
ต าบล อ าเภอ จังหวัด
1 5410440632028 นางสาวนภทัรศร   ศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นโคกกลางวทิยา ภเูวยีง ขอนแก่น 095-8433839 คณะกรรมการนิเทศก์
2 5410440632026 นางสาวธนิยา   ค าหงษา การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นโคกสูงวทิยา บา้นหวา้ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 084-5124472 คณะกรรมการนิเทศก์
3 5410440632031 นางสาวปภาวรินท ์  มิยะวงศ์ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นโสกแต้ ปา่หวายนั่ง บา้นฝาง ขอนแก่น 088-3149118 คณะกรรมการนิเทศก์
4 5410440632016 นางสาวกุสุมา   วรุยานนท์ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นดงเก่า บา้นโต้น พระยืน ขอนแก่น 094-2679398 คณะกรรมการนิเทศก์
5 5410440632054 นางสาวอรพนิท ์  โม้หอชัย การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น ในเมือง เมือง ขอนแก่น 087-6429712 คณะกรรมการนิเทศก์
6 5410440632024 นางสาวเดือนเพญ็   ศรีโชติ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สวนม่อญ มัญจาคีรี ขอนแก่น 082-8587763 คณะกรรมการนิเทศก์
7 5410440632048 นางสาวสมถวลิ  สุกง การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนหนองแสงวทิยา ขอนแก่น 086-2429659 คณะกรรมการนิเทศก์
8 5410440632020 นางสาววเิชฐทรง  ยาทา การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนสวสัดี มัญจาคีรี ขอนแก่น 094-3655625 คณะกรรมการนิเทศก์
9 5410440632046 นางสาวศรารักษณ์  สิงพา การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นทุ่งโพธิช์ัย โนนสมบรูณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 089-5801046 คณะกรรมการนิเทศก์
10 5410440632050 นางสาวสุดารัตน์   ปดัลี การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนทา่โพธิท์า่มะเด่ือน้อย ทา่กระเสริม น้ าพอง ขอนแก่น 084-9556784 คณะกรรมการนิเทศก์
11 5410440632056 นางสาวอุทยัวรรณ   ทองทพิย์ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นสองคอนศิริคุรุราช บา้นขาม น้ าพอง ขอนแก่น 087-9590994 คณะกรรมการนิเทศก์
12 5410440632039 นางสาวรัชนี   หนองผือ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นหว้ยฝายประชานุกูล โนนสมบรูณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 094-0247341 คณะกรรมการนิเทศก์
13 5410440632047 นางสาวศุภาภรณ์  ชมภรูาช การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นเวยีงแก้ว หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 091-4166433 คณะกรรมการนิเทศก์
14 5410440632044 นางวมิลวรรณ  โยธารินทร์ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนหนองแสงวทิยา กระนวน ขอนแก่น 085-4587097 คณะกรรมการนิเทศก์
15 5410440632040 นางสาวรัตนา   เวชกามา การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นแก่นเทา่ ขอนแก่น 081-6614012 คณะกรรมการนิเทศก์
16 5410440632010 นางสาวทพิวรรณ   พรมกลาง การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นค านางปุ่น เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 089-7153957 คณะกรรมการนิเทศก์
17 5410440632005 นางธนพร   แก้วมุนตรี การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 083-2818673 คณะกรรมการนิเทศก์
18 5410440632061 นางอุบล   ศรีข า การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย หนองโก กระนวน ขอนแก่น 089-6225377 คณะกรรมการนิเทศก์
19 5410440632062 นายเฉลิมพล   ล าพะภา การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นไก่นา เมือง ขอนแก่น 086-5449611 คณะกรรมการนิเทศก์
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ต าบล อ าเภอ จังหวัด
20 5410440632008 นางสมหมาย   อินทะแสง การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเพยีงนภา ทา่พระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 086-8627291 คณะกรรมการนิเทศก์
21 5410440632006 นางนฤมล  เต็มดวง การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเพยีงนภา ทา่พระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 086-8627292 คณะกรรมการนิเทศก์
22 5410440632060 นางอรทยั  จิตรีโภชน์ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนสวนมอน ไคร่นุ่น วงัหนิ ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 094-3655625 คณะกรรมการนิเทศก์
23 5410440632057 นางสาวสิรินันท ์ มาตย์นอก การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนสวนมอน ไคร่นุ่น วงัหนิ ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 086-8630796 คณะกรรมการนิเทศก์
24 5410440632053 นางสาวเสาวนีย์   มูลศรี การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลศรีซ าสูง ซ าสูง ซ าสูง ขอนแก่น 087-4319929 คณะกรรมการนิเทศก์
25 5410440632013 นางสาวกนิษฐา  วเิศษลา การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นน้ าสามวงั หวันาค า กระนวน ขอนแก่น 089-0252132 คณะกรรมการนิเทศก์
26 5410440632037 นางสาวมยุรา   ทนิเลย การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นไก่นา เมือง ขอนแก่น 093-3269767 คณะกรรมการนิเทศก์
27 5410440632022 นางสาวณัฐนันท ์  ขยันเยี่ยม การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เชียงยืน ขอนแก่น 081-1381639 คณะกรรมการนิเทศก์
28 5410440632032 นางสาวผานิต   หมู่หนองสังข์ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นโสกแต้ ปา่หวายนั่ง บา้นฝาง ขอนแก่น 083-3249296 คณะกรรมการนิเทศก์
29 5310440632034 นางสาวพมิพว์ภิา  สนธาธร การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นหนองผักตบ โนนสมบรูณ์ บา้นแฮด ขอนแก่น คณะกรรมการนิเทศก์
30 5310440632033 นางสาววชิราพรรณ  พรสวสัด์ิ การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นค าม่วง ขอนแก่น คณะกรรมการนิเทศก์
31 5310440632032 นางสาวธญัญาภรณ์  กองกูล การศึกษาปฐมวยั โรงเรียนบา้นโนนแต้ เมือง ขอนแก่น คณะกรรมการนิเทศก์
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