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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

1 ว่าที ่ร.ต. อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กระบี่ 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 วิมาน กะริอุณะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กรุงเทพมหานคร 
3 นาย ชาลี ส ารองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
4         สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
5 นาย ชัยวัตร ทองบ่อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
6 นาง สิรภัทร ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
7 นาย อ านวย เวศวงศ์ษาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
8         สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
9 น.ส. สุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 1 
10 นาย สินชัย โรจนไพฑูรย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 
11 น.ส. ษมาพร ศรีอิทยาจิต ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ชลบุรี เขต 3 
12 นาย อภิชาติ พรหมฝาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
13         สพป.ชุมพร เขต 1 
14 น.ส. วราลี ทองแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 2 
15 นาย ประดิษฐ์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 
16 นาย อรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ตรัง เขต 2 
17         สพป.นครนายก 
18         สพป.นครปฐม เขต 1 
19 น.ส. สายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นครปฐม เขต 2 
20 นาย ทนงชัย บัวทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 2 
21         สพป.นครราชสีมา เขต 1 
22 นาง วนิดา ทองนุ่น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 



2 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2559 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

23 นาย วิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
24 นาย ฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
25 นาย ส าราญ คงเพ็ชร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
26 นาย ธีรภัทร อินทร์ศวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 1 
27 นาย ผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นนทบุรี เขต 2 
28 น.ส. สุภา นามะสนธิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.นราธิวาส เขต 1 
29 นาย ลาภวัต บุญธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส เขต 2 
30         สพป.นราธิวาส เขต 3 
31 นาย สันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บึงกาฬ 
32 นาย มนตรี นิวัฒนุวงค์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
33 นาย คงกฤช สว่างศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
34 นาง นฤมล โล่ห์ทองค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
35 นาง นิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
36 น.ส. วาสนา ยาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
37 นาย วีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
38         สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
39 นาง อานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ปัตตานี เขต 1 
40 นาย อครัญญ บากา ศึกษานิเทศก์- สพป.ปัตตานี เขต 2 
41         สพป.ปัตตานี เขต 3 
42 น.ส. เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
43 นาง พินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
44 น.ส. ณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พังงา 
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45 น.ส. สาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.พัทลุง เขต 1 
46 นาง ผุสดี ฤทธิ์ช่วยรอด ศึกษานิเทศก์- สพป.พัทลุง เขต 2 
47 นาย นิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1 
48 นาย สมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
49 นาย อ าพล หิ่นเก่า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
50 น.ส. มณีรัตน์ ตัณฑัยย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ภูเก็ต 
51 นาย นิยม รักมาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ยะลา เขต 1 
52         สพป.ยะลา เขต 2 
53         สพป.ยะลา เขต 3 
54 นาย เสถียร แพนทิศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.ราชบุรี เขต 2 
55 น.ส. วิภา รักงาม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี เขต 2 
56 นาง พัทธนันท์ ปั้นแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สงขลา เขต 1 
57         สพป.สงขลา เขต 2 
58 นาง รัตนา ซุ้นจ้าย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สงขลา เขต 3 
59 นาย นภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สตูล 
60 นาง ณัฐธิมา กิจเจริญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สมุทรสงคราม 
61 นาง พชรณัฏฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 1 
62 น.ส. จุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สระบุรี เขต 2 
63 นาย ภัทรวัตฐ ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
64 นาย นิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
65         สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
66 นาย ชาญชัย ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 



4 
 

รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาระบบ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2559 
 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

67         สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
68         สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
69 นาย ไตรรงค์ เฉวียงหงส์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพป.อ่างทอง 
70         สพม.เขต 1(กทม.) 
71 นาย วีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 2(กทม.) 
72 นาย คู่บุญ สกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) 
73         สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) 
74 นาย พิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) 
75 นาง ญานภร นันทพานิช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) 
76  นาย โอฬาร ค าจีน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) 
77         สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี) 
78 นาง ธันย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) 

79 นาย สุเทพ โตสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-
สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) 

80 น.ส. หัทยา ขยัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธาน-ีชุมพร) 
81 นาย ไตรรงค์ สาดแว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 
82 นาง กรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่) 
83         สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) 
84 นาง ขวัญตา ค้าข้ึน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา) 
85         สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) 
86 น.ส. เบญจวรรณ จิ๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด) 
87         สพม.เขต 18(ชลบุร-ีระยอง) 
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88         สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวล าภู) 
89         สพม.เขต 20(อุดรธานี) 
90 นาย ไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 21(หนองคาย) 
91 นาย กิติศักดิ์ โสตาภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) 
92         สพม.เขต 23(สกลนคร) 
93 นาย วิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) 
94         สพม.เขต 25(ขอนแก่น) 
95 นาย ไวรัช ตะวัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 26(มหาสารคาม) 
96 นาย อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) 
97 นาย สิทธิพงษ์ สุพรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร) 
98 นาย ธนา ธุศรีวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อ านาจเจริญ) 
99 นาง อิสรีย์ บานแย้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) 
100 นาย กฤตพล ชุมสกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 31(นครราชสีมา) 
101 นาง เพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 32(บุรีรัมย์) 
102 นาย วัชรา สามาลย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 33(สุรินทร์) 
103 น.ส. สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) 
104 นาย สรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 35(ล าปาง-ล าพูน) 
105 น.ส. นิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) 
106 น.ส. จิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) 
107 นาง วริศรา ณีศะนนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก) 
108 นาย กาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 
109         สพม.เขต 41(ก าแพงเพชร-พิจิตร) 
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ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง วิทยฐานะ เขต หมายเหตุ 

110 นาย กิตติเชษฐ์ อักษร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 
111 นาย ยุทธพงษ์ หาญยุทธ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 2  
112 นาย ชิงชัย ทองไทย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุทัยธานี เขต 1  

 

ประกาศ : วันที่ 1 มิ.ย. 2559  

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

 


