
              รายชื่อผู้เขา้รว่มการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมณเฑียรรเิวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ

ล าดบัที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ E-mail

1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นางสาวปมาริณีย์ ถิรสุรนันท์ ครู
35 ถ.ประมวล แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพฯ
02-637 1852 ต่อ 3233 02-637 9299 086-662 2889 zai_pinky@hotmail.co.th

2
โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ ์เพชราวุธวิทยา 
ในพระอุปถัมภฯ์

กรุงเทพมหานคร นายระพินทร์ พงษ์กาญจน์ ครูพิเศษ สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2 ถ.พหลโยธิน แขวง

อนุสาวรีย์ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ 10220

02-986 0233-5 02-521 1340 081-264 2317 rapin2511@hotmail.com

3 โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม นางสาวสมพร ปาริจฉัตต์ ครู ปฏบิติัการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ
299 หมู่ 5 ถ.ศาลายา อ.
พุทธมณฑล จ.นครปฐม

02-431 3725 034-297 664 089-200 9855 spparijchatt@gmail.com

4 โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม นางสาวพรทพิา ชิเดนทรีย์ ครู ปฏบิติัการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ
299 หมู่ 5 ถ.ศาลายา อ.

พุทธมณฑล จ.นครปฐม
02-431 3725 034-297 664 081-599 7164 porntipachi@gmail.com

5 โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา  รองผู้อ านวยการ

โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

 66  ถนนอรรถเปศล ต.
กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 46000

043-811278
043-811278
043-813409

084-683-8600 maracharee@gmail.com

6 โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ นางรัตนา แสงบญุ ครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์

 66  ถนนอรรถเปศล ต.
กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 46000

043-811278
043-811278
043-813409

089-7122004

7 โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ นางละอองดาว จิตพิริยะการ  ครู กลุ่มสาระภาษาไทย

โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
 66  ถนนอรรถเปศล ต.

กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 46000

043-811278
043-811278

043-813409
085-460-4175  

8 โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ นางอุบล  อังคะรุต ครู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
 66  ถนนอรรถเปศล ต.

กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 46000

043-811278
043-811278
043-813409

08-98620543

9 โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ เด็กชายพัชรพล  พันธ์ประสิทธิ ์ นักเรียน ม.3

โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
 66  ถนนอรรถเปศล ต.

กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 46000

043-811278
043-811278
043-813409

10 โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ เด็กหญิงกนกพร เนื้อมั่น นักเรียน ม.3

โรงเรียนกาฬสินธุพ์ิทยาสรรพ์
 66  ถนนอรรถเปศล ต.

กาฬสินธุ ์อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 46000

043-811278
043-811278
043-813409

mailto:maracharee@gmail.com


ล าดบัที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ E-mail

11 โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร นายชยพงศ์ สายฟ้า รองผู้อ านวยการ

955 ถ.สุขุมวิท 71 แขวง

คลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ

02-391 0287 02-391 0023 089-777 2427 chayasaifa@gmail.com

12 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นายนิวัฒน์ พูลจันทร์ ผู้อ านวยการ
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142 081-386 8649 kkn.ac.th@gmail.com

13 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางมาสินี บญุหนูหกลับ ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

14 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางนงเยาว์ ภู่สันติ ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

15 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางสาวปิ่นอนงค์ พฤติพันธ์ ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

16 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางเครือพันธ์ วรศรี ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

17 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นายประยูร ชูรัก ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

18 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางสาวสาวิตรี นุ่นสง ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

19 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางสาวทศันีย์ จันทร์สุข ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

20 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางสาวจันจิรา รสเกิด ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

21 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางสาวชุติกาญจน์ สุวรรณหงส์ ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

22 โรงเรียนควนขนุน พัทลุง นางสาวศุลิพร นวลไข่ ครู
145 ถ.เอเชีย ต.โตนดด้วน 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
074-681 773 074-682 142

23 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภเิษก ร้อยเอ็ด นางสุขุมาลย์ อนุเวช ครู ค.ศ. 3
หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ, 

ปฏบิติัการสอน

209 ถ.ปทัมานนท ์ต.หวัช้าง

 อ.จตุรพักตรพิมาน จ.

ร้อยเอ็ด

043-561-148 043-561-149 086-235-8967 anu_sukuman@hotmail.com

24 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด  ดร.พายุพงศ์ พายุหะ
ครูช านาญการ

พิเศษ

หวัหน้าโครงการคณิต วิทย์ สอง
ภาษา/วิทยากรหลักสูตร ASEAN

 Curriculum Sourcebook สพ
ม. 27 (ร้อยเอ็ด)

429  ถ.ปทัมานนท ์ต.เกษตร

วิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
043 589161

043-589161

043-589149
081-878-3908 Krumoo101@Gmail.com

25 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา นางปราณี ประวาลพฤกษ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ งานวิชาการขั้นพื้นฐาน

45 หมู่ 1 ถ.ชีกุน ต.ประตูชัย

 อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา

035-241 559 035-241 106 089-215 4129

mailto:anu_sukuman@hotmail.com
mailto:Krumoo101@Gmail.com


ล าดบัที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ E-mail

26 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ชัยภมูิ นายสันติ สิงหาพรม ครู หวัหน้างานศูนย์อาเซียนศึกษา
127 ม.10 ต.บา้นเจียง อ.

ภกัดีชุมพล จ.ชัยภมูิ
044–810411 044–810412 085–6322841 Santiwut01@gmail.com

27 โรงเรียนชุมชนบวัค า ร้อยเอ็ด นางสาวเพ็ญอ าไพ พินิจพล
ครูช านาญการ
พิเศษ

สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบวัค า ม.8 ต.
บวัค า อ.โพธิช์ัย จ.ร้อยเอ็ด

089-574-1153 penja@hotmail.com

28 โรงเรียนดวงวิภา กรุงเทพมหานคร นางวิภา สกุลเอี่ยมไพบลูย์ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนดวงวิภา 196 ซ.เอก

ชัย ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.
บางบอน กทม. 10150

02-416-0957-60 02-893-5363 081-452-3453 dvpschool_dvp@hotmail.com

29 โรงเรียนดวงวิภา กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบลูย์ ผู้จัดการ
โรงเรียนดวงวิภา 196 ซ.เอก
ชัย ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.

บางบอน กทม. 10150

02-416-0957-60 02-893-5363 086-988-8129 dvpschool_dvp@hotmail.com

30 โรงเรียนทา่ใหม่"พูลสวัสด์ิราษฎร์นุกูล" จันทบรีุ นางวันทนา วรารักษ์ ครู ประธานกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
118/1 ถ.สัมปทาน ต.ทา่ใหม่

 อ.ทา่ใหม่ จ.จันทบรีุ
039-431 341 039-431 210 089-832 6942 wantana_na16@hotmail.com

31 โรงเรียนไทรน้อย นนทบรีุ นางสาวสาวิตรี แก้วค ารอด ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

127 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.

ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 11150
02-922 4467 02-597 1199 085-357 5632 sainoischool@thaimail.com

32 โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส นายนิกร เซ้งเสถียร รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณและ
ทรัพย์สิน

143 ต.โคกเคียน อ.เมือง
นราธิวาส จ.นราธิวาส

073-541 771 073-541 773 081-555 5880 camry1554@hotmail.com

33 โรงเรียนบางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา นางสาวจินตนา เมืองเจริญ ครู
ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา/หอ้ง
อาเซียน

โรงเรียนบางไทรวิทยา 69/3
 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.

พระนครศรีอยุธยา

035-371250 035-371 838 089-966-4462 tuljintana@hotmail.com

34 โรงเรียนบา้นจ าปา นครศรีธรรมราช นายพรศักด์ิ ธนาวุฒิ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนบา้นจ าปา ม.9 ถ.

ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ า
ใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช

075-450-040
087-277-5421
084-063-9029

ps.151@hotmail.com
jampa5421@gmail.com

35 โรงเรียนบา้นร่มเกล้า น่าน นางสาวศิรินุช บญุสินธุช์ัย
โรงเรียนบา้นร่มเกล้า ต.น้ า

พาง อ.แม่ริม จ.น่าน
054-760 259

36 โรงเรียนบา้นร่มเกล้า น่าน นายนิพนธ์ นาคอ่อน
โรงเรียนบา้นร่มเกล้า ต.น้ า

พาง อ.แม่ริม จ.น่าน

37 โรงเรียนบา้นร่มเกล้า น่าน นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบา้นร่มเกล้า ต.น้ า

พาง อ.แม่ริม จ.น่าน
081-883-2710 wichan50@hotmail.com

38 โรงเรียนบา้นหมัน นครราชสีมา นางสาวหทยักานต์ ประโพธิง ครู ค.ศ. 1 ผู้ประสานงานศูนย์ PEER Center
151-3 ม.1 ต.บา้นปรางค์ อ.

คง จ.นครราชสีมา
044-970-206 085-635-2188 hathai.ppt@gmail.com

39 โรงเรียนบา้นหว้ยต้าวิทยา อุตรดิตถ์ นางชนิกานต์ แสงดี บ าเรอสุข ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนวิชาสังคมฯและอังกฤษ

โรงเรียนบา้นหว้ยต้าวิทยา 

ม.4 ต.นางพญา อ.ทา่ปลา 
จ.อุตรดิตถ์

055-430-034 055-430-034 086-092-6330 taktoei@gmail.com

40 โรงเรียนบงึกาฬ บงึกาฬ นางสาวพัชรินทร์ กงบรุาณ
เจ้าหน้าที่ศูนย์

อาเซียนศึกษา
ศูนย์อาเซียนศึกษา

211 ถ.บงึกาฬ-พังโคน ต.บงึ

กาฬ อ.เมืองฯ จ.บงึกาฬ
042-491 188 042-491 188 089-622 3077 ple_g@hotmail.com

mailto:Santiwut01@gmail.com
mailto:penja@hotmail.com
mailto:dvpschool_dvp@hotmail.com
mailto:dvpschool_dvp@hotmail.com
mailto:tuljintana@hotmail.com
mailto:wichan50@hotmail.com
mailto:hathai.ppt@gmail.com
mailto:taktoei@gmail.com


ล าดบัที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ E-mail

41 โรงเรียนบงึกาฬ บงึกาฬ นางสาวเบญจมาภรณ์ กุลสุวรรณ ครูพิเศษ สอนภาษาอังกฤษ
211 ถ.บงึกาฬ-พังโคน ต.บงึ

กาฬ อ.เมืองฯ จ.บงึกาฬ
042-491 188 042-491 188 095-669 0221 ben332004@hotmail.com

42 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบรีุ จันทบรีุ นายปญัจพล บญุมณีชัยกุล ครู ปฏบิติัการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ
10 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ 

อ.เมือง จ.จันทบรีุ
039-311 170 039-313 555 081-286 3671 jedipum@hotmail.com

43 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบรีุ จันทบรีุ นายชวกร วนิชอาภาพรรณ์ ปฏบิติัการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ
10 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ 

อ.เมือง จ.จันทบรีุ
039-311 170 039-313 555 081-286 3671 jedipum@hotmail.com

44 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวดวงกมล ศรีงาม ครู สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 032 611613 032 603576 086-7631560 duangkamol-sri@hotmail.com

45 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ นางศิริกุล เชิงฉลาด ครู สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

304 ถ.สละชีพ ต.

ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ์

032-611-613 032-603-576 086-763-1560

46 โรงเรียนปร้ินซ์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นางสาวพจนีย์ แพ่งศรีสาร
หวัหน้ากลุ่มสาระ

สังคมศึกษา

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

ดูแลหอ้งศูนย์อาเซียนของโรงเรียน

โรงเรียนปร้ินซ์รอยแยลส์
วิทยาลัย 117 ถ.แกว้นวรัฐ 

ต.วักเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

053-242038 053-306415 081-024-5700 potchy@prc.ac.th

47 โรงเรียนปยิะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร นางสาวสุมาลี มีพงษ์ ผู้อ านวยการ

82/64 ถ.ลาดปลาเค้า แขวง

จรเข้บวั เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ

02-570 6484 02-570 6841 089-485 8839 piyapongwittaya@hotmail.com

48 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรุงเทพมหานคร นางสิริพร พระประเสริฐ
ครูช านาญการ

พิเศษ

หวัหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ ผู้ดูแล

หอ้งศึกษาอาเซียน

โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ถ.

มิตรภาพไทย-จีน ต.ตลาด

น้อย อ.สัมพันธวงศ์ กทม.

02-221-8936 02-226-3280 081-818-1413 khrumaew@gmail.com

49 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร นางสาวปรียนันท ์ประเสริฐหล้า ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

97/3 ถ.เกษตร-นวมินทร์ 

แขวงรามอินทรา เขตคันนา

ยาว กรุงเทพฯ

02-211 3508,211 0943 088-563 6579 prasertlar@gmail.com

50 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี พระนครศรีอยุธยา นายสันติ สุวรรณหงษ์ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ต.

ลาดชะโด อ.ผักไห ่

พระนครศรีอยุธยา

035-740-102 035-740-102 081-835-5603 santi_nung@hotmail.com

51 โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ เชียงใหม่ นางสาวศรีสุดา ค าลือ ครู ค.ศ. 2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
22 ถ.บญุเรืองฤทธิ ์ต.หายยา

 อ.เมือง จ. เชียงใหม่
053-277151 053-277452 081-716-7300 ajanjeab_thai@hotmail.com

52 โรงเรียนวัฒโนทยัพายัพ เชียงใหม่ นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู ครู ค.ศ. 2 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
22 ถ.บญุเรืองฤทธิ ์ต.หายยา

 อ.เมือง จ. เชียงใหม่
053-277151 053-277452 086-918-0248 roongkarnkerdo@hotmail.com

53 โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ นางสุมิตรา จิตต์ศรัทธา
ครูช านาญการ
พิเศษ

สอนรายวิชาสังคมศึกษา 
ระดับประถมและมัธยม

1126 ถ.เพชรหงึส์ ต.ตลาด 
อ.พระประแดง จ.

สมุทรปราการ

02-463 3345-6 ต่อ 106 02-464 2687 081-811 1723 sumitta_songtham@hotmail.co.th

54 โรงเรียนวัดเนินหนิแร่(เหมยากรนุสรณ์) นครนายก นางอนัญญา ทาระธรรม ผู้อ านวยการ
63 หมู่ 4 ต.หนองแสง อ.

ปากพลี จ.นครนายก
037-397 267 087-816 3714 saeng_athit@hotmail.com 
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55 โรงเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร นางช่อผกา บญุเลิศ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดราชสิงขร 29 ถ.

เจริญกรุงแขวงวัดพระยาไกร 

เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร

02-289-0611 02-289-0611 085-995-8600 b.chowpaka@yahoo.com

56 โรงเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร นายวีรพันธ์ อ่อนเอื้อน
ครู ค.ศ. 2 
ช านาญการ

ภาษาไทย ม.1 กอท. ม.1-2 
ลูกเสือ ม. 1

โรงเรียนวัดราชสิงขร 29 ถ.

เจริญกรุงแขวงวัดพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร

02-289-0611 02-289-0611 081-915-0636 nongza2520@gmail.com

57 โรงเรียนวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร นางยุพดี สุดาบตุร ครู ค.ศ. 2
หวัหน้าฝ่ายบคุคล, หวัหน้าสาย
มัธยม

โรงเรียนวัดราชสิงขร 29 ถ.

เจริญกรุงแขวงวัดพระยาไกร 
เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร

02-289-0611 02-289-0611 084-717-1052

58 โรงเรียนวัดส าเภาทอง สุพรรณบรีุ ดร.อมลวรรณ ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการ
บริหารจัดการศึกษา/สอน
วิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดส าเภาทอง ถ.

บางสาม-บางแม่หม้าย ต.
บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.

สุพรรณบรีุ

035-440 045 085-1443609 asriprasert@gmail.com

59 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ นนทบรีุ นางสุภาณี รอดสิน ครู ปฏบิติัหน้าที่สอน

โรงเรียนศรีบญุยานนท ์41/1

 นนทบรีุ 1 ต.สวนใหญ่ อ.
เมือง จ.นนทบรีุ

02-969 1402-3 02-527 8827 081-312-0875 suphani02@hotmail.com

60 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ นายนิยม รอดเนียม รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 

319 ถ.วันลูกเสือ ต.หนอง
ครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

045-612 611 045-613 088 086-475-0813 niyomd@gmail.com

61 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ล าปาง นางสาวกัณหญ์าวีพ์ คงศรีน่าน ครู ค.ศ. 1 งานอาเซียนศึกษาและครูผู้สอน
40 ม.15 ถ.พหลโยธิน ต.สบ

ปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง
054-296-161 054-296-263 093-301-6464 kru.pu.so.cute@gmail.com

62
โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพมหานคร นางสาววาริณี ชีวางกูร อาจารย์ สอนวิชาสังคมศึกษา

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ

02-942 8800-9 02-942 8093 081-725 6445 cheewangkoon@gmail.com

63 โรงเรียนหนองสองหอ้งวิทยา ขอนแก่น นางรัจนียา แพไธสง รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนหนองสองหอ้งวิทยา

 127 หมู่ 1 ต.หนองสองหอ้ง
 อ.หนองสองหอ้ง จ.ขอนแก่น

043-491-335 043-491-335 087-947-9298 moodd@hotmail.com

64 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก นครราชสีมา นางบวรลักษณ์ ทานกระโทก ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 
111 ถ.ราชสีมา-โชคชัน ต.

ด่านเกวียน    อ.โชคชัย จ.

นครราชสีมา

044-212435 044-212435 085-311-5413 anubansansanook@hotmail.com
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65 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก นครราชสีมา นางสาวรจนา เกนขุนทด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 

111 ถ.ราชสีมา-โชคชัน ต.

ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.

นครราชสีมา

044-212435 044-212435 085-311-5413 anubansansanook@hotmail.com

66
วิทยาลัยการบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยว

กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร นางสาวศุภาภรณ์ ประคองทรัพย์ ครู ค.ศ. 2 หวัหน้างานศูนย์ข้อมูล

11 ซ.เลียบคลองสอง แขวง

สามวาตะวันตก กทม. 10510
02-914 3172-3 02-914 0805 081-383-3099 tuk_kkp@hotmail.com

67 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

301 มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น

 ต.ปะโค อ.กุมภวาป ีจ.
อุดรธานี

022-200-577 022-200-577 089-572-4691 Intawai15@hotmail.com

68 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อุดรธานี นางสาวเปมิกา บญุศิวนนท์ 081-117-1667 mika_2012@hotmail.com

69 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ล าปาง นายภริูณัฐ บญุชู ครู สาขาการตลาด

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 

429 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา 
จ.ล าปาง 52130

054-282266 054-282213 088-2683104 phurinat_happy@hotmail.com

70 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย มุกดาหาร นายธรณิศ กรมน้อย ครู ครูผู้สอน,หวัหน้างานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยการอาชีพนิคมค า
สร้อย 119 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.

โชคชัย อ.นิคมค าสร้อย จ.
มุกดาหาร

042-638197 042-662522 082-2598225 thaigerman@hotmail.com

71 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น สระแก้ว นางแอนนา ปา่สนธ์ ครู ช านาญการ งานพัฒนาหลักสูตร

104 ถ.สระแก้ว-วังน้ าเย็น ต.

วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.

สระแก้ว

037-252 066
081-928 7400
093-124 2419

annapasorn@hotmail.com

72 วิทยาลัยการอาชีพหว้ยผ้ึง กาฬสินธุ์ นายกิรวัส คลังบญุครอง ครูสอนพิเศษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพหว้ยผ้ึง 

ก.ม. 1-2 ถ.หว้ยผ้ึง-นาคู ต.

นิคมหว้ยผ้ึง อ.หว้ยผ้ึง จ.

กาฬสินธุ ์46240

043-834282 043-834282 087-231-7330 kirawat.k@hotmail.com

73 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท ชัยนาท นายถาวร ทพิวรรณ ผู้อ านวยการ
134 หมู่ 3 ต.หางน้ าสาคร 

อ.มโนรามย์ จ.ชัยนาท 17110
056-447 395 056-431 512

74
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อ านวยการ
244 ม.7 ต.ช้างกลาง อ.ช้าง
กลาง จ.นครศรีธรรมราช

075-445-734 075-445-735 081-3966460 witsawak@eisth.org

75 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น นางรัตนาภา มหรรณพกร ครูช านาญการ สอนวิชาสามัญสัมพันธ-์พื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67

 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแก่น

043-221-290 # 240 043-222-064 085-001-0471 rattanapa.pa@hotmail.com

76 วิทยาลัยเทคนิคตรัง ตรัง นายประยุทธ แคนยุกต์ รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ
69 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน 

ต.บา้นควน อ.เมืองฯ จ.ตรัง
075-225 297,075-501 073 075-501 070 089-473 4286 technictrang01@windowlives.com
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77 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก นางศรัญญา สุขปล่ัง ครู

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

116 ม.1 ถ.นครนายก-รังสิต

 ต.ทา่ช้าง อ.เมือง จ.

นครนายก

037-313-532 037-311-025 081-075-3700

78 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นครนายก นางสาวสุกัญญา สุขสถาน รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

116 ม.1 ถ.นครนายก-รังสิต
 ต.ทา่ช้าง อ.เมือง จ.

นครนายก

037-313-532 037-311-025 081-806-5605

79 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ แพร่ นายอัครินทร์ สุขมา รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ
5 ถ.เหมืองหติ ต.ในเวียง อ.

เมืองฯ จ.แพร่
054-511 142 054-511 811 089-757 1054 asukma02@gmail.com

80 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางสาวมุกดา ดลเจือ ครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ.

เมือง จ.ร้อยเอ็ด
043-511 290 043-513 039 093-369-2256 net_mmp@hotmail.com

81 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด นางสาวกรรณิการ์ สุขรัตน์ ครู คศ.2 ปฏบิติัการสอน
1 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมือง อ.

เมืองฯ จ.ร้อยเอ็ด
043-511 290 043-513 039 083-682 7716 kannika_aoul@yahoo.co.th

82 วิทยาลัยเทคนิคลพบรีุ ลพบรีุ นางเนาวรัตน์ ทองโสภา ครู ค.ศ. 1
ครูผู้สอนวิชาสามัญสัมพันธ/์
เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษฯ

วิทยาลัยเทคนิคลพบรีุ ถ.

นารายณ์มหาราช ต.ทะเล
ชุบศร อ.เมือง จ.ลพบรีุ 

15000

036-411083 036-412328 092-342-7950 naowarat_2514@hotmail.co.th

83 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางณัฐกานต์ สุธรรมชัย 034-411 248 034-411 185 081-941-1802 nan.nk@hotmail.com

84 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สมุทรสาคร นางฐานวีร์ ณ นคร 034-411 248 034-411 185 085-266-1725

85 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง นางเนาวรัตน์ ประภสัโรทยั ครู คศ.3
2 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาด
หลวง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง

035-611 656 035-611 726 081-780 4799 naowarat_prapat@hotmail.com

86 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อ่างทอง นางจรัสศรี กัณฑะพงษ์ ครู คศ.2
ศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา

ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง

 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง
035-611 656 035-611 726 089-039 7017

87 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร นางภสัฉัฐ ภาคีฉาย หวัหน้าคณะวิชาชีพ งานด้านวิชาการ
1020/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
02-712 1001-4 02-390 1368 081-557 9798 patsachat50@hotmail.com

88 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร นางสาวอนุช นามภญิโญ
หวัหน้าแผนก

วิชาการตลาด
งานในแผนกวิชาการตลาด

1020/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระ

โขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
02-712 1001-4 02-390 1368 086-663 3414 anuch2010@hotmail.com

89 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ซ.เทค) สมุทรปราการ นางสาวอรอุมา วิวัฒรางกูล ผู้จัดการ บริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยี
สมุทรปราการ 230 ถ.แพ

รักษา ต.ข้างบา้นใหม่ อ.เมือง

 จ.สมุทรปราการ

02-382-7471-2 02-701 5290 089-891-3950 ornuma_w@yahoo.com

mailto:net_mmp@hotmail.com
mailto:naowarat_2514@hotmail.co.th
mailto:nan.nk@hotmail.com
mailto:ornuma_w@yahoo.com


ล าดบัที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ E-mail

90 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพมหานคร ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อ านวยการ บริหาร

6/559 ถ.พลหโยธิน แขวง

คลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ

02-972 6111-8 02-972 6124 director_sbac@hotmail.com

91 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพมหานคร นางสาวยุพิน ทองส่งโสม
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ

6/559 ถ.พลหโยธิน แขวง

คลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ

02-972 6111-8 02-972 6124 081-907 5383 yupin.th@sbac.ac.th

92 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพมหานคร นางสาวสุรินทร์ แก้วบา้นฝาย
หวัหน้างานฝ่าย
วิชาการ

6/559 ถ.พลหโยธิน แขวง
คลองถนน เขตสายไหม 

กรุงเทพฯ

02-972 6111-8 02-972 6124 089-992 8979 kaewbanfai@gmail.com

93 วิทยาลัยศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นางสาวณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์ ครู ช านาญการ หวัหน้าแผนกวิชาพาณิชยกรรม
89 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวง

คลองจั่น เขตบางกะป ิ

กรุงเทพฯ

02-376 0062-3 02-376-0086 086-346 4124
seenin_yb@hotmail.com , 

nachaya.new@gmail.com 

94 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นายนิติ นาชิต ผู้อ านวยการ
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000
036-420 950 036-784 833

081-452-9022

(ผอ.นิติ นาชิต)

95 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข ครู
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

96 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสุนีย์ อุนะพ านัก ครู
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

97 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวบษุบงค์ หว้งทรัพย์ ครู
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

98 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ Miss Rujita Giri ครู
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

99 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวธัญญลักษณ์ กามทอง นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

100 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวนริสสา สังมิ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

101 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวนันทวัลย์ แตงนวลจันทร์ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000



ล าดบัที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ E-mail

102 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวน้ าอ้อย ค ามา นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

103 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวละอองดาว มะปะโม นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

104 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวสุพิชชา เมืองงาม นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

105 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นายเกรียงศักด์ิ ชอบอินทร์ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

106 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นายณัฐพล ศิริอัจฉริยะกุล นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

107 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นายเอกราช ไทยมานิตย์ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

108 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวสุธีรา วงษ์ชาลี นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

109 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวกนกวรรณ มางาม นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

110 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวจุฬารัตน์ จิตร์สว่าง นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

111 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวณัฐมน มัดหา นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

112 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวนพรัตน์ โรจนบรุานนท์ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

113 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวนภาพร สังข์นาค นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000



ล าดบัที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จังหวัด ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง งานที่รบัผิดชอบ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มอืถือ E-mail

114 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวพรรนาราย ชังไพร นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

115 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวมณฑิณี เจริญสม นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

116 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวอภสัรา ลีไธสง นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

117 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวอรุณี มั่นจิตร์ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

118 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นายเกียรติศักด์ิ สงเคราะห์ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

119 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวสุนันทา แพรสีนวล นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

120 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวพิมลมาศ ปลุกใจ นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

121 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวสุชารัตน์ ไทรเมือง นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

122 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวเพ็ญนภา อุ่นตลาด นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

123 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบรีุ ลพบรีุ นางสาวณัฐกานต์ คุตะวัน นักศึกษา
100 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่ศาลา

 อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000

124 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ นางพัชรนินท ์ภวูนาทพิทกัษ์สิทธิ์
หวัหน้าแผนกวิชา
บญัชี

สัมมนาวิชาการ
274 ต.ปากน้ า อ.เมืองฯ จ.

สมุทรปราการ
02-395 3935 02-395 3935 ต่อ 118 086-510 2345 t-pee@hotmail.com

125 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ เพชรบรีุ นางสาวอุษณีย์ ภรัูตนะ
ครูพิเศษสอน

แผนกการตลาด
ศูนย์บม่เพาะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบรีุ

 300 ถ.ราชวิถี ต.คลอง

กระแชง อ.เมือง จ.เพชรบรี

032-425-557 032-425-557 #111 085-299-2352 ning_tk2520@hotmail.com

mailto:ning_tk2520@hotmail.com
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126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นายสมยุทธ วงษ์ชัยอุดมโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สอน

2 ถนน นางล้ินจี่ แขวง ทุ่ง

มหาเมฆ เขต สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120

02-287 9600 02-286 3596 081-628-0437

127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นางทนิประภา จีรพันธุ์ รองศาสตราจารย์ สอน 081-341-5264

128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นายสมชาย บญุญบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สอน 084-710-8230

129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นางสุวิมล พิชญไพบลูย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สอน 081-431-3140

130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นายรัฐนินทร์ ศิริวัฒนกฤตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สอน 081-741-8877

131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นางสาวปณัณวรรณ วาจางาม อาจารย์ สอน 081-584-3366

132 มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิต กรุงเทพมหานคร นางสาวอมรสุดา เชื้อสุวรรณ อาจารย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ 110/1-4 
ถ.ประชาชื่อ อ.หลักส่ี กทม.

02-954-7300 # 217 02-954-7350 088-418-8505 amornsuda@hotmail.com

133 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นางสาวสุพรรณิการ์ ขวัญเมือง อาจารย์ สอนและงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

333 ถ.พหลโยธิน ต.ทา่สุด อ.

เมือง จ.เชียงราย

053-916710 053-916634 815651496 supannika.khu@mfu.ac.th

134
ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ

กรุงเทพมหานคร นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ
550/58 ถ.อโศก-ดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-654 1900 02-654 1900 083-080 1137

135 สพป. จันทบรีุ เขต 2 จันทบรีุ นายอภชิัย เทยีนศิริ ศึกษานิเทศก์
การจัดการเตรียมสู่ประชาคม

อาเซียน

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

จันทบรีุ เขต 2 1051/3 ถ.

ทา่แฉลบ ต.ตลาด อ. เมือง 
จ.จันทบรีุ

039-311 117

#130
039-327940 089-400-2466

136 สพป. นครปฐม เขต 1 นครปฐม นางกรุณา ธูปแพ ศึกษานิเทศก์
โครงการภายใต้การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ต.หว้ย

จระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 

73000

034-306514 034-306514 086-023-6126 moo.karuna@gmail.com

137 สพป.บรีุรัมย์ เขต 1 บรีุรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อ านวยการ บริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บรีุรัมย์ เขต 1 เลขที่ 

50 ถ.อิสาณ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.บรีุรัมย์

044-611 013 044-620 277 081-879 1806 suphotjiamjai@hotmail.com

138 สพม.30 ชัยภมูิ นายโยธี ปวัพันธุดุ์ง ศึกษานิเทศก์ หลักสูตรอาเซียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภมูิ

044-816-976 044-816-977 081-393-1600 yoyheeo@gmail.com

139 AIESEC Thailand กรุงเทพมหานคร นายเทพชัย ปานเจริญ พัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพคนในองค์กร
55 ซอยเจริญกรุง 36 แขวง
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

02-235 6273 083-981 8876 thepachai.p@aiesec.net

140 กลุ่มส่งเสริมปฏบิติัการ ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร นางสาวสุทศิา ชุณหเรืองเดช
นักวิชาการ

ช านาญการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา

ราชด าเนินนอก เขตดุสิต 

กทม. 10300
02-2821770 02-282-2858 092-916-4950 sutisa@sueksa.go.th

mailto:amornsuda@hotmail.com
mailto:supannika.khu@mfu.ac.th
mailto:moo.karuna@gmail.com
mailto:suphotjiamjai@hotmail.com
mailto:yoyheeo@gmail.com
mailto:sutisa@sueksa.go.th
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141 ผู้สนใจทั่วไป กรุงเทพมหานคร นางสาวมาลี เลิศสกุลศรี
29/11 ถ.สีลม แขวงสุรวงศ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

081-842 2297 malee973@gmail.com


