รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3)
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------1. นางสาวบุญรักษา ราสี
2. นายจิรวิทย์ มาสิกะ
3. นายธวัชชัย เทพรัตน์
4. นางสาวทิศนา แสงระวี
5. นางภครภัทร แสงระวี
6. นางสุวภัทร สุพลจิตร
7. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
8. นายสายชล แดงนา
9. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
10. นายศุภากร เมฆขยาย
11. นางสาวพนิดา รัตนภรณ์
12. นายจัตตุพล ดลศรี
13. นายสันทัด สุวิมล
14. นางมยุรี พันธ์โสภา
15. นายอรรถพล ปิ่นทอง
16. นายสรวิชญ์ เชวงเกียรติ
17. นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร
18. นายนฤภพ ขันทับไทย
19. นายกรภัทร คำโส
20. นายชนาธิป ประสาร
21. นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ
22. นายทองเลื่อม อภิรักษ์
23. นางพิมพ์วลัธช์ กาญจโนทัย
24. นางปัทมา พืชสอน
25. นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง
26. นางสาวมยุรี ภูฉลาดครู
27. นางสาววิไลลักษณ์ วงษ์ลา
28. นายวฤชกฤต บริสุทธิ์

ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพฐ.
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป. ปน. 1
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. นครปฐม เขต 1
ผู้อำนวยการโรงเรียน สพม. ลย. นภ. สพฐ.
ผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.
ครู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. สุพรรณบุรีเขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2
ครู สพป. นครปฐม เขต 2
ครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. กท.1
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย
สพป. ขอนแก่น เขต 2
ครูโรงเรียนตราษตระการคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. พัทลุง เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 3
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
สพป. นครปฐม เขต ๒
รองผู้อำนวยการ สพฐ.
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
สพป. นครปฐม เขต ๒
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา
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29. นางสาวประกายดาว ชุมภูบาง
30. นางสาวประภาภรณ์ ชาวละหาญ
31. นางสาวธัณฐภรณ์ สิมมา
32. นางสาวจีรวรรณ อัครวรรณ
33. นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ
34. นางสาวสุธัญญา ด้วงอินทร์
35. นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์
36. นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์
37. นายภาณุวัฒน์ ไร่นากิจ
38. นางสาวชฎาพร รัตนะกุล
39. นางสาวธนภร ภูผา
40. นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
41. นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง
42. นางสาวเสาวณีย์ อยู่แคล้ว
43. นายชุมพล นิยมวรรณ
44. นายสมเด็จ เจริญผล
45. นางสาวนาถนิศา ศิวาพรนิภา

ครู สพม. สุพรรณบุรี
ครู สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม. นครปฐม
ครู โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม. สุพรรณบุรี
อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังคัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ครู สพม. แพร่
ครูผู้ช่วย สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป. นครปฐม.2
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม. ลพบุรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.
ครู สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม สพม. กท 1
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
46. นางสาววาสนา เปรมชื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. กท 1
47. นายอภิสิทธิ์ จบศรี
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. กท 1
48. นางสาวผกานันท์ อรัญโชติ
ครู โรงเรียนวัดอินทาราม สพม.กท 1
49. นางสาวจงกลณี ภัทรกังวาน
ครู สพม. กท 1
50. นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม สพม. กท 1
51. นางสาวณิชนาฎ ดาสิน
ครูผู้ช่วย สพป. ระยอง เขต 1
52. นางสาวกัญญา เหล็กด่าน
ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดตาขัน
53. นายอัฏฐวิวัฒน์ คำธะณี
ครู โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม (สพม.สกลนคร)
54. นางกนกพร ด้วงคำภา
นักวิชาการศึกษ าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
55. นายศักดิ์มงคล โปทากัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
56. นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวาริชวิทยา
57. นายพงษ์พิพัฒน์ นำสุย
ครู สช.
58. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
59. นางสาวสุภาวดี เพ็ชรเวช
ครู สพม. กท 1
60. นางอรวรรณ เยาวกรณ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1
61. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัย
ครู สพม. นครศรีธรรมราช
62. นายคณิศ ถิรารางค์กูล
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
63. นายเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี ครู สพม. นครศรีธรรมราช
64. นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์
ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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65. นายนรินทร์ อุปจันโท
66. นายภาณุพงศ์ ทองประเสริฐ
67. นางสาวสราญจิต หาญรบ
68. นางสาวติยาภรณ์ แสงสุวรรณ์
69. นางอรุณวรรณ สาขาสุวรรณ
70. นางสาวนิตยา ผะดาเวช
71. นางสาวศิริพร บุญชะนะ
72. นางกัญญารัตน์ รินไธสง
73. นางสาวเอมอร เบ็ญจะศิล
74. นางสลิตา เหลาสิทธิ์
75. นายปรีชา ศรีซองเชศ
76. นางสาวลลิตา ฐิตะสาร
77. นางสาวอภิญญา อินแสนเมือง
78. นายนิสิต นวลตา
79. นางสาวกนกวรรณ แสนคำ
80. นางสาวณัฐมนต์ พงษ์พิชญ์ปัญญา
81. นายทองเลื่อม อภิรักษ์
82. นางสาวชญาดา หงส์ทะนี
83. นายเกียรติศักดิ์ คูณประทุม
84. นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน
85. นายสายชล แดงนา

ครู รร. บ้านกุดเรือคำ
ครูผู้ช่วย สฟป. สกลนคร เขต 3
ครูผู้ช่วย สฟป. สกลนคร เขต 3
ครู สพป. สน 3
ครู สพป. สน. เขต 3
ครู สพป. สน. 3
ครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู โรงเรียนบ้านจำปาดง สพป. สกลนคร เขต 3
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร. เขต 3
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
ครู สพป. สกลนคร เขต 3
ธุรการ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
ครู สพฐ.
ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
ครู สพป. สกลนครเขต 3
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 3
ครูผู้ช่วย สพฐ.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 20
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป. หนองบัวลำภู เขต2
----------------------------

