


รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ 
ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 3) 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
(เพิ่มเติม) 

-------------------------------------- 

 
1. นางณิชากร หาญคำมูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
2. นางศิริพรรณ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป.กระบี่ 
3. นางมณทิพย์   บุญมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.กระบี่ 
4. นางสาวMary Jane Endiris Cruda ครู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. เขต 3 สกลนคร 
5. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์ ครู สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
6. นางบัวศรี อุบลศิลป์ ครูผู้ช่วย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. นางสาวดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ ครูผู้ช่วย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
8. นายธนากร อ่อนสำลี คร ูโรงเรียนโยธินบูรณะ 
9. นายธีรยุทธ มาณะจักร์ คร ูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
10. นางสาวสมจิตต์ กิจประเสริฐ คร ูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
11. นายนิพัทธ์ นะระโต ครู โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
12. นางนิตยา เอ่ียมแดง ศึกษานิเทศก์ สพม.พิจิตร 
13. นางสาววิลาวัณย์ ไชยเสนะ คร ูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
14. นางอุชญา สังแสตมป์ คร ูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
15. นางนิธิมา เขมะบาล ครู สพม. กท1 
16. นางสาวกนกลักษณ์ อรรคมุต ครู คศ.2 สพม.กท.1 
17. นางสาวขวัญใจ  เลิศฤทธิ์วิมานแมน คร ูสพม.สมุทรปราการ 
18. นางสาวชนานันท์ ยวงเดชกล้า คร ูสพม.กท.1 
19. นางสาวภัคนันท ์ ภูศร ี คร ูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
20. นางสาวอณิชภัฎฐ์ มหาวชิรพงษ์ คร ูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
21. นางสาวเมทิกา  สมบัติวาริน    คร ูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
22. นางสาววริกา  คงควร คร ูโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
23. นายวฤชกฤต บริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดอนคาวิทยา 
24. นายสงคราม  ทีน้ำคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
25. นางสาวธัญญาเรศ มาตชัยเคน ครูผู้ช่วย สพป.สน.3 
26. นางเพ็ญจิตร  ไฝทาคำ คร ูสพป.สน.3 
27. นางเกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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.  
28. นางภารดี  ปทมุาพัฒนานนท์ ครู คศ.3 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 จังหวัดอุดรธานี 
29. นางสุพิชา เนตรวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 นครศรีธรรมราช 
30. นายสุภรณ์  แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
31. นางสาวพัชรดา  ลิขิตการ ครู คศ .3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
32. นางสาวเกษรา  บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
33. นางจิราพร  ชิณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
34. นายบุญลือ คำถวาย ศึกษานิเทศก์ สพม.ชลบุรี ระยอง 
35. ดร.วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ 

 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
36.  นางสาวพนิดา รัตนภรณ์ คร ูสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
37. นางสาวสลิลทิพย์ จันทบุรี ครูผู้ช่วย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
38. นางอัจจิมา รักษาสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
39. นางณิชาภา  จันทะกา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
40.  นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม คร ูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
41. นางสาวเบญญาภา  ศิริมุ่ย คร ูสพม.แม่ฮ่องสอน 
42. นายบุญชัช  เมฆแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพังงา 
43. นางปวีณกร แป้นกลัด คร ูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
44. นายชินโชติ  พุธมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี 
45. นางสาวกุลธิดา อ่อนมี ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สิงห์บุรี 
46. นางสมบูรณ์  ภูสนิท คร ูสพม.กาฬสินธ์ุ 
47. นายอนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ สพป.สิงห์บุรี 
48. นางเสมา บุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
49. นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง คร ูสพม.แพร่ 
50. นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ คร ูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
51. นายณัฐนนท์ สีดาโคตร์ ครู คศ.2 สพฐ. 
52. นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
53. นางสาวนริศรา มาลาศรี ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สิงห์บุรี 
54. นางวาสนา  เข็มวรรณ คร ูสพป.สิงห์บุรี 
55. นายกริชขจร บุญประเสริฐ คร ูสพป.นว.เขต3 สพฐ. 
56. นายแวดาโอะ แวดือเระ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา สช. 
57. นางจิตรา  พลสุธรรม คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 
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58. นางสาวกัลยา  สุกใสเมือง ครูชำนาญการ สำนักการศึกษา 
59. นางสาวฑัชชานันทร์  ชราชิต ครูชำนาญการ สพม.กท 1 
60. ว่าที่ร้อยตรี ปาฏิหารย์  เกิดสว่าง ครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
61. นางสาวรุ่งนภา  เฉลียวศิลป์ คร ูกศน.อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี 
62. นายมานะ มาเสมอ คร ูสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
63. นางสาวทิพวัลย์ พึ่งแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) สพป.อ่างทอง 
64. นายสิทธิพงษ์ บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 อ่างทอง   
65. นางสาวกชพรรณ ฉายแผ้ว ครูชำนาญการ สพป.กาฬสินธุ์เขต 3 
66. นางสาวอุรสศรี อินทรขาว ผู้จัดการ สช. 
67. นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม พระนครศรีอยุธยา 
68. นางสาววิไล อ่อนตานา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 
69. นางสาวอภิณห์พร สินมณีฐานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 
70. นายประวิทย์ มั่นปาน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลยอดไมง้าม 
71. นายกฤษดากร สังข์ทอง คร ูโรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
72. นางสาวอรอนงค ์   ศิลปชัย พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ สพป. สุพรรณบุรี  เขต 3 
73. นายกวินกรณ ์ เมฆหมอก ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ประถมศึกษา ตาก เขต 2 
74. นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ คร ูวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
75. นางสาวกนกวรรณ  มานพ คร ูสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
76. นางสาวภิรญา ผลเกิด  คร ูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 
77. นางสาวสุธาสินี แสนวงค์ คร ูสพป.อย.1 
78. นางกรุณาด ี โคตรเครื่อง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านชากยายจีน สพป.ชลบุรี เขต 3 
79. นางสาวธฐวรรณ แก้วกลม คร ูสพป.นว 3 
80. นางสาวอะชิราวรรณ คำซองเมือง คร ูสพฐ. 
81. นางสาววิราณี โพธิพงศา คร ูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
82. นางสาวอรวรรณ คล้ามแสง คร ูโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม.ชบ.รย. 
83. นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สำนักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา 
84. นางสาวศิรดา พรมเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
85. นายทศพล  ชูพินิจ คร ู
86. นางสาวจิตตากานต์  วังคำ ศึกษานิเทศก์ 
87. นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
88. นายสุปัน แพงบุปผา รองผู้อำนวยการ 
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89. นางธีรญา จำรัสวิชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
90. นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช ศึกษานิเทศก์ 
91. นางสาวสายสิริ  สายยศ รองผู้อำนวยการ 
92. นางรุ่งทิวา  สลากัน คร ู
93. นางสาวนางสาวมลฤดี ภูยิ่ง ครูผู้สอน 
94. นางหทัยกาญจน์  ยานสว่าง คร ู
95. นางถนอมขวัญ  อยู่ปาน หัวหน้างานวิชาการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
96. นายศิลา  จันรอด ครูชำนาญการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี 
97. นางสาวอรพรรณ เทียนคันฉัตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี 

 ตราด 
98.  นางอภิญญา  เจริญกิจ คร ูสพม. จบ ตร 
99.  นางอัจจิมา รักษาสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป นศ2 โีงเรียนบ้านวังเต่า 

100. นางรัศม ี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 
101. นางอารมณ์ แก้วเซ่ง คร ูร.ร.บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) 
102. นางสาวชนาภัทร แสงงาม คร ูสอศ. 
103. นางสาวณกานดา  พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
104. นายดำรงศักดิ์ วงษ์สระน้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 
105. นางสาวธิดาทิพย์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี 
106. นางปานิธิ  ไชยสงคราม ครู คศ.1 สพป.ชลบุรี เขต 3 
107. นายบุญเสริม  สำราญดี คร ูสพม.ชบ รย.  
108. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์  เทพสุขเอ่ียม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
109. นายสมโพชน์  เหลื่อมล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป.กทม. 
110. นายสมบัติ  พรมพันห่าว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
111. นายสมชาย  ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  กรุงเทพมหานคร 
112. นางสาวอนัญญา แก้วกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  สระบุรี เขต 1 
113. นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
114. นางสาวหยาดนภา สลาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 
115.  นายชนะวิน  แสงทามาตย์ ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นศ.3 สพฐ. 
116.  นางสาววิชชุตา  ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษเขต 2 / สพฐ. 
117.  นางวราพร  เวชพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาสิงห์บุรี 

/118. ว่าที่ ร้อยเอก… 
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118. ว่าที่ ร้อยเอก ดร.สมชาย แก้วเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา(อดุลราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

119.  นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ สพป. ชัยนาท 
120.  นายณพัชรกรณ์ ปั้นพุ่มโพธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
121.  นางสาวรุ่งฤด ี ศิริผล คร ูวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
122.  นางเยาวรักษ์  พวงมะเทศโสภณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 
123.  นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
124.  นางประนอม   สุขโข ครู คศ.3 สพป.สิงห์บุรี 
125.  นางสาวกานดา ดำรงชัยณรงค์ คร ูสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
126.  นายจีรัฐติกุล  ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.ขอนแก่น 
127.  ส.ต.ท.วชิราภรณ์ บุญทศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
128. นางสาวปนัดดา หัสปราบ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สงขลา 
129. นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
130. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
----------------------------------- 

 


