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รายชื่อคณะกรรมการจดัท าแผนการสอน 200 วัน 
 

 

ที่ปรึกษา 
 

 1. นายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         2. นางเบญจลักษณ์  น้้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         3. นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         4. นายพิษณุ  ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

         5. นางอรทัย  มูลค้า ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบและการมีส่วนร่วม 

         6. นางสาววีณา  อัครธรรม ผู้อ้านวยการส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

         7. นายสมควร  วรสันต์              ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
                                                     ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ         
                                                     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบให้แนวคิด เพ่ือการปรับปรุงแผนการสอน 
 

        1. ดร.เพ็ญนี  หล่อวัฒนพงษา   ที่ปรึกษา หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหิดล 
        2. ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวธุ     หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง : ส้านักงานทรัพย์สิน 
                                                      ส่วนพระมหากษัตริย์ 
        3. นางพรพิไล  เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส  ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
        4. นายบุญเจือ  ทองประหวั่น ข้าราชการบ้านาญ 
        5. ผศ.อรรถพล  อนันตวรสกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             
        6. นายปราโมทย์  ขจรภัย ศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                     ประถมศึกษากรุงเทพฯ  
 
  รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมสะท้อนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ ส าหรับชั้น ป.1 

๑. โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา  สพป. อุดรธานี เขต 3 
๒. โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  สพป. อุดรธานี เขต 3 
๓. โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง สพป. อุดรธานี เขต 3 
๔. โรงเรียนบ้านนาจาน  สพป. อุดรธานี เขต 3 
๕. โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา สพป. อุดรธานี เขต 3 
๖. โรงเรียนทมนางามวิทยา  สพม 20 อุดรธานี 
๗. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   สพป. ขอนแก่น เขต 1 
๘. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ  สพป. ขอนแก่น เขต 5 
๙. โรงเรียนบ้านกระเดื่อง  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
๑๐. โรงเรียนบ้านค้าไฮ  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
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๑๑. โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 
๑๒.  โรงเรียนบ้านม่วงโป้  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
๑๓.  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
๑๔.  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
๑๕.  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล  สพป. ขอนแก่น เขต 3 
๑๖.  โรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์  สพป.ขอนแก่น เขต 4 
๑๗.  โรงเรียนกระนวนซ้าสูง สพป. ขอนแก่น เขต 4 
๑๘.  โรงเรียนบ้านฝางน้อย  สพป. ขอนแก่น เขต 5 
๑๙.  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง  สพป. หนองคาย เขต 2 
๒๐. โรงเรียนบ้านผือ   สพป. หนองคาย เขต 2 
๒๑. โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่  สพป. หนองคาย เขต 2 
๒๒. โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง  สพป. หนองคาย เขต 2 
๒๓. โรงเรียนบ้านกุดบง  สพป. หนองคาย เขต 2 
๒๔. โรงเรียนบ้านดงสระพังสพป. หนองคาย เขต 2 
๒๕. โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
๒๖. โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
๒๗. โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือ  สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
๒๘. โรงเรียนบ้านหนองไคร้  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
๒๙. โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
๓๐. โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่  เขต 2 
๓๑. โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตะลุกตาสา)   สพป. นครสวรรค์ เขต 2 
๓๒. โรงเรียนวัดสามประชุม สพป. อ่างทอง 
๓๓. โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 
๓๔. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 
๓๕. โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
๓๖. โรงเรียนบ้านร่อตาที สพป. อุทัยธานี เขต 2 
๓๗. โรงเรียนบ้านน้้ารอบ สพป. อุทัยธานี เขต 2 
๓๘. โรงเรียนบ้านเพชรน้้าผึ้ง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
๓๙. โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 
๔๐. โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  สพป. เพชรบุรี เขต 1 
๔๑. โรงเรียนอนุบาลนครนายก  สพป. นครนายก 
๔๒. โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)  สพป. นครปฐม เขต 1 
๔๓. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สพป. สมุทรสาคร 
๔๔. โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  สพป. ชลบุรี เขต 1 
๔๕. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1     
๔๖. โรงเรียนบ้านหนองข่า สพป. ชลบุรี เขต 2   
๔๗. โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 
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๔๘. โรงเรียนบ้านนาปลาจาด  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 
๔๙. โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)  สพป. อุบลราชธานี เขต 1 

 
 
   1. คณะวิเคราะห์หลักการแนวคิด และประสบการณ์ จัดกรอบโครงร่าง และวางแผนจัดท าแผนการสอน 
 

  1. นางเบญจลักษณ์  น้้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2. นางอรทัย มูลค้า ที่ปรึกษาส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    3. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
                                           ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

    4. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษา  ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
    5. นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก ์สพป. ขอนแก่น เขต 1 
  6. นายประชุม  นิ่มหนู ผู้อ้านวยการ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่เขต 2 
    7. นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์   สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 
  8. นางบุญยงค์  ทองมี   ศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1                            
  9. นายชัยวุฒิ  โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 1 
  10. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 2 
  11. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
  12. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 
    13. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 
    14. นางกฤตติยา เพียบเพียร ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 2                    
   15. นางอารยพร  รุญเจริญ ครูโรงเรียนสนามบิน   สพป. ขอนแก่น เขต 1 
    16. นางพรพรรณี  รอดทองค้า     ครโูรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
    17. นางสาวดารุณี  ดุงศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  สพป. อุดรธานี เขต 3 

 

   2. คณะยกร่างก าหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2   
          1. นางเบญจลักษณ์   น้้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          2. นางอรทัย มูลค้า ที่ปรึกษาส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          3. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
                                           ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
          4. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษา  ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

    5. นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
  6. นายประชุม  นิ่มหนู ผู้อ้านวยการ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่เขต 2 

    7. นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์   สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 
  8. นางบุญยงค์  ทองมี   ศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1                            
  9. นายชัยวุฒิ  โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 1 
  10. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 2 
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  11. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
  12. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 

    13. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
    14. นางกฤตติยา เพียบเพียร ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 2                    
   15. นางอารยพร  รุญเจริญ ครูโรงเรียนสนามบิน   สพป. ขอนแก่น เขต 1 
   16. นางพรพรรณี  รอดทองค้า     ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
   17. นางสาวดารุณี  ดุงศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  สพป. อุดรธานี เขต 3 
   18. นางสาวอาภรณ์  ค้ารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 

 19. นางสาวศิริเพ็ญ  เพชรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป. สงขลา เขต 2 
            20. นางอุไรรัศมิ์  พรหมเดช ครูโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2  

           21. นางวณิชนันทน์  ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 

 
 

 

   3. คณะยกร่างแผนการสอน ภาคเรียนที่ 2   
      

        กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาไทย 
           1.  นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 

           2.  นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 
           3. นางสาวนันท์นภัส  รัตนนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านค้าไฮ  สพป. ขอนแก่น เขต 1 

           4. นางสาวอาภรณ์  ค้ารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 

              5. นางสาวรัตติกาล สระทองช่วง  ครูโรงเรียนคลองบางแก้ว  สพป. สมุทรปราการ เขต 2 

          6. นางเกศริน  จันทร์หอม ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
          7. นางกฤตติยา เพียบเพียร  ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 2                    
          8. นางพรพรรณี  รอดทองค้า     ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
          9. นางงามตา  ชุ่มมาลี ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 2                  
         10. นางสุจิตรา  เชื้อพูล ครูโรงเรียนบ้านนหองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
         11. นางสาวดารุณี  ดุงศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  สพป. อุดรธานี เขต 3 
         12. นางมาลี  ไวว่อง ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
   

    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
        1. นางอารยพร  รุญเจริญ ครูโรงเรียนสนามบิน   สพป. ขอนแก่น เขต 1 
         2. นางกฤตยา  หินเธาว์          ครูโรงเรียนสนามบิน   สพป. ขอนแก่น เขต 1      
         3. นางสาวชลธร  โนนทิง ครโูรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์  สพป.ขอนแก่น เขต 4 
         4. นางอารีวรรณ  ศิลารัตน์ ครูโรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์  สพป. ขอนแก่น เขต 4 
          5. นางสาวเอ้ือมพร  จ้าปาบุญ ครูโรงเรียนกระนวนซ้าสูง สพป.ขอนแก่น เขต 4 
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      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

            1. นางประภาศรี  พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป. ชลบุรี เขต 1 

           2. นายเทียนชัย  เสาจินดารัตน์  ศึกษานิเทศก์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 

          3. นายสุระสิทธิ์  พรหมศิริ ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 

           4. นางรัฐวัลย์  สังขพันธ์  ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี  สพป. ชลบุรี เขต 1 

               5. นางดบัสวี  อ้่าจนัทร  ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป.สมุทรสาคร 

            6. นางสาวศิริเพ็ญ  เพชรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป. สงขลา เขต 2 
            7. นางอุไรรัศมิ์  พรหมเดช ครูโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2  

            8. นางวณิชนันทน์  ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 

            9. นางวาสนา  สิงหท์องลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1 

            10. นางจินตนา  โมขุนทด          ครูโรงเรียนสนามบิน  สพป. ขอนแก่น เขต 1 

             11. นางธรรมาวดี เทพแดง        ครูโรงเรียนบ้านเป็ด   สพป. ขอนแก่น เขต 1 

            12. นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
 

      แผนบูรณาการ 

          1. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษา  ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

          2. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1   
          3. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3 
                                                     ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
          4. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3 
          5. นายชัยวุฒิ  โสภัย ศึกษานิเทศก์  สพป. สกลนคร เขต 1 
          6. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ นครพนม เขต 2  
             7. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป.ขอนแก่น เขต 1                              
          8. นางพรพรรณี  รอดทองค้า       ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2                       
          9. นางงามตา  ชุ่มมาลี ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
        10. นางมุกดา  แสงเขียว ครูโรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
 11. นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์   สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 
        12. นางอรอุมา  บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. หนองคาย เขต 2 

   4. คณะปรับปรุงก าหนดการสอนและแผนการสอนภาคเรียนที่ 2   
          ความเป็นพลเมือง 

               1. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษา  ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 2. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3 
                                                      ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 3. นายสมจิตร  สงสาร  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
 4. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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  5. นายชัยวุฒิ  โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 
  6. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 2 
  7. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3 
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                   
         1. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
         2. นางบุญยงค์  ทองมี ศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
         3. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
         4. นางสาวนันท์นภัส  รัตนนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านค้าไฮ  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
         5. นางสาวอาภรณ์  ค้ารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 3 
         6. นางสาวรัตติกาล  สระทองช่วง ครูโรงเรียนคลองบางแก้ว  สพป. สมุทรปราการ เขต 2 
         7. นางเกศริน  จันทร์หอม ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
         8. นางกฤตติยา เพียบเพียร ครูโรงเรียนสันมหาพนวิทยา  สพป. เชียงใหม่ เขต 2                    
         9. นางพรพรรณี  รอดทองค้า     ครูโรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
         10. นางงามตา  ชุ่มมาลี ครูโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 2                  
         11. นางสุจิตรา  เชื้อพูล ครูโรงเรียนบ้านนหองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 
         12. นางสาวดารุณี  ดุงศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ  สพป. อุดรธานี เขต 3 
         13. นางมาลี  ไวว่อง ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2     
         14. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 
     15. นางจินตนา  โมขุนทด ครูโรงเรียนสนามบิน  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
 16. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ    ครูโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
            17.  นางเสรีรัตน์  อามาตย์            ครูโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
 18. นางเฉลิม  อุทกัง ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล  สพป. ขอนแก่น เขต 3 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
         1. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
         2. นางอารยพร  รุญเจริญ ครูโรงเรียนสนามบิน   สพป. ขอนแก่น เขต 1 
         3. นางกฤตยา  หินเธาว์          ครูโรงเรียนสนามบิน   สพป. ขอนแก่น เขต 1  
         4. นางสาวชลธร  โนนทิง ครูโรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์  สพป.ขอนแก่น เขต 4 
         5. นางอารีวรรณ  ศิลารัตน์  ครูโรงเรียนคูค้าพิทยาสรรพ์  สพป. ขอนแก่น เขต 4 
         6. นางสาวเอ้ือมพร  จ้าปาบุญ ครูโรงเรียนกระนวนซ้าสูง สพป.ขอนแก่น เขต 4 
  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
           1. นางประภาศรี  พิทอนวอน  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี  เขต 1 
 2.  นางสาวรุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 3 
                                                      ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 3. นางนงนุช อุทัยศรี                ศึกษานิเทศก์ สพป. ระยอง เขต 2 
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 4. นางอุบลรัตน์  หาญพานิชย์ ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
           5. นายสุระสิทธิ์  พรหมศิริ     ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 
           6. นางรัฐวัลย์  สังขพันธ์           ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี  สพป  ชลบุรี เขต 1 
           7. นางดบัสวี  อ้่าจันทร  ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป.สมุทรสาคร 
 8. นางวาสนา  สิงห์ทองลา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1 
            9. นางจินตนา  โมขุนทด          ครูโรงเรียนสนามบิน  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
            10. นางธรรมาวดี เทพแดง        ครูโรงเรียนบ้านเป็ด   สพป. ขอนแก่น เขต 1 
            11. นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหลุบ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
 
     แผนบูรณาการ   
          1. นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ  นักวิชาการศึกษา  ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
  2. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
 3.  นางสาวฉลาด  เสริมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 
           4. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ ศึกษานิเทศก ์ สพป.อุดรธานี เขต 3 
                                                     ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
     5. นางศริิพร  พุ่มนวล     ครูโรงเรียนบ้านดงสระพัง  ศึกษานิเทศก์ สพป. หนองคาย เขต 2 
     6. นางท้าเพียน ชุมพล     ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3  
      7. นางละมัย  เนียมนาภา  ครูโรงเรียนบ้านนาจาน   สพป.อุดรธานี เขต 3 
        8.  นางสาวอาภรณ์  ค้ารินทร์     ครูโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา  สพป.อุดรธานี เขต 3  
     9.นางสาวปรีดาภรณ์ อุทากิจ   ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3 
           10. นางปานทิพย์ ปัดถาวะโร          ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง  สพป.อุดรธานี เขต 3 
  
       5. คณะบรรณาธิการกิจ คร้ังที่  1  โรงแรมบ้านเชียง อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  
 

            1. นางสาวรุ่งทิวา จนัทน์วัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์    สพป.อุดรธานี เขต 3   
                                            ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
           2. นายวีระ   ทะคะทิน              รองผู้อ้านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 
 3. นางบุญยงค์  ทองมี ศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
           4. นายชัยวุฒิ  โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 1  

   5. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 2 

             6. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 7. นางสาวฉลาด  เสริมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 
             8. นายสมจิต สงสาร      ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

           9. นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 
           10. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์  สพป. อุดรธานี เขต 3 
           11. นางอรอุมา  บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์  สพป. หนองคาย เขต 2 
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       12. นางสุดสงวน  กลางการ            ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1      
         13.  นางอุบลรัตน์  หาญพานิชย์  ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
           14. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ    ครโูรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 
           15. นางสาวนันท์นภัส  รัตนนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านค้าไฮ  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
           16. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์          ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
           17. นางจินตนา  โมขุนทด                 ครูโรงเรียนสนามบิน  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
              18. นางเฉลิม  อุทกัง                         ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล  สพป. ขอนแก่น เขต 3 
           19. นางท้าเพียน ชุมพล                    ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3                  

20.  นางละมัย  เนียมนาภา                 ครูโรงเรียนบ้านนาจาน   สพป.อุดรธานี เขต 3 
     21.  นางสาวอาภรณ์  ค้ารินทร์         ครูโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา  สพป.อุดรธานี เขต 3  
    22.นางสาวปรีดาภรณ์ อุทากิจ       ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3 
          23. นางปานทิพย์ ปัดถาวะโร               ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง  สพป.อุดรธานี เขต 3 
    
     6. คณะบรรณาธกิารกิจ ครั้งที่  2    ณ โรงแรมบ้านเชียง อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
           1. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์    สพป.อุดรธานี เขต 3   
                                          ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
           2. นายวีระ   ทะคะทิน              รองผู้อ้านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 
 3. นางบุญยงค์  ทองมี ศึกษานิเทศก์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 
           4. นายชัยวุฒิ  โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 1  

   5. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป. นครพนม เขต 2 

             6. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 7. นางสาวฉลาด  เสริมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 
             8. นายสมจิต สงสาร      ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

           9. นางนงนุช อุทัยศรี                ศึกษานิเทศก์ สพป. ระยอง เขต 2 
           10. นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 
           11. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์  สพป. อุดรธานี เขต 3 
           12. นางอรอุมา  บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์  สพป. หนองคาย เขต 2 
           13. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 
           14. นางสาวนันท์นภัส  รัตนนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านค้าไฮ  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
           15. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
           16. นางจินตนา  โมขุนทด ครูโรงเรียนสนามบิน  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
              17.  นางเฉลิม  อุทกัง ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล  สพป. ขอนแก่น เขต 3 
           18. นางท้าเพียน ชุมพล   ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3                  

19.  นางละมัย  เนียมนาภา ครูโรงเรียนบ้านนาจาน   สพป.อุดรธานี เขต 3 
      20.  นางสาวอาภรณ์  ค้ารินทร์     ครูโรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา  สพป.อุดรธานี เขต 3  
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     21.นางสาวปรีดาภรณ์ อุทากิจ   ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3 
           22. นางปานทิพย์ ปัดถาวะโร          ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง  สพป.อุดรธานี เขต 3 

         

   7. คณะบรรณาธิการกิจ ครั้งที่  3    ณ บุญศรีเพลส์  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   

 1. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์    สพป.อุดรธานี เขต 3   
                                          ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
           2. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 3. นางสาวฉลาด  เสริมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 
             4. นายสมจิต สงสาร      ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 

            5. นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 
            6. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์  สพป. อุดรธานี เขต 3 
            7. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 
            8. นางสาวนันท์นภสั  รัตนนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านค้าไฮ  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
           9. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
              10.  นางเฉลิม  อุทกัง ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล  สพป. ขอนแก่น เขต 3 
           11. นางปรานี  ประกิละสา                 ครูโรงเรียนบ้านหนองช้างคาว   สพป.อุดรธานี เขต 3 
 

         

   7. คณะบรรณาธิการกิจ ครั้งที่  4    ณ บุญศรีเพลส์  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   

 1. นางสาวรุ่งทิวา จันทนว์ัฒนวงษ ์ศึกษานิเทศก์    สพป.อุดรธานี เขต 3   
                                          ช่วยปฏิบัติราชการ ส้านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
           2. นางสาวพรพิมล  ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 3. นางสุดสงวน  กลางการ            ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 4. นางสาวฉลาด  เสริมปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 
               5. นายอุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์  สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 

             6. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์  สพป. อุดรธานี เขต 3 
             7. นางสาวสุนันทา  โยทองยศ  ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 
             8. นางสาวนันท์นภัส  รัตนนิตย์ ครูโรงเรียนบ้านค้าไฮ  สพป. ขอนแก่น เขต 1 
             9. นางธนัชา ไกรอนุพงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 1 
                10.  นางเฉลิม  อุทกัง ครูโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล  สพป. ขอนแก่น เขต 3 
            11. นางท้าเพียน ชุมพล   ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3                   
      12. นางสาวปรีดาภรณ์ อุทากิจ      ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา  สพป.อุดรธานี เขต 3 
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     กราฟฟิค  
            1. นายชัยวุฒิ  โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สกลนคร เขต 1 

  2. นายทนงชัย  บัวทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 
            3. นายมงคล  จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ สพป. อุดรธานี เขต 3 
            4. นายพินิจ จรุงไทย                 ครูโรงเรียนบ้านนาโฮง  สพป. อุดรธานี เขต 3 
 5. นายปรีชา  ชัยมูล ครูโรงเรียนศรีขวัญเมือ  สพป. อุดรธานี เขต 3  
            6. นางสาวเกษร บุษดี               ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตะลุกตาสา) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
 7. นางสาววรัญญา  ค้าแปลง      เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  
  สพป. อุดรธานี เขต 3   
 


