สารบัญ
หน้ า
การเตรียมการ

2

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

4

กาหนดการอบรมพัฒนาจิต ปี 2560

5

รายนามคณะวิทยากร

8

กาหนดการปฏิบตั งิ านของวิทยากร

18

คาชี้แจง
แนวทางการจัดอบรมพัฒนาจิต ปี พ.ศ. 2560 ต้องศึกษาจากเอกสาร 2 เล่ม ประกอบกันคือ
1. แนวทางการจัดอบรมพัฒนาจิต “ดุจช่างศรดัดลูกศร” (ดูจาก www.Thaniyo.com)
ซึง่ จะให้ขอ้ มูลในเรือ่ งต่อไปนี้:- กรอบงาน : ลักษณะโครงการ วัตถุประสงค์ คุณธรรมทีต่ อ้ งการปลูกฝั ง วิธดี าเนินการ
- การเตรียมการก่อนอบรม
- การดาเนินการระหว่างอบรม
- กิจกรรมต่อเนื่องหลังการอบรม
- การประเมินผล และวิธสี รุปการประเมินผล
(หมายเหตุ : ดู “ดุจช่างศรดัดลูกศร” หน้า 85 – 113)
2. คู่มือการจัดโครงการอบรมพัฒนาจิ ต พ.ศ. 2560 ซึง่ มีขอ้ มูลต่อไปนี้ :- กาหนดการอบรมพัฒนาจิต ปี 2560
- ตารางอบรม (หลักสูตรเด็กเล็ก และหลักสูตรมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา,
หลักสูตรผูใ้ หญ่)
- รายนามคณะวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายในการอบรม
- การเตรียมการ
จึงขอให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ การจัดโครงการอบรมพัฒนาจิ ตมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ
ด

การเตรียมการ
1. การแต่งกาย
- วันเปิ ด – ปิ ดการอบรม แต่งชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดดา-ขาว หรือ
ชุดขาว (ในกรณีทน่ี กั เรียนมีอยูแ่ ล้ว)
- วันอบรมปกติ
แต่งกายสุภาพ
ถ้าเป็ นไปได้ควรใช้เสือ้ สีขาว
กางเกงขายาวหลวมๆ เช่น กางเกงวอร์ม หรือ กางเกงเล
ห้าม กางเกงยีนส์ กางเกงรัดรูป กางเกงขาสัน้ กางเกงเอวต่า
เสือ้ เอวลอย เสือ้ รัดรูป เสือ้ สีหรือลวดลายฉูดฉาดไม่สุภาพ
เสือ้ แขนกุด เสือ้ กล้าม
หมายเหตุ :
ใช้หลักเศรษฐกิ จพอเพียง คือ ใช้เสื้อผ้าทีม่ ีอยู่แล้ว
ซื้อใหม่เพือ่ การนี้ โดยเฉพาะ

หรือสีสุภาพ

ไม่จาเป็ นต้อง

2. สิ่ งของเครื่องใช้ที่ไม่ให้นักเรียนนามาใช้ในวัด
โทรศัพท์มอื ถือ วิทยุ sound – about เครือ่ งรีดผม – เป่ าผม เตารีด เครือ่ งดนตรีทุกชนิด
เครือ่ งสาอาง
3. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
- ปากกา สาหรับจดบันทึกความรูข้ ณะฟั งบรรยาย หรือความรูต้ ามแผ่นป้ ายนิทรรศการ
ส่วนสมุดบันทึก ทางศูนย์ฯ ได้จดั เตรียมไว้ให้แล้ว
- กระดาษเขียนประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการอบรม (เฉพาะรุน่ เด็กโตและผูใ้ หญ่) อาจเป็ นกระดาษ
A4 ธรรมดาหรือจะจัดพิมพ์เป็ นแบบฟอร์มก็ได้
ถ้าทาเป็ นแบบฟอร์มให้ใส่ขอ้ มูลต่อไปนี้ไว้ทห่ี วั กระดาษ : ชื่อ-สกุล, โรงเรียน/ชัน้ /ห้อง, วันที่
และควรทาเส้นบรรทัดไว้เพื่อความสะดวกในการเขียน
4. การเดิ นทางมาถึงที่อบรม
หลักสูตร 3 และ 4 วัน : ให้เดินทางมาถึงวัด ภายในเวลา 10.00 น.
หลักสูตร
5 วัน : ให้เดินทางมาถึงวัด ภายในเวลา 14.00 น.

หมายเหตุ :

การเตรียมการก่อนอบรม เพิม่ เติมจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือ
“ดุจช่างศรดัดลูกศร” หน้า 88 – 90
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5. การจัดทาวุฒิบตั รสาหรับผู้ผ่านการอบรม
หากโรงเรียนหรือหน่วยงานใดต้องการจัดทาวุฒบิ ตั รสาหรับผูผ้ ่าน
โดยมีลายเซ็นของ
- ผูบ้ ริหารโรงเรียน
- พระครูพศิ าลปั ญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว
การใช้ตราสัญลักษณ์
(Logo)
หรือตราของศูนย์พฒ
ั นาจิตควบคู่กบั ตราของโรงเรียน

การอบรมให้จดั ทาเอง

ใช้ตราของโรงเรียน

ค่าใช้จา่ ยในการอบรม
1. ค่าอาหารนักเรียน
- ไม่มกี ารเก็บค่าอาหาร
หมายเหตุ 1. ศูนย์ฯ ไม่จดั เก็บค่าอาหาร เนื่องจากมีผบู้ ริจาคทุนสนับสนุน
โครงการเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงเรียนและนักเรียน
2. สาหรับหลักสูตร 5 วัน ซึง่ ปกตินกั เรียนจะเดินทางมาถึงวัด
ช่วงบ่าย ซึง่ ทางวัดไม่ได้จดั เตรียมอาหารเทีย่ งไว้ให้ แต่หาก
นักเรียนเดินทางมาถึงก่อนเทีย่ งและต้องการให้ทางวัดจัดเตรียมอาหารเทีย่ งให้
กรุณาแจ้งล่วงหน้าที่ 081 - 9991232 โดยนักเรียนต้องจ่ายเงินเพิม่ อีก 20 บาท
ครู 35 บาท
2. ค่าอาหารครู
มือ้ ละ 35 บาท
- หลักสูตร 3 วัน
7 มือ้ เป็ นเงิน 245 บาท
- หลักสูตร 4 วัน
10 มือ้ เป็ นเงิน 350 บาท
- หลักสูตร 5 วัน
12 มือ้ เป็ นเงิน 420 บาท
3. ค่าดาเนิ นการ
- เฉลีย่ วันละ 4,000 บาท หรือใช้การเฉลีย่ ตามจานวนนักเรียน
หลักสูตร 3 วัน คนละ 30 บาท
หลักสูตร 4 วัน คนละ 40 บาท
หลักสูตร 5 วัน คนละ 50 บาท

กาหนดการอบรมพัฒนาจิ ต
ปี 2560
ลำดับ บวชใ
ระยะเวลำ
หน่ วยงำน/โรงเรียน
ระดับ
จำนวน
ที่
จรุ่นที่
1
5
20-22 ม.ค. ร.ร.รวมมิตรวิทยา
ม.1
241
2
6
27-30 ม.ค. ร.ร.พระทองคาวิทยา
ม.4 - ม.6
207
3
7–8 ก.พ. ปฏิบตั ธิ รรมบูชาคุณหลวงพ่อพุธ
ครู, น.ร. คณะศิษย์
335
ฐานิโย
4
7
10-12 ก.พ. ร.ร.บ้านหนองสะแก
ป.4 - ม.3
90
5
8
17–20 กพ. ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
ข้าราชการบรรจุใหม่ 123
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอั
เจ้าหน้าที่
14
นเนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.ฉะเชิงเทรา
6
9
22–24 กพ. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
นักศึกษา
76
อ.โนนสูง
7
10 24–26 กพ. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
ม.4 – ม.6
101
จ.กาญจนบุร ี
8
11 10- 12 มีค. ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
ข้าราชการ
31
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
เจ้าหน้าที่
18
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.ฉะเชิงเทรา
ผูอ้ บรมสมทบ
8
9
12 24–25 เมย. อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก
เจ้าหน้าที่
60
จ.นครราชสีมา
10
13 28–30 เมย. ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
ข้าราชการ
80
11
14 1 – 3 พ.ค. ร.ร.หนองกีพ่ ทิ ยาคม
ม.1
400
12
15 5 – 7 พ.ค. ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
ข้าราชการ
80
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
เจ้าหน้าที่
20
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
6
จ.ฉะเชิงเทรา

วิ ทยำกรชุดที่
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว
ดาเนินการแล้ว

ชุดพิเศษ
ชุดที่ 8
ชุดที่ 1
ชุดที่ 8

ลำดับที่ บวชใจรุ่นที่ ระยะเวลำ
หน่ วยงำน/โรงเรียน
13
16
8–11 พ.ค. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
จ.กาญจนบุร ี
ร.ร.บ้านน้อยหนองหว้า จ.บุรรี มั ย์
ร.ร.บ้านขามน้อย จ.บุรรี มั ย์
14
17
19–21 พค. ร.ร.บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ร.ร.เทียมนครวิทยา
ร.ร.ชุมชนบ้านตะขบ
ร.ร.บ้านกลาง
ร.ร.บ้านคลองสาริกา
15
18
22–25 ร.ร.นวมินทราชิโนทิศ
พ.ค.
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.
16
19
26–29 ร.ร.ช่องแมววิทยาคม 
พ.ค.
ร.ร.ท่าช้างราษฎร์บารุง
ร.ร.ชินวงศ์อุปถัมภ์
17
20
2 – 6 มิ.ย. ร.ร.ครบุร ี 
ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา
18
21
9–11 มิ.ย. ร.พ.มหาราชนครราชสีมา
19
22
1 –20 มิ.ย. ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม
20
23
23–25 ร.ร.โชคชัยสามัคคี
มิ.ย.
21
24
30 มิย.- ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
4 กค. ร.ร.เมืองโพธิ ์ชัยพิทยาคม
22
25
7 – 10 ร.ร.โชคชัยสามัคคี
ก.ค.
23
26
14–16 ร.ร.โชคชัยสามัคคี 
ก.ค.
ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา
24
27
21–25 ร.ร.พงษ์ศริ วิ ทิ ยา
ก.ค.
25
28
28–31 ร.ร.ชุมพวงศึกษา
ก.ค.

ระดับ
ครู

จำนวน
50

วิ ทยำกรชุดที่

ครู
ครู
ม.1 – ม.3
ป.4 – ม.3
ป.4 – ม.3
ป.4 – ป.6
ป.4 – ป.6
ม.5

10
17
100
170
90
26
38
400

ชุดที่ 8

ชุดพิเศษ

ม.4 – ม.6

200

ชุดที่ 4

ม.4
ม.2 – ม.3
ม.4
ม.4
เจ้าหน้าที่
ม.4
ม.2

100
32
200
120
80
380
404

ม.4
ม.4
ม.5

300
70
414

ชุดที่ 6

ม.2

223

ชุดที่ 2

ม.1
ม.2

200
295

ชุดที่ 6

ม.4

250

ชุดที่ 5

ชุดที่ 2

ชุดที่ 5
ชุดที่ 8
ชุดที่ 7
ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

26

29

4 – 6 ส.ค. ร.ร.ชุมพวงศึกษา
ร.ร.บ้านระเริง
ร.ร.บ้านโป่ งตาลอง 7

ลำดับที่ บวชใจรุ่นที่ ระยะเวลำ
หน่ วยงำน/โรงเรียน
27
30
11–15 ส.ค. ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม 
ร.ร.ภู่วทิ ยา
28
31
18–20 ส.ค. ร.ร.บาเหน็จณรงค์วทิ ยาคม
29

32

30

33

31

34

32

35

หมายเหตุ

25–27 ส.ค. ร.ร.บาเหน็จณรงค์วทิ ยาคม 
ร.ร.ภู่วทิ ยา
27–30 ร.ร.ขามสะแกแสง
ต.ค.
10–12 ร.ร.ชินวงศ์อุปถัมภ์
พ.ย.
ร.ร.บ้านทุ่งสะแบง
ร.ร.บ้านทะเล
ร.ร.บ้านแก่นท้าว
8–10 ธ.ค. ร.ร.สูงเนิน

ม.1
ม.1
ป.4 – ป.6

300
35
40

ชุดที่ 1

ระดับ
ม.5
ม.4
ม.4

จำนวน
190
170
200

วิ ทยำกรชุดที่
ชุดที่ 7

ม.1
ม.1
ม.4

280
100
250

ชุดที่ 3

ป.4 – ม.1

60

ชุดที่ 1

ป.4 – ป.6
ป.4 – ป.6
ป.4 – ป.6
ม.1

25
60
40
300

ชุดที่ 2

ในกรณีทโ่ี รงเรียนเข้าร่วมอบรมร่วมกันหลายโรงเรียน ให้โรงเรียนทีม่ ี
เครือ่ งหมาย  ทาหน้าทีน่ ิมนต์ / เชิญวิทยากร

ชุดที่ 6

ชุดที่ 4

รายนามคณะวิทยากร
คาชี้แจง

1. การนิมนต์ / เชิญวิทยากร ให้ดาเนิ นการล่วงหน้ าก่อน
ถึงกาหนดอบรมอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
2. วิทยากรทีเ่ ป็ นข้าราชการครู ให้ทาหนังสือถึงผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา

วิ ทยากรประจาตามตาราง (ดูตารางอบรมท้ายเล่ม)
1. ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม (ดาเนินการตลอดหลักสูตร)
256 มิตรภาพ ซอย 15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000 โทร.044-211899 มือถือ 086-8722275, 085-2009575
(หมายเหตุ : ไม่ตอ้ งทาหนังสือเชิญ)
2. วิทยากรบรรยายเรือ่ ง “มหันตภัยใกล้ตวั ” (หลักสูตรเด็กโต)
2.1 นางดรุณี คุณวัฒนา
- ทาหนังสือถึงผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปั กธงชัย
อ.ปั กธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร. 081-8788065
2.2 นางสุนิศา โสบกระโทก
- ทาหนังสือถึงสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 087-8806131

9
พระเถระแสดงธรรม หลักสูตรประถมศึกษา
1. พระครูพศิ าลปั ญโญภาส (ประธานเปิ ดอบรม)
วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 084 - 8299985
2. พระครูอนิ ทรโสภณ (แสดงธรรมคืนที่ 2 ของการอบรม)
วัดป่ าอ่างซับประดู่ ถ.มิตรภาพ ม.6 อ.สีคว้ิ จ.นครราชสีมา 30140
โทร. 081 - 3600304
พระเถระแสดงธรรม หลักสูตรมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา
1. พระครูพศิ าลปั ญโญภาส (ประธานเปิ ดอบรม)
วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 084 - 8299985
2. พระศรีธรรมวงศาจารย์ (แสดงธรรมคืนที่ 2 ของการอบรม)
วัดป่ าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 081 - 8788616
3. พระครูชยั เขตคณานุรกั ษ์ (แสดงธรรมคืนที่ 3 ของการอบรม)
สานักสงฆ์ภผู าป่ าประดู่ บ้านดงมะไฟ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 087 – 8762162
4. พระปลัดจงสว่าง อาภากโร (แสดงธรรมคืนที่ 4 ของการอบรม)
วัดป่ าศิลาทอง บ้านโคกสว่าง ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 093 - 3795468

หลักสูตรเด็กเล็ก ( 3 วัน )
ชุดที่ 1
1. นางสาวประกาย เลาสูงเนิน
ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทร.044-397229 บ้าน 044-397150
2. นางสาวแม้นมาศ เก่าพิมาย
ร.ร.ชุมพวงศึกษา อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โทร. 089-8474902
3. นางศิรนิ ันท์ สุนทรมัจฉะ
ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 044-491169 บ้าน 044-491542, มือถือ 086-2655618
4. นายมนตรี สิงหราช
23/1 ซอย 5 ถ.พิมพาราม เทศบาลเมืองปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 095 – 6093821
5. นางนงนุ ช จาสนอง
164/2 ม.1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 086-2571622
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ชุดที่ 2
1. นางสาวประกาย เลาสูงเนิน
ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทร.044-397229 บ้าน 044-397150
2. นางสาวสุรดา พิพธิ กุล
ร.ร.ครบุรวี ทิ ยา อ.ครบุร ี จ.นครราชสีมา 30250
โทร.044-448066 บ้าน 044-448013, มือถือ 086-2464175
3. นางสุรางคนา นิตยวัน
302/3 ซ.วัดท่าตะโก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. บ้าน 044-990503 มือถือ 081-9473418
4. นางพรนรินทร์ โสวรรณี
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-242228 บ้าน 044-255068 มือถือ 089-4845086
5. นางกัญญนันทน์ ธราพัฒน์อภิชยั
ร.ร.วัดห้วยบง ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุร ี 18000
โทร. 080-2825637
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ชุดที่ 3
1. นางสาวประกาย เลาสูงเนิน
ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทร.044-397229 บ้าน 044-397150
2. นางสาวเพลินพิศ กุลขุนทด
ร.ร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 044-227182 บ้าน 044-227093 มือถือ 081-8774314
3. นางสาวอมรา เมธโยดม
ร.ร.พงษ์ศริ วิ ทิ ยา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 085-7725423
4. นางดอกอ้อ ทอนสูงเนิน
ร.ร.ด่านเกวียนวิทยา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 084 - 4179017

หลักสูตรเด็กโต : มัธยมศึกษา - อุดมศึกษา ( 4 - 5 วัน )
ชุดที่ 4
1. นางสาวปฤษณา สาลี
ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 31170
โทร. มือถือ 085-4962743
2. นางสุรางคนา นิตยวัน
302/3 ซ.วัดท่าตะโก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. บ้าน 044-990503 มือถือ 081-9473418
3. นายสุรชัย เดชชัยพิทกั ษ์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 086-7259414
4. นางสาวเคียงตะวัน สุวรรณศร
ร.ร.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร. 098-1745574
5. นางรัชกร ประสีระเตสัง
ร.ร.ธารทองพิทยาคม อ.ลาปลายมาศ จ.บุรรี มั ย์ 31130
โทร. 081- 3600062
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ชุดที่ 5
1. นายสกุลชัย ไชยสิทธิ ์
ร.ร.มัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 044-389333 มือถือ 081-0764534
2. นางมณีรตั น์ ช่างกล
1/1 ตรอกหลวงอุบล ถ.มหาดไทย อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 081–5485958
3. นางสาวอาคเนย์ เชือ้ อิม่
ร.ร.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 044-389438 บ้าน 044-204942 มือถือ 081-9995594
4. นางสาวเพ็ญพร ศรีสกุลเตียว
5 – 7 ถ.โพธิ ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. บ้าน 044- 243579 มือถือ 087-7785284
5. นางชญาภา สุระสิทธิ ์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคว้ิ จ.นครราชสีมา 30340
โทร. 091-8626681
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ชุดที่ 6
1. นายสมพงษ์ สันติสมั พันธ์
ร.ร.บาเหน็จณรงค์วทิ ยาคม อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ 36160
โทร. มือถือ 081-5481016
2. นางสาวเพ็ญพร ศรีสกุลเตียว
5 – 7 ถ.โพธิ ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. บ้าน 044-243579 มือถือ 087-7785284
3. นายสมเกียรติ สายอาภรณ์
ร.ร.บาเหน็จณรงค์วทิ ยาคม อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ 36160
โทร. 087-5099430
4. นางสาวอมรา เมธโยดม
ร.ร.พงษ์ศริ วิ ทิ ยา อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 085-7725423
5. นางสาวยุพนิ พัดพาน
ร.ร.มัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร. 092-9371849
6. นางกฤติยา กาญจนเตมีย์
50/35 ถนนคุม้ เกล้า ซอย 6 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 081-7029687
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ชุดที่ 7
1. นางณิชารัศม์ พีระไชยดารงค์
ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โทร. 044-391202 บ้าน 044-391237 มือถือ 081-9990784
2. นายเสนีย์ ศรีพาณิชย์
ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โทร.044-391202 มือถือ 081-0752676
3. นายวินัย เสนอจิตร
ร.ร.มัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
มือถือ 093-4429552
4. นางสาวเพ็ญพร ศรีสกุลเตียว
5 – 7 ถ.โพธิ ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. บ้าน 044-243579 มือถือ 087-7785284
5. นางมณีรตั น์ ช่างกล
1/1 ตรอกหลวงอุบล ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 081-5485958
6. นายภควัตร ภูคาศักดิ ์
หอพักจารุนันท์ ห้อง 216
486 ม.5 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.083-1495633
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ชุดที่ 8
1. นายสมพงษ์ สันติสมั พันธ์
ร.ร.บาเหน็จณรงค์วทิ ยาคม อ.บาเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูม ิ 36160
โทร. มือถือ 081-5481016
2. นายสกุลชัย ไชยสิทธิ ์
ร.ร.มัธยมด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โทร.044-389333 มือถือ 081-0764534
3. นางกฤติยา กาญจนเตมีย์
50/35 ถนนคุม้ เกล้า ซอย 6 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ี
กรุงเทพฯ 10510
โทร. 081-7029687
4. นางสาวประกาย เลาสูงเนิน
ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 044-397229 บ้าน 044-397150

กาหนดการปฏิบตั ิ งานของคณะวิทยากร
ชุดที่ 1

1 - 3 พค., 4 – 6 สค., 10 – 12 พย.

ชุดที่ 2

19 – 12 พค., 14 – 16 กค., 8 – 10 ธค.

ชุดที่ 3

23 – 25 มิย., 25 – 27 สค.

ชุดที่ 4

26 – 29 พค., 7 – 10 กค., 27 – 30 ตค.

ชุดที่ 5

2 – 5 มิย., 28 – 31 กค.

ชุดที่ 6

30 มิย. – 4 กค., 21 – 25 กค., 18 – 20 สค.

ชุดที่ 7

16 – 20 มิย., 11 – 15 สค.

ชุดที่ 8

28 – 30 เมย., 5 – 7 พค., 8 – 11 พค., 9 – 11 มิย.

