รายชื่อผู้เข้าประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภาค รวม 6 จุด
ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเฟิสท์ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
1. ภาคเหนือ
1 นายจงภพ ชูประทีป
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. 34 จังหวัดเชียงใหม่
2 นายสุทธิ รู้การนา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 1
3 นางประภาวรินทร์ เรืองประจวบกุล ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 2
4 นายประสาน ท่าข้าม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 3
5 นางสาวอุไร เรือนโขง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 4
6 นางสุนิทรา พรหมมล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 5
7 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ 6
8 นายองอาจ กวีวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน 1
9 นายธนกฤต ฟุง้ กิตติกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน 2
10 นางชมพูนุช เดชปัญญา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.36 .เชียงราย
11 นางสาวสายสวลี วิทยาภัค
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย 1
12 นายพีระพงศ์ ดวงแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย 2
13 ว่าทีร่ .ต.เมธี กาบุญค้า
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เชียงราย 3
14 นายบุญชม ยะแสง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษสพป.เชียงราย 4
15 นายสงัด ปินตานา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา 1
16 นายอวยชัย รัตนแพทย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พะเยา 2
17 นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุทิน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.35 ลาปาง
18 นางวัชรี เหล่าตระกูล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลาปาง 1
19 นายจินดา ปัน้ คาอ้าย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลาปาง 2
20 นายสมพร ถ้าทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลาปาง 3
21 นางรัขนี สมบุตร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลาพูน 1
22 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลาพูน 2
23 นายเฉลียว พันธ์อุดมศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.37 .แพร่
24 นายมงคล สุภาผล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แพร่ 1
25 นางเบญจมาศ มณเฑียร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.แพร่ 2
26 นายทวีป ปัญญาอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.น่าน 1
27 นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.น่าน 2
28 นางสาวพิสมร วัยวุฒิ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.39 พิษณุโลก
29 นายวีระ ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก 1
30 นายอดุลย์ เสือสราญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก 2
31 นางเนาวนิตย์ แสงนาค
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก 3
32 นางปานทอง ปัญญาเดช
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ 1
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33 นายคารณ จวนอาด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ 2
34 นายสาธิต กมล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.38 สุโขทัย
35 นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย 1
36 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย 2
37 นางสาวจงกล นาหิรัญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก 1
38 นายสุเทพ คาปาสังข์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ตาก 2
39 นางสาวธัญรดี พากเพียร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.41 กาแพงเพชร
40 นายสุวิทย์ ศรีเริงหล้า
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาแพงเพชร 1
41 นายอเนก จาดดา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาแพงเพชร 2
42 นายสุรินทร์ จุลบุตร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิจิตร 1
43 นางศรีวดี พันธุพ์ านิช
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พิจิตร 2
44 นายชูศักดิ์ จันทร์แสง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.40 เพชรบูรณ์
45 นายอดิศักดิ์ ฉิมมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ 1
46 นายอุปถัมภ์ ขวัญลอย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ 2
47 นายสุภาพ กุประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ 3
2. ภาคกลาง
48 นายปรีชาพล ทองอ่อน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 5
49 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 2
50 นายอมรเทพ คูหาเรืองรอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1
51 นายนิคม กกขุนทด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 4
52 นางอรวรรณ เทียนคาศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 4
53 นายพิศิษฎ์ พันธุด์ ี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1
54 นายนรินทร์ เทีย่ งเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2
55 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์
รองผู้อานวยการ สพป.นนทบุรี เขต 1
56 นางนาถลดา ทองหยวก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 3
57 นางจริยา สวนคล้าย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1
58 นางวลัยพรรณ บุญมี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2
59 นางสมควร สุดสาระ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
60 นางสาวปาริฉัตร เฉลิมทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 3
61 นายกนก คล้ายมุข
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
62 นางอรอนงค์ ชั่งใจ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2
63 นางวารุณี รักงาน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 1
64 นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี
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65 นายวิชัย นาคยรรยงค์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง
66 นายชัยรัช ปลิวมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท
67 นายชีวิน จินดาโชติ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
68 นายประคอง บัวปรอท
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 2
69 ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์ ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
70 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 4
71 นายขนาน ชิตณรงค์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 8
72 นายพิเชฎฐ์ ศรีเมฆ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป. นครปฐม เขต 1
73 นางวิไลวรรณ ตรีชั้น
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป. นครปฐม เขต 2
74 นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 9
75 นางธันย์ชนก พลศารทูล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 9
76 นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวัน่
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
77 นางอภัสรา นันต๊ะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
78 นายวินัย ยากระจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
79 นายสุรินทร์ รัตนศิริธร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม
80 นายมาโนช จันทร์แจ่ม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1
81 นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม. เขต 8
82 นางหัสนัย ยามช่วง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 2
83 นางพรสวรรค์ สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 10
84 นางสุเทพ วงศ์เณร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
85 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
86 นางวณิกกุล อภิรักษ์สุตานนท์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 10
87 นางอุไร แจ่มจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2
88 นางกิตติมา จันทร์นิล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1
89 นายเวชยันต์ ธนทวีสกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
90 นายวันชาติ แช่มเกตุ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
91 นายไพศาล ทับวงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
92 นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.เขต 42
93 นายสุรพงษ์ อินอ่อน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 1
94 นายวิเชียร จันทร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 2
95 นางทัศนีย์ สุวรรณพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร
96 นางศุภศิตา รสโหมด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กรุงเทพมหานคร
97 นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.เขต 2
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3. ภาคตะวันออก
98 นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 3
99 นายสุขใจ ดวงประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
100 นายวัชรธรรม จอมสืบ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 6
101 นางสาวคณาพร คมสัน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สมุทรปาการ เขต 1
102 นางนิรมล โพธะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
103 นางนิธิวดี ป่าหวาย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 1
104 นางสาวเพ็ชรรัตช์ แก้วสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2
105 นางไพจิตร ไชยฤทธิ์
รองผู้อานวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
106 นายสมพงษ์ ชินสร้อย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
107 นายเอื้อ จานทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 7
108 นางวาสนา วรรณฉวี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครนายก
109 นายโอภาศ ทรัพย์เจริญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 1
110 นายโกมล ชาวสวน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.จันทบุรี เขต 1
111 นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ตราด
112 นางบังอร ควรประสงค์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 17
113 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1
114 นางสมพร ฤทธาภรณ์
รองผู้อานวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2
115 นางสุภาวดี วิลาวัลย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 18
116 นายยงยุทธ ประทุมยศ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 1
117 นางทัศนา รัตนพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน 12 จังหวัด ) จังหวัดกาฬสินธุ,์ ขอนแก่น, นครพนม, มหาสารคาม , มุกดาหาร ,ร้อยเอ็ด
สกลนคร, หนองคาย,บึงกาฬ , หนองบัวลาภู, อุดรธานี, เลย
118 นายพงษ์เมธี พรมเกษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
119 นายภูวนาท บัณฑิโต
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
120 นายปรีชา พาลุกา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มุกดาหาร
121 นางกอบจิต อุ่นชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 22
122 ว่าทีพ่ ันตรีจรัญ นวมมะใน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 24
123 นายสันติภาพ ศรีมามาศ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1
124 นายสนธยา หลักทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2
125 นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1
126 นายบุรินทร์ วรรณวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2
127 นางทิพวรรณ สีวาดมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 23
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128 นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็ก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 19
129 นางละดา ดอนหงษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
130 นายทรงศักดิ์ จารุมาศ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.หนองบัวลาภู เขต 2
131 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
132 นายกฤษณพงษ์ เหมบุรุษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 2
133 นางปณิตา โสประดิษฐ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 3
134 นางอมรา จารูญศิริ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
135 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1
136 นางสาวนิตยา อินทร์พรหมมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 3
137 นายถวิล ทองยา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 4
138 นางนงเยาว์ ประสมเพชร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5
139 นายภาณุพงศ์ แสงดี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 25
140 นายสมชัย จันทริมา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
141 นายลาไพ วันจงคา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2
142 นายวิชิต ธนะยั่งยืน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3
143 นางสาวสวาสฎิพร แสนคา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
144 นางราไพ ไชยพาลี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
145 นายสุระ รักความซื่อ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
146 นางศุภลักษณ์ มุขพรหม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 27
147 นางรัตนาพร จุฑานันท์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1
148 นางสาวศศิธร นาคดิลก
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2
149 นายสุรชัย วงษ์พุฒ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 3
150 นายเมธี มูลธิ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 4
151 นายเทิดภณ ชัยชิต
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.บึงกาฬ
152 นายนิทัศน์ ปลัดพรหม
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 1
153 นายวิทยา ทวีทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2
154 นางชนานันท์ สุคันธา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 21
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง 8 จังหวัด)ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรรี มั ย์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรนิ ทร์, อานาจเจริญ, อุบลราชธานี

155 นายขวัญชัย สงัดวงศ์
156 นายเจนศักดิ์ บุปผาพรหมราช
157 นายสุรเชตุ สมบัติสิน
158 นายสัมพันธ์ อุบลภคพงษ์
159 นายวีระพงษ์ ตันตระกูล

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
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สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
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160 นายวิชัย ถมยาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 7
161 นายบัณฑิต ชนะชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 31
162 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์
รองผู้อานวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
163 นายสมาน ดงหงษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
164 นายดิเรก ผาสุขมูล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
165 นายโยธี ป้อพันธ์ดุง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 30
166 นายกระแส มิฆเนตร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1
167 นายทศพล พิมพ์ศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2
168 นายนพพล พลอาสา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 3
169 นางดวงปาน สวงรัมย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
170 นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
171 นายประพันธ์ อุมาธรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
172 นายเสนีย์ เรืองฤทธิร์ าวี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
173 นางสุปราณี แขคา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
174 นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
175 นางสาวประพิณ จินตวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
176 นายเจษฎา จันทนาภรณ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1
177 นายทวี แพงศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2
178 นายศักดิ์นิรุทร์ สุขประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 28
179 นายชาญณรงค์ ผาสุขมูล
รองผู้อานวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
180 นายจักกริช ฐิตะสาร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
181 นายสมคิด ทาริวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อานาจเจริญ
182 นายอภิชาต ศรีภาค
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
183 นายภมร สมดี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
184 นาอาภา ประทุมชัย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
185 นางณัฐธภา ตรงดี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 29
186 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพม.เขต 29
187 นางสาวสมศรี เทพประชา
188 นางสาวมณฑิรา มณเทียรทอง
189 นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ
190 นายสุพร ทองคลองไทร
191 นางสาววนิดา วรรณโชติ
192 นางณัฐติกา หอมประกอบ

6. ภาคใต้ จานวน 14 จังหวัด
สพป.ชุมพรเขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพรเขต 2
ศึกษานิเทศก์สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1
ศึกษานิเทศก์สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ศึกษานิเทศก์สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 11
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ชื่อ-สกุล
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193 นางประภา ภัทรธารง
ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต
194 นายถาวร เวชจันทร์
ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 14
195 นายนิมิต ต่อฑีคะ
ศึกษานิเทศก์ สพป.พังงา
196 นายจรัญ อินทนาศักดิ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง
197 นายสุรพันธ์ ไชยสุภา
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
198 นายณรงค์ หิตโกเมศ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
199 นายวิลาศ ชูช่วย
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
200 นายโอภาส สารวงศ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุงเขต 1
201 นางผุสดี ฤทธิช์ ่วยรอด
ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุงเขต 2
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี สพม.เขต 13
202 นายอานาจ แก้วรักษ์
203 นายอมร แก้วศรียงค์
ศึกษานิเทศก์ ตรัง เขต 1
204 นางชุลีกร ยิ้มสุด
รองผู้อานวยการ สพป.ตรัง เขต 2
205 นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
206 นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์
ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่
207 นายสุชีพ นวลอ่อน
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 13
208 นายธานนท์ รัฐสมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 15
209 นายเลิศลักษณ์ สุขแก้ว
ศึกษานิเทศก์ นราธิวาสเขต 1
210 นายธรรมชาติ ทองแดง
ศึกษานิเทศก์ นราธิวาสเขต 3
211 นายธนู นูนน้อย
ผู้อานวยการโรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล สพม.เขต 15 ปัตตานี
212 นางสาววรรณ์ณี อินทศรีมา
ศึกษานิเทศก์ ปัตตานีเขต 1
213 นายวีรชาติ ไชยนุ้ย
ศึกษานิเทศก์ ปัตตานีเขต 2
214 นายโซฟียน ละมูลอ
ศึกษานิเทศก์ ปัตตานีเขต 3
215 นางละเอียด จุลเอียด
สศึกษานิเทศก์ พม.เขต 15
216 นายสัมฤทธิ์ อินทสูตร
ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 1
217 นางนัยนา นาคะสิงห์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 2
218 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญกาเนิด
ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต 3
219 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 1
220 นางขนิษฐา กาฬกาญจน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลาเขต 2
221 นายประภาส นวลแก้ว
ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3
222 นางวรรณดี สุธาพาณิชย์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สตูล
223 นางอุษา เหมตะศิลป
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.เขต 16
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