรีัมย ์
ประกอบ จันทรทพิย ์ 47 การบรหิารการศกึษา รอง ผอ. สพท อดุรธานี เขต 2 ผอ. สพท อดุรธานี เขต 2 
ประยูร เจรญิสขุ 50 การบรหิารการศกึษา ศกึษานเิทศก ์สพท  นค. เขต 1 อาจารย ์ม. ราชภัฎชยัภูม ิ
ปารสิา อร่ามเรอืง (ศรี
บรูณ์) 

31 การศกึษาคณิตศาสตร ์ อาจารย ์รร. กําแพง ศรีษะเกษ อาจารย ์รร. กําแพง ศรีษะเกษ 

พงษ์นมิติ พงษ์ภญิโญ 27 การบรหิารการศกึษา ผช. รร. พงษ์ภญิโญเทคโนโลย ี อาจารย ์ม. ราชภัฎอดุรธานี 
พัชรกฤษณ์ พวงนิล 35 การประถมศกึษา ศน. สพท. สารคาม เขต 1 ศน. สพท. สารคาม เขต 1 
พมิผกา ธรรมสทิธิ� 41 การบรหิารการศกึษา อาจารย ์ม. ราชภัฏอตุรดดิถ ์ อาจารย ์ม. ราชภัฏอตุรดดิถ ์
ศริกิลุ นามศริ ิ 45 หลกัสตูรและการสอน ผช. ผอ. เขตพื�นที� กศ. ขก.  1 รอง. ผอ.สพท. ขอนแกน่ เขต  1 
สมใจ อดุมศร ี 42 หลกัสตูรและการสอน รอง ผอ.เตรยีมอดุมฯ สกลนคร รอง ผอ.เตรยีมอุดมฯ สกลนคร 
สมจติ สงสาร 42 เทคโนโลยกีารศกึษา ผอ. รร. บา้นแสงเมอืงแคน ศก. ผอ. รร. บา้นแสงเมอืงแคน ศก. 
อภสิทิธิ� บุญยา 43 การบรหิารการศกึษา ผูต้รวจฯ สพท อบ. เขต 3 รอง ผอ. สพท. อุบลราชธานี. 

เขต 3 
รุน่ 5 รบัภาคปลาย ปี 
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น.ส. ยุวธดิา ชาปัญญา 
(ภาคปกต)ิ 

28 หลกัสตูรการสอน มข. ครู รร. โสกนกเต็น ขอนแกน่ อาจารย ์ม. ราชภัฎรอ้ยเอ็ด 

นางดาวรุวรรณ มี
สารพัด (ภาคปกต)ิ 

27 วจิัยและสถติทิางการศกึษา มศว. ครู รร. คําม่วง กาฬสนิธุ ์ อาจารย ์ม. ราชภัฎรอ้ยเอ็ด 

นายจตรุงค ์ธนะสลีังกรู 
(ภาคปกต)ิ 

26 หลักสตูรและการสอน มข. ครู รร. บา้นนากา้นเหลอืง สค. ครู รร. บา้นนากา้นเหลอืง สค.  

นายคมสนัต ์ขจรปัญญาไพศาล 

(ปกต)ิ ทนุ สกอ. 
33 เทคโนโลยทีางการศกึษา มมส. อาจารย ์ม. ราชภัฎกาฬสนิธุ ์ อาจารย ์ม. ราชภัฎกาฬสนิธุ ์ 

น.ส. ประพรทพิย ์คณุากร
พทิักษ์ (ปกต)ิ ทุน คปก 29 ภาษาอังกฤษ มข. อาจารย ์ว. บัณฑติเอเชยี ขก อาจารย ์ม. ราชภัฏอดุรธานี 

Mr. Kayygnasone 
Navaman 

41 บรหิารการศกึษา มข. กระทรวงศกึษาธกิาร  ลาว กรมจัดตั �งและพนักงาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร สปป. ลาว 

นายพสิฐิ เทพไกวัล 49 ประถมศกึษา มข. ผอ. รร.บา้นหนองไฮโพธิ�ชยั ขก ผอ. รร. บา้นหนองไฮโพธิ�ชยั ขก 
นางณัฐพร ชนิบตุร 44 บรหิารการศกึษา มข. ผอ. รร. บา้นโนนสมบรูณ์ ขก ผอ. รร. ศรกีระนวน ขอนแกน่ 
นายชยัยนต ์เพาพาน 49 ไทยคดศีกึษา มมส อาจารย ์ม. ราชภัฎกาฬสนิธุ ์ อาจารย ์ม. ราชภัฎกาฬสนิธุ ์
นายพงษ์ศักดิ� ภกูาบ
ขาว 

47 บรหิารการศกึษา มข. ศน. สพท. เขต 1 ขก. ศน. สพท. เขต 1 ขก. 

นายอดศิร โชคบัณฑติ 45 บรหิารการศกึษา มข. รอง ผอ. รร. หนองขามวทิยาคาร รอง ผอ. รร. หนองขามวทิยาคาร 



ขก ขก 
นางสกุานดา ธมิา 43 พื�นฐานการศกึษา จุฬา ศน. สพท. เขต  อบ. ศน. สพท. อบลราชธานี เขต 1 
นายอาทติย ์ฉัตรชยัพล
รัตน ์

32 บรหิารธุรกจิ มข. รองนายกเทศมนตรเีทศบาลบา้นไผ ่ รองนายกเทศมนตรเีทศบาลบา้น
ไผ่ 

นางจนิตนา ศรสีารคาม 42 บรหิารการศกึษา มข. ผอ. รร. บา้นโนนสรรค ์ขก. ผอ. รร. บา้นโนนสรรค ์ขอนแกน่ 
นายสชุาต ิบางวเิศษ 42 บรหิารการศกึษา มมส. เลขานุการบัณฑติวทิยาลัย มมส. อาจารย ์ม. มหาสารคาม 
นายชวีนิ ออ่นละออ 50 เทคโนโลยทีางการศกึษา มข. ผูช้ว่ยอธกิารบด ีม. อสีาน ผูช้ว่ยอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยอิ

สาน 
นางรัตพิร ภาธรธวุา
นนท ์

36 เทคโนโลยทีางการศกึษา มมส. ศน. สพท. เขต 1 มหาสารคาม ศน. สพท. เขต 1 มหาสารคาม 

รุน่ 6 รบัภาคปลาย ปี 
50 

        

นางสาวเพ็ญพร 
ทองคําสกุ (ปกต)ิ 

27 วจิัยและสถติ ิ(มศว.) อัตราจา้ง ม. ราชภัฏบา้นสมเด็จ อาจารย ์ม. ราชภัฎบา้นสมเด็จ 
กทม. 

นางสาวธันยาภรณ์ พา
พลงาม(ปกต)ิ 

30 จติวทิยาการการศกึษา มข. นักวจิัย ศนูยอ์อทสิตคิ มข. อาจารย ์ม.ราชภัฏรอ้ยเอ็ด 

นางสาวทัตพชิา นันทะ
(ปกต)ิ ทนุสกอ. 

33 MBA African University ศนูยภ์าษา ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  - 

นายศักดนิาภรณ์ นันท ี 43 วทิยส์ ิ�งแวดลอ้ม ม. เกษตร ผอ. กองแผนฯ ม. ราชภัฎเลย ผอ. กองแผนฯ ม. ราชภัฎเลย 
นายอนันต ์พันนกึ 44 บรหิารการศกึษา มสธ และ มข. รอง ผอ. สพท หนองคาย เขต 2 รอง ผอ. สพท หนองคาย เขต 2 
นางชชัจรยิา ใบล ี 54 อดุมศกึษา มศว. รองอธกิารบดฝ่ีายวจิัย ม. ราชภัฎ

เลย 
รองอธกิารบดฝ่ีายวจิัย ม. ราชภัฎ
เลย 

นายสรุนิทร ์นําพาผล 45 บรหิารการศกึษา ราชภัฎบรุรีมัย ์ ผอ. รร. บา้นศรสีมบรุณ์ กาฬสนิธุ ์ ผอ. รร. บา้นศรสีมบรุณ์ กาฬสนิธุ ์
นางสริลิักษณ์ สามารถ 46 บรหิารการศกึษา มข. ผอ. รร. บา้นโนนลาน ขอนแกน่ ผอ. รร. บา้นโนนลาน ขอนแกน่ 
นายทองใส เทยีบ
ดอกไม ้

46 บรหิารการศกึษา มมส. ผอ. รร. บา้นหนองสระพัง มหาสารคาม ผอ. รร. บา้นหนองสระพัง 
มหาสารคาม 

นายเทวรัฐ โตไทยะ 50 บรหิารการศกึษา มข. ผอ. สพท. เลย เขต 1  ผอ. สพท. เลย เขต 1  
นายสนัตสิขุ ภศูรโีสม 40 จติวทิยาการศกึษา มมส. รอง ผอ. สพท กาฬสนิธุ ์เขต 2 รอง ผอ. สพท กาฬสนิธุ ์เขต 2 
นางสธุาสนิี แมน้ญาต ิ 33 บรหิารการศกึษา ราชภัฎเลย ครูปฏบิัตกิาร ศน. เทศบาล 

ขอนแกน่ 
ครูปฏบิัตกิาร ศน. เทศบาล 
ขอนแกน่ 

นางนติยา จันทะปัสสา 43 บรหิารการศกึษา มมส. ครู รร. เกิ�ง ฯ มส. ครู รร. เกิ�ง ฯ มหาสารคาม 
นางจงใจ เตโช 52 การศกึษาพเิศษ มมส. คณบดคีณะศลิปศาสตร ์ม. 

นครพนม 
คณบดคีณะศลิปศาสตร ์ม. 
นครพนม 

นายวสนัต ์สตัยคณุ 47 หลักสตูรและการสอน มข. รอง ผอ. สพท ขอนแกน่ เขต 2 รอง ผอ. สพท ขอนแกน่ เขต 2 
นางแวววรรณ พงษ์
สะอาด 

38 สงัคมสงเคราะห ์ธรรมศาสตร ์ ผูจ้ัดการอนุบาลบณัฑตินอ้ย หนองคาย ผูจ้ัดการอนุบาลบัณฑตินอ้ย โพน
พสิยั หนองคาย 

รุน่ 7 รบัภาคปลายปี 
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นางสาวจริวรรณ เลง่
พานชิย ์(ปกต)ิ 

34 บรหิารการศกึษา มมส. อาจารยโ์รงเรยีนพงษ์ภญิโญเทคโนโลย ี  - 

นายดสุติ วิ
พรรณะ   (ปกต)ิ 

35 การวัดและประเมนิผลฯ มข. สถาบันพลศกึษา ชยัภูม ิ สถาบันพลศกึษา ชยัภูม ิ

นางสาวเพยีงแข ภูผา
ยาง (ภาคปกต)ิ 

30 หลักสตูรและการสอน มข. ครูโรงเรยีนมหาไถศ่กึษา มข. ครูโรงเรยีนมหาไถ่ศกึษา มข. 

นางนกิัญชลา ลน้เหลอื 33 หลักสตูรและการสอน มข. ครูโรงเรยีนภูเวยีงวทิยาคม ครูโรงเรยีนภูเวยีงวทิยาคม 
นางดวงนภา มกรานุ
รักษ์ 

36 การจัดการภาครัฐนดิา้และABAC ผูร้ับใบอนุญาตโรงเรยีนเทคโนโลยอีสีานเหนือ ผูร้ับใบอนุญาตโรงเรยีน
เทคโนโลยอีสีานเหนือ 

นางนฤชล ไหลงาม 45 บรรณารักษ์และสารสนเทศ มมส รอง ผอ. เขตพื�นที� กศ. 1 ขก รอง ผอ. เขตพื�นที� กศ. 1 ขก 
นางตวัญจล์ักษณ์ พวง
นลิ 

38 วทิยาศาสตรศ์กึษา มมส. ครูโรงเรยีนผดงุนาร ี ครูโรงเรยีนผดงุนาร ี

นางอาภารัตน ์
ราชพัฒน ์

47 บรหิารการศกึษา มมส. ผอ. โรงเรยีนนํ�าสวยพทิยาสรรค ์ ผอ. โรงเรยีนนํ�าสวยพทิยาสรรค ์

นายธนู ศริจิันทพันธุ ์ 45 ภาษาอังกฤษ มมส. ครูโรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ ์ ครูโรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ ์
นายรชฏ สวุรรณกฏู 47 การประถมศกึษา มมส. อาจารยค์ณะศลิปศาสตรแ์ละวทิย ์ม.นครพนม อาจารยค์ณะศลิปศาสตรแ์ละวทิย ์



ม.นครพนม 
นายสเุทพ ปาลสาร 45 การบรหิารการศกึษา มข. ผอ. โรงเรยีนศรเีมอืงแอม รอง ผอ. สพท ขอนแกน่ เขต 4 
นายชยานนท ์มนเพยีร
จันทร ์

42 หลักสตูรและการสอน มข นักวชิาการ 7 อบต. ศลิา ขอนแกน่ นักบรหิารการศกึษา 7 อบต. ศลิา 
ขอนแกน่ 

นายสทิธชิยั สอนสภุ ี 37 สถติปิระยกุต ์มข. นักวเิคราะหน์โยบายและแผน มข. นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 
มข. 

นายบรรจบ บญุจันทร ์ 40 จติวทิยาการศกึษา มข. คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฎนครราชสมีา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราช
ภัฎนครร 

รุน่ 8 รบัภาคปลายปี 
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นายนริันดร ์เนตรภักด ี
(ปกต)ิ 

35 สงัคมศกึษา มข. หน. กองการศกึษา เทศบาลบวัใหญ ่โคราช หน. กองการศกึษา เทศบาลบัว
ใหญ ่โคราช 

นางวงศว์ฤณ พชิยั
ลักษณ์ (ปกต)ิ 

29 ทันตกรรมทั�วไป มข. ทันตแพทย ์วทิยาลัยสาธารณสขุสรินิธร ขก. ทันตแพทยแ์ละอาจารย ์วทิยาลัย
สาธารณสขุสรินิธร ขก. 

นายอภสิทิธิ� สมศรีสขุ 
(ปกต)ิ 

30 บรหิารการศกึษา มศว. เอกชน เอกชน 

นายวเิศษ พลอาจทัน 44 บรหิารการศกึษา มมส. รอง ผอ. เขต สพท 3 มหาสารคาม รอง ผอ. เขต สพท 3 
มหาสารคาม 

นางศศธิร วงศช์าล ี 42 การประถมศกึษา มศว. ผอ. รร. บา้นโสกบง เขต 2 
หนองคาย 

ผอ. รร. บา้นโสกบง เขต 2 
หนองคาย 

นายศภุชยั โถบํารุง 45 บรหิารการศกึษษ ราชภัักสกลนคร ผอ. รร. บา้นอนูโคก เขต 2 
สกลนคร 

ผอ. รร. บา้นอนูโคก เขต 2 
สกลนคร 

นายศวิดล ดวงหะคลัง 51 บรหิารการศกึษา ม. ราชภัฎเลย ผอ. รร. บา้นสะอาด หนองเรอื ขก. ผอ. รร. บา้นสะอาด หนองเรอื 
ขก. 

นางสาวบูลยาว ีขานมา 31 บรหิารการศกึษา ม. ราชธาน ี ผอ. รร. เนนิลาดวทิยา เขต 2 กาฬสนิธุ ์ ผอ. รร. เนนิลาดวทิยา เขต 2 
กาฬสนิธุ ์

นายจักรกฤษณ์ โพดา
พล 

34 การจัดการศกึษา ม. มหามกฏุฯ นายกเทศมนตรตีําบลแวง อ. โพนทอง รอ. นายกเทศมนตรตีําบลแวง อ. 
โพนทอง รอ. 

นางสาวสโรชนิ สวสิทุธิ� 31 บรหิารการศกึษา รามฯ ผอ. รร. อนุบาลศักดิ�สภุา ขก. (เอกชน) ผอ. รร. อนุบาลศักดิ�สภุา ขก. 
(เอกชน) 

นายพรสมบัต ิศรไีสย 40 ประถมศกึษา มข. ผอ. รร. บา้นคมืชาตฯิ เขต 3 ขก. ผอ. รร. บา้นคมืชาตฯิ เขต 3 ขก. 
พระมหาสาคร ภักดี
นอก 

38 ภาษาไทย นเรศวร รองอธกิารบด ีม. มหามกฎุฯ ว. เขตอสีาน รองอธกิารบด ีม. มหามกฎุฯ ว. 
เขตอสีาน 

นายลานนพินธ ์เกษลา 49 บรหิารการศกึษา มข. ศกึษานเิทศก ์สพท. 1 กาฬสนิธุ ์ ศกึษานเิทศก ์สพท. 1 กาฬสนิธุ ์
นางวลิัยพรณ์ เสรวีัฒน ์ 51 บรหิารการศกึษา มข. ผอ. รร. อานันทวทิยา เขต 3 ขก. ผอ. รร. อานันทวทิยา เขต 3 ขก. 
นายสนัต ิชยัชนะ 35 บรหิารการศกึษา มข. ผอ. รร.บา้นหนองบัวคํามลู เขต 4 ขก. ผอ. รร.บา้นหนองบัวคํามูล เขต 4 

ขก. 
นายกติตก์าญจน์ ปฏิ
พันธ ์

35 เทคโนโลยฯี ม. สงขลาฯ ปัตตาน ี วทิยาลยัอาชวีศกึษา ขก. วทิยาลัยอาชวีศกึษา ขก. 

นางสาวศภุกานต ์
ประเสรฐิรัตนะ 

41 บรหิารการศกึษา ม. ภาคฯ ศกึษานเิทศก ์สพท เขต 1 ขก. ศกึษานเิทศก ์สพท เขต 1 ขก. 

รุน่ 9 รบัภาคปลายปี 
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นางสาวอภญิญา ธุนัน
ทา (ปกต)ิ 

28   - - 

นายรณกร นนทะโส 
(ปกต)ิ 

32   โรงเรยีนบา้นดงเย็น  ขอนแกน่ โรงเรยีนบา้นดงเย็น  ขอนแกน่ 

นางกรกมล สมผดุ 
(ปกต)ิ 

29   โรงเรยีนบา้นควนใต ้อําเภอคลองท่อม กระบี� โรงเรยีนบา้นควนใต ้อําเภอคลอง
ทอ่มจังหวัดกระบี� 

นางรัตนาภรณ์ สมบรูณ์ 57 บรหิารการศกึษา มข.     
นายถาวร ครูริัตน ์ 46   ผอ. สพท. ประถมศกึษา อบุลราชธานี เขต 3 ผอ. สพท. ประถมศกึษา 

อบุลราชธาน ีเขต 3 
นายธนาศักดิ� ศิ

รปิณุยนันท ์
  บรหิารการศกึษา มข.     



นายสมใจ มณีวงษ์ 48 บรหิารการศกึษา มข. ผอ. โรงเรยีนคคูําพทิยาสรรพ ์ ขอนแกน่ ผอ. โรงเรยีนคคูําพทิยา
สรรพ ์ ขอนแกน่ 

นางพริ�มเพรา วราพันธุ์
พพิธิ 

51   ผอ. โรงเรยีน สพท. ประถมศกึษา อบุลร เขต ผอ. โรงเรยีน สพท. ประถมศกึษา 
อบุลราชธาน ีเขต 

นางชนสิา ฮวดศร ี 42   กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลฯ ขอนแกน่ กลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัด

การศกึษาขอนแกน่ 
นายรัฐสภา พงษ์ภญิโย 34   โรงเรยีนพงษ์ภญิโญเทคโนโลย ี    ขอนแกน่ โรงเรยีนพงษ์ภญิโญ

เทคโนโลย ี    ขอนแกน่ 
นางสาวกติตยิา ศรปัีด
ถา 

31   โรงเรยีนอนุบาลกติยิา มหาสารคาม โรงเรยีนอนุบาลกติยิา 
มหาสารคาม 

นางสาวอัจฉรยี ์ศรปัีด
ถา 

29   โรงเรยีนอนุบาลกติยิา มหาสารคาม โรงเรยีนอนุบาลกติยิา 
มหาสารคาม 

นางสาวกมลวรรณ 
ทพิยเนตร 

34   โรงเรยีนบา้นนากา้นเหลอืง  จังหวัดขอนแกน่ โรงเรยีนบา้นนา
กา้นเหลอืง  จังหวัดขอนแกน่ 

นายสมัต อาบสวุรรณ์ 42   ผอ. โรงเรยีนบา้นแกง้-โนนสม้กบ ชยัภูม ิ ผอ. โรงเรยีนบา้นแกง้-โนนสม้กบ 
ชยัภูม ิ

นางนภาวรรณ โกจารย์

ศร ี
56 บรหิารการศกึษา มข. ผูจ้ัดการ หจก. มติรประเมนิ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ ผูจ้ัดการ หจก. มติรประเมนิ อ.

เมอืง จ.ขอนแกน่ 
 

 


