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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
1 นาง นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

เตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
(Notebook) ที่สามารถ
เชื่อมต่อสายแลนได ้
2. เตรียมสายไฟต่อพ่วง 
3. เตรียมภาพกิจกรรม
การนิเทศ (ในรูปแบบ
ดิจิตอล) 
4.เตรียมรายชื่อ
ศึกษานิเทศก์ในกลุ่ม 
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ พร้อม
รูปภาพชุดสภุาพ แบบ
ดิจิตอล ขนาด 250 x 
300 px. 
5.เตรียมสมาร์ทโฟน / 
แท็บเล็ต ที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตได ้

2 นาย ปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
3 นาย ชูศักดิ์ จันทร์แสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
4 นาย ต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 
5         สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 
6 น.ส. ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
7 นาย เทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
8 นาย กีรติ ชาดาเม็ก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
9         สพป.ขอนแก่น เขต 4 
10 นาง วนิดา รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
11         สพป.จันทบุรี เขต 1 
12         สพป.จันทบุรี เขต 2 
13 นาย สนิท ฉากไธสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท 
14 นาย กฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
15 น.ส. บุญยกร ประกอบวรการ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
16         สพป.เชียงราย เขต 1 
17 นาย สุวิทย์ บั้งเงิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 2 
18 นาง นางเครอืวัลย์ ดงปาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต 3 
19 นาย บุญธรรม จอมมงคล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงราย เขต 4 
20 นาย สราวุธ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
21 น.ส. ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
22 นาย นพดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
23 นาง ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
24 นาง สายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
25 นาง จรรยา มีสิมมา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
26 นาง เสน่ห์ บุญชู ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตราด 
27 นาย สุรศักดิ์ เอ่ียมทุเรียน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 1 
28 นาย บุญฤทธิ์ เทศกาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 
29 นาง จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 
30 น.ส. สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 2 
31 นาง ฐิตารีย์ จุฑางกูร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 3 
32 นาย ธิติ ใจรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 4 
33 นาย จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครราชสีมา เขต 5 
34 นาย วิสุทธิ ์ อิสระพายัพ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 6 
35 นาย อนุรักษ์ ปุราโน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา เขต 7 
36 นาย สุรเดช น้อยจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
37 นาย อุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
38 นาย ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
39 นาย ธวัชชัย ทรงประศาสน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1 
40 นาย วิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
41 นาง มาลี ใจภักด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
42 นาย ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
43 นาย บุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 1 
44 นาย ปิยนาถ ชาวน่าน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พะเยา เขต 2 
45 น.ส. นิตยา บุญปู่ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 1 
46 นาง มณี พันธุ์พาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2 
47 นาย วันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
48 นาย วินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 3 
49         สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
50 น.ส. รัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
51 นาย ฉ่ า เชื้ออินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
52 นาย สรวิชญ ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.แพร่ เขต 1 
53         สพป.แพร่ เขต 2 
54 นาย วิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1 
55 นาย มีชัย พลภูงา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 2 
56 นาย จเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
57 นาย ถาวร บัณฑิตเสน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.มุกดาหาร 
58         สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
59 นาย สมคืด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
60 นาย เจษฎา คณานันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 1 
61 น.ส. กรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2 
62 น.ส. อรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
63 น.ส. สุกัญญา ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
64 นาย สุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 
65 น.ส. ยุพา ริสศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ระยอง เขต 1 
66 น.ส. ฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต 2 
67 นาย กฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 1 
68 นาย พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าปาง เขต 2 
69 นาง ทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ล าปาง เขต 3 
70         สพป.ล าพูน เขต 1 
71 นาง จิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ล าพูน เขต 2 
72 นาย ธงชัย โกมลไสย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 
73 น.ส. นิรัชรา จันทิหล้า จันทิหล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 2 
74 นาย นันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุกล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.เลย เขต 3 
75 นาง นลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 
76 น.ส. สมนึก แซ่อ้ึง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
77 นาง เวชะณิการ์ อินตะนัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 
78 นาย สมเกียรติ ไกรยา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 
79 นาย ไพบูรณ์ ค าภูมี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 1 
80 น.ส. พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 2 
81 นาย บุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 
82 นาย ด ารง มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 1 
83 นาย ไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระแก้ว เขต 2 
84 นาย สมชาย พวงโต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
85 น.ส. จันทวรรณ ทองค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุโขทัย เขต 1 
86 นาย อกนิษฐ์ รัตนรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุโขทัย เขต 2 
87 นาย ช านาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 
88 นาย ทศพล พิมพ์ศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2 
89         สพป.สุรินทร์ เขต 3 
90 นาย ศิริวัฒน์ ล าพุทธา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 1 
91 นาย จักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองคาย เขต 2 
92 น.ส. ปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
93 นาย อดิศร โคตรนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
94 นาย ธีรวัฒน ์ สังข์สาลี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อ านาจเจริญ 
95 นาง รมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 
96 นาย สมยศ ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 2 
97         สพป.อุดรธานี เขต 3 
98 นาย บุญโรม ปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุดรธานี เขต 4 
99 นาง ณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
100 นาย จงกล ยาท้วม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 
101 น.ส. ธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
102 นาย อดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
103 นาย ณัฐศักดิ์ ส าเภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 
104 นาย อดุลย์ ผินโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
105 นาย สมศักดิ์ พรหมจารีย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 
106 นาง เสาวณีย ์ สมดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
107 นาง เบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 1 
108 นาย สมชาย  มีก าลัง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) 
109 นาย ยอดยิ่ง  ทองรอด ศึกษานเิทศก์ช านาญการ  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  
110 

    
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

111     สพป.สมุทรสาคร 
112     สพป.ราชบุรี เขต 1  
113     สพป.ระนอง  

 

ประกาศ : วันที่ 1 มิ.ย. 2559  

* สพท.ที่ยังไม่ได้ส่งชื่อเข้ารับการอบรม สามารถเข้ารับการอบรมโดยมีหนังสือราชการจาก สพท. มาแจ้งให้กับคณะท างานในวันที่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม         
ตามรุ่นที่แจ้ง (สพท.ละ 1 คน) 

 


