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ค าช้ีแจง 
 

แนวทางการจดัอบรมพฒันาจติ  ปี พ.ศ. 2560  ตอ้งศกึษาจากเอกสาร 2 เล่ม  ประกอบกนัคอื 
1. แนวทางการจดัอบรมพฒันาจติ   “ดจุช่างศรดดัลูกศร”   (ดจูาก www.Thaniyo.com)  

ซึง่จะใหข้อ้มลูในเรือ่งต่อไปนี้:- 
- กรอบงาน :  ลกัษณะโครงการ  วตัถุประสงค ์ คุณธรรมทีต่อ้งการปลกูฝัง  วธิดี าเนินการ 
- การเตรยีมการก่อนอบรม 
- การด าเนินการระหว่างอบรม 
- กจิกรรมต่อเนื่องหลงัการอบรม 
- การประเมนิผล  และวธิสีรปุการประเมนิผล 

(หมายเหตุ :  ด ู“ดจุช่างศรดดัลกูศร”  หน้า 85 – 113) 
 

2. คู่มือการจดัโครงการอบรมพฒันาจิต พ.ศ. 2560   ซึง่มขีอ้มลูต่อไปนี้ :- 
- ก าหนดการอบรมพฒันาจติ  ปี 2560 
- ตารางอบรม  (หลกัสตูรเดก็เลก็  และหลกัสตูรมธัยมศกึษา - อุดมศกึษา,  

หลกัสตูรผูใ้หญ่) 
- รายนามคณะวทิยากร 
- ค่าใชจ้่ายในการอบรม 
- การเตรยีมการ 
 

จึงขอให้ศึกษาข้อมลูให้ละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือให้การจดัโครงการอบรมพฒันาจิตมีประสิทธิภาพสงูสุ
ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเตรียมการ 
 

1. การแต่งกาย 
- วนัเปิด – ปิดการอบรม  แต่งชุดนกัเรยีน  ชุดกฬีา ชุดด า-ขาว หรอื   
  ชุดขาว (ในกรณทีีน่กัเรยีนมอียูแ่ลว้) 

- วนัอบรมปกติ  แต่งกายสุภาพ  ถา้เป็นไปไดค้วรใชเ้สือ้สขีาว  หรอืสสีุภาพ 
กางเกงขายาวหลวมๆ เช่น  กางเกงวอรม์ หรอื  กางเกงเล 
ห้าม  กางเกงยนีส ์ กางเกงรดัรปู  กางเกงขาสัน้  กางเกงเอวต ่า 

  เสือ้เอวลอย  เสือ้รดัรปู  เสือ้สหีรอืลวดลายฉูดฉาดไม่สุภาพ 
   เสือ้แขนกุด  เสือ้กลา้ม 

หมายเหต ุ :  ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ ใช้เส้ือผ้าทีมี่อยู่แล้ว  ไม่จ าเป็นต้อง  
ซ้ือใหม่เพือ่การน้ีโดยเฉพาะ 

 
2. ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีไม่ให้นักเรียนน ามาใช้ในวดั 

โทรศพัทม์อืถอื  วทิย ุ  sound – about  เครือ่งรดีผม – เป่าผม  เตารดี  เครือ่งดนตรทีุกชนิด  
เครือ่งส าอาง 
 

3. การเตรียมวสัดแุละอปุกรณ์ 
- ปากกา   ส าหรบัจดบนัทกึความรูข้ณะฟังบรรยาย    หรอืความรูต้ามแผ่นป้ายนิทรรศการ   

ส่วนสมดุบนัทกึ  ทางศูนยฯ์ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้หแ้ลว้ 
- กระดาษเขยีนประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการอบรม (เฉพาะรุน่เดก็โตและผูใ้หญ่)  อาจเป็นกระดาษ 

A4 ธรรมดาหรอืจะจดัพมิพเ์ป็นแบบฟอรม์กไ็ด้ 
ถา้ท าเป็นแบบฟอรม์ใหใ้ส่ขอ้มลูต่อไปนี้ไวท้ีห่วักระดาษ : ชื่อ-สกุล, โรงเรยีน/ชัน้/หอ้ง, วนัที ่ 
และควรท าเสน้บรรทดัไวเ้พื่อความสะดวกในการเขยีน 
 

4.  การเดินทางมาถึงท่ีอบรม 
 หลกัสตูร  3  และ 4 วนั  :  ใหเ้ดนิทางมาถงึวดั  ภายในเวลา 10.00 น. 
 หลกัสตูร           5  วนั  :  ใหเ้ดนิทางมาถงึวดั  ภายในเวลา 14.00 น. 

 
 
 

 

หมายเหต ุ :   การเตรยีมการก่อนอบรม  เพิม่เตมิจากทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอื   
         “ดจุช่างศรดดัลูกศร”    หน้า  88 – 90 



 
 
 

 
5.  การจดัท าวฒิุบตัรส าหรบัผู้ผ่านการอบรม 

หากโรงเรยีนหรอืหน่วยงานใดตอ้งการจดัท าวุฒบิตัรส าหรบัผูผ้่าน     การอบรมใหจ้ดัท าเอง  
โดยมลีายเซน็ของ 
-  ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-  พระครพูศิาลปัญโญภาส    เจา้อาวาสวดัวะภแูกว้ 
 

 การใชต้ราสญัลกัษณ์  (Logo)  ใชต้ราของโรงเรยีน 
หรอืตราของศูนยพ์ฒันาจติควบคู่กบัตราของโรงเรยีน 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม 
 

1. ค่าอาหารนักเรียน 
- ไมม่กีารเกบ็ค่าอาหาร 

 
หมายเหต ุ  1.  ศูนยฯ์ ไมจ่ดัเกบ็ค่าอาหาร  เนื่องจากมผีูบ้รจิาคทุนสนบัสนุน 
                         โครงการเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงเรยีนและนกัเรยีน 
                2.  ส าหรบัหลกัสตูร 5 วนั  ซึง่ปกตนิกัเรยีนจะเดนิทางมาถงึวดั   

    ช่วงบ่าย  ซึง่ทางวดัไมไ่ดจ้ดัเตรยีมอาหารเทีย่งไวใ้ห ้ แต่หาก 
    นกัเรยีนเดนิทางมาถงึก่อนเทีย่งและตอ้งการใหท้างวดัจดัเตรยีมอาหารเทีย่งให ้ 
    กรณุาแจง้ล่วงหน้าที ่ 081 - 9991232  โดยนกัเรยีนตอ้งจา่ยเงนิเพิม่อกี   20  บาท    
    คร ู 35  บาท  
   

2. ค่าอาหารคร ู   มือ้ละ  35  บาท 
-  หลกัสตูร  3  วนั  7  มือ้ เป็นเงนิ  245 บาท 
-  หลกัสตูร  4  วนั             10  มือ้ เป็นเงนิ  350 บาท 
-  หลกัสตูร  5  วนั             12  มือ้ เป็นเงนิ  420 บาท 

 
3. ค่าด าเนินการ 

- เฉลีย่วนัละ 4,000  บาท หรอืใชก้ารเฉลีย่ตามจ านวนนกัเรยีน 
หลกัสตูร  3  วนั   คนละ   30  บาท 
หลกัสตูร  4  วนั  คนละ   40   บาท 
หลกัสตูร  5  วนั  คนละ  50   บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการอบรมพฒันาจิต 
ปี  2560 

 
ล ำดบั
ท่ี 

บวชใ
จรุ่นท่ี 

ระยะเวลำ หน่วยงำน/โรงเรียน ระดบั จ ำนวน วิทยำกรชุดท่ี 

1 5 20-22 ม.ค. ร.ร.รวมมติรวทิยา ม.1 241 ด าเนินการแลว้ 
2 6 27-30 ม.ค.  ร.ร.พระทองค าวทิยา ม.4 - ม.6 207 ด าเนินการแลว้ 
3  7–8 ก.พ.  ปฏบิตัธิรรมบูชาคุณหลวงพ่อพุธ    

ฐานิโย 
คร,ู น.ร. คณะศษิย ์ 335 ด าเนินการแลว้ 

4 7 10-12 ก.พ. ร.ร.บา้นหนองสะแก ป.4 - ม.3 90 ด าเนินการแลว้ 
5 8 17–20 กพ. ร.พ.มหาราชนครราชสมีา ขา้ราชการบรรจใุหม่ 123 ด าเนินการแลว้ 
   ศูนยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอั

นเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้หน้าที ่ 14  

6 9 22–24 กพ. ศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน          
อ.โนนสงู 

นกัศกึษา 76 ด าเนินการแลว้ 

7 10 24–26 กพ. ร.ร.บ่อพลอยรชัดาภเิษก             
จ.กาญจนบุร ี

ม.4 – ม.6 101 ด าเนินการแลว้ 

8 11 10- 12 มคี. ร.พ.มหาราชนครราชสมีา ขา้ราชการ 31 ด าเนินการแลว้ 
   ศูนยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้น   

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ            
จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้หน้าที ่ 18  

   ผูอ้บรมสมทบ  8  
9 12 24–25 เมย. อบต.สารภ ี อ.หนองบุญมาก               

จ.นครราชสมีา 
เจา้หน้าที ่ 60 ชุดพเิศษ 

10 13 28–30 เมย. ร.พ.มหาราชนครราชสมีา ขา้ราชการ 80 ชุดที ่8 
11 14 1 – 3 พ.ค. ร.ร.หนองกีพ่ทิยาคม ม.1 400 ชุดที ่1 
12 15 5 – 7 พ.ค. ร.พ.มหาราชนครราชสมีา ขา้ราชการ 80 ชุดที ่8 
   ศูนยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้น   

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ        
จ.ฉะเชงิเทรา 

เจา้หน้าที ่ 20  
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ล ำดบัท่ี บวชใจรุ่นท่ี ระยะเวลำ หน่วยงำน/โรงเรียน ระดบั จ ำนวน วิทยำกรชุดท่ี 
13 16 8–11 พ.ค. ร.ร.บ่อพลอยรชัดาภเิษก 

จ.กาญจนบุร ี
คร ู 50  

   ร.ร.บา้นน้อยหนองหวา้ จ.บุรรีมัย ์ คร ู 10 ชุดที ่8 
   ร.ร.บา้นขามน้อย  จ.บุรรีมัย ์ คร ู 17  
14 17 19–21 พค. ร.ร.บา้นดงบงัซบัสมบรูณ์ ม.1 – ม.3 100  
   ร.ร.เทยีมนครวทิยา ป.4 – ม.3 170 ชุดที ่2 
   ร.ร.ชุมชนบา้นตะขบ ป.4 – ม.3 90  
   ร.ร.บา้นกลาง ป.4 – ป.6 26  
   ร.ร.บา้นคลองสารกิา ป.4 – ป.6 38  
15 18 22–25 

พ.ค. 
ร.ร.นวมนิทราชโินทศิ  ม.5 400 ชุดพเิศษ 

   เตรยีมอุดมศกึษาน้อมเกลา้ กทม.    
16 19 26–29 

พ.ค. 
ร.ร.ช่องแมววทิยาคม  ม.4 – ม.6 200 ชุดที ่4 

   ร.ร.ท่าชา้งราษฎรบ์ ารงุ ม.4 100  
   ร.ร.ชนิวงศอุ์ปถมัภ ์ ม.2 – ม.3 32  
17 20 2 – 6 ม.ิย. ร.ร.ครบุร ี ม.4 200 ชุดที ่5 
   ร.ร.ขามทะเลสอวทิยา ม.4 120  
18 21 9–11 ม.ิย. ร.พ.มหาราชนครราชสมีา เจา้หน้าที ่ 80 ชุดที ่8 
19 22 1 –20 ม.ิย. ร.ร.หว้ยแถลงพทิยาคม ม.4 380 ชุดที ่7 
20 23 23–25 

ม.ิย. 
ร.ร.โชคชยัสามคัค ี ม.2 404 ชุดที ่3 

21 24 30 มยิ.-       ร.ร.บุญเหลอืวทิยานุสรณ์  ม.4 300 ชุดที ่6 
  4 กค. ร.ร.เมอืงโพธิช์ยัพทิยาคม ม.4 70  
22 25 7 – 10 

ก.ค. 
ร.ร.โชคชยัสามคัค ี ม.5 414 ชุดที ่4 

23 26 14–16 
ก.ค. 

ร.ร.โชคชยัสามคัค ี ม.2 223 ชุดที ่2 

   ร.ร.ขามทะเลสอวทิยา ม.1 200  
24 27 21–25 

ก.ค. 
ร.ร.พงษ์ศริวิทิยา ม.2 295 ชุดที ่6 

25 28 28–31 
ก.ค. 

ร.ร.ชุมพวงศกึษา ม.4 250 ชุดที ่5 



26 29 4 – 6 ส.ค. ร.ร.ชุมพวงศกึษา ม.1 300 ชุดที ่1 
   ร.ร.บา้นระเรงิ ม.1 35  
   ร.ร.บา้นโป่งตาลอง ป.4 – ป.6 40  

 
 
 

ล ำดบัท่ี บวชใจรุ่นท่ี ระยะเวลำ หน่วยงำน/โรงเรียน ระดบั จ ำนวน วิทยำกรชุดท่ี 
27 30 11–15 ส.ค. ร.ร.บวัหลวงวทิยาคม  ม.5 190 ชุดที ่7 
   ร.ร.ภู่วทิยา ม.4 170  
28 31 18–20 ส.ค. ร.ร.บ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม ม.4 200 ชุดที ่6 
       
29 32 25–27 ส.ค. ร.ร.บ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม  ม.1 280 ชุดที ่3 
   ร.ร.ภู่วทิยา ม.1 100  
30 33 27–30 

ต.ค. 
ร.ร.ขามสะแกแสง ม.4 250 ชุดที ่4 

31 34 10–12 
พ.ย. 

ร.ร.ชนิวงศอุ์ปถมัภ ์ ป.4 – ม.1 60 ชุดที ่1 

   ร.ร.บา้นทุ่งสะแบง ป.4 – ป.6 25  
   ร.ร.บา้นทะเล ป.4 – ป.6 60  
   ร.ร.บา้นแก่นทา้ว ป.4 – ป.6 40  
32 35 8–10 ธ.ค. ร.ร.สงูเนิน ม.1 300 ชุดที ่2 

 
 
 
 

หมายเหต ุ       ในกรณทีีโ่รงเรยีนเขา้รว่มอบรมรว่มกนัหลายโรงเรยีน    ใหโ้รงเรยีนทีม่ ี
           เครือ่งหมาย   ท าหน้าทีน่ิมนต ์/ เชญิวทิยากร 
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รายนามคณะวิทยากร 
 
 

ค าช้ีแจง 1.  การนิมนต ์/ เชญิวทิยากร  ให้ด าเนินการล่วงหน้าก่อน 
     ถึงก าหนดอบรมอย่างน้อย 2 สปัดาห์ 

  2.  วทิยากรทีเ่ป็นขา้ราชการคร ู ให้ท าหนังสือถึงผูบ้ริหาร 
     สถานศึกษา 

 
วิทยากรประจ าตามตาราง    (ดตูารางอบรมทา้ยเล่ม) 
 
1. ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม (ด าเนินการตลอดหลกัสตูร) 

256   มติรภาพ ซอย 15  ถ.มติรภาพ  ต.ในเมอืง  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา 

30000  โทร.044-211899   มอืถอื  086-8722275, 085-2009575 

(หมายเหตุ : ไมต่อ้งท าหนงัสอืเชญิ) 

2. วทิยากรบรรยายเรือ่ง “มหนัตภยัใกลต้วั”  (หลกัสตูรเดก็โต) 

2.1  นางดรณุ ี คุณวฒันา 

 -  ท าหนงัสอืถงึผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปักธงชยั  

    อ.ปักธงชยั   จ.นครราชสมีา  30150       

    โทร. 081-8788065 

2.2  นางสุนิศา  โสบกระโทก 

      -  ท าหนงัสอืถงึสาธารณสุขจงัหวดันครราชสมีา   

         ต.โคกกรวด   อ.เมอืง   จ.นครราชสมีา   30280 

         โทร. 087-8806131 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

พระเถระแสดงธรรม  หลกัสตูรประถมศึกษา   

1. พระครพูศิาลปัญโญภาส     (ประธานเปิดอบรม)     

วดัวะภแูกว้  ต.มะเกลอืใหม ่ อ.สงูเนิน  จ.นครราชสมีา  30170 

โทร. 084 - 8299985 

 
2. พระครอูนิทรโสภณ   (แสดงธรรมคนืที ่2  ของการอบรม) 

วดัป่าอ่างซบัประดู่   ถ.มติรภาพ  ม.6  อ.สคีิว้  จ.นครราชสมีา  30140 

 โทร. 081 - 3600304 
 

พระเถระแสดงธรรม  หลกัสตูรมธัยมศึกษา - อดุมศึกษา 
 
1. พระครพูศิาลปัญโญภาส   (ประธานเปิดอบรม) 

วดัวะภแูกว้  ต.มะเกลอืใหม ่ อ.สงูเนิน  จ.นครราชสมีา  30170 

โทร. 084 - 8299985 

2. พระศรธีรรมวงศาจารย ์   (แสดงธรรมคนืที ่2  ของการอบรม) 

วดัป่าศรทัธารวม  ต.หวัทะเล  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  30000 

โทร. 081 - 8788616 

3. พระครชูยัเขตคณานุรกัษ์  (แสดงธรรมคนืที ่3 ของการอบรม) 

ส านกัสงฆภ์ผูาป่าประดู่    บา้นดงมะไฟ  ต.มะเกลอืใหม ่ อ.สงูเนิน 

จ.นครราชสมีา  30170       

 โทร. 087 – 8762162 

4. พระปลดัจงสว่าง  อาภากโร (แสดงธรรมคนืที ่4 ของการอบรม) 

วดัป่าศลิาทอง  บา้นโคกสว่าง   ต.มะเกลอืใหม ่  อ.สงูเนิน 

จ.นครราชสมีา  30170 

โทร. 093 - 3795468 
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หลกัสตูรเดก็เลก็  ( 3 วนั ) 
 

 

ชดุท่ี 1 
 

1. นางสาวประกาย  เลาสงูเนิน 

ร.ร.ขามทะเลสอวทิยา  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสมีา  30280 

โทร.044-397229   บา้น  044-397150 

2.  นางสาวแมน้มาศ  เก่าพมิาย   

ร.ร.ชุมพวงศกึษา  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสมีา  30270 

โทร.  089-8474902 

3. นางศรินิันท ์ สุนทรมจัฉะ 

ร.ร.โชคชยัพรหมบุตรบรหิาร   อ.โชคชยั  จ.นครราชสมีา  30190 

โทร. 044-491169    บา้น  044-491542,  มอืถอื   086-2655618 

4. นายมนตร ี สงิหราช 

23/1  ซอย 5  ถ.พมิพาราม  เทศบาลเมอืงปากช่อง 

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสมีา  30130 

โทร. 095 – 6093821 

5. นางนงนุช  จ าสนอง 

164/2  ม.1  ต.โชคชยั  อ.โชคชยั 

จ.นครราชสมีา   30190 

โทร.  086-2571622  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ชดุท่ี 2 

 
 

1. นางสาวประกาย  เลาสงูเนิน 

ร.ร.ขามทะเลสอวทิยา  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสมีา  30280 

โทร.044-397229    บา้น  044-397150 

2. นางสาวสุรดา  พพิธิกุล   

ร.ร.ครบุรวีทิยา  อ.ครบุร ี จ.นครราชสมีา  30250 

โทร.044-448066   บา้น  044-448013, มอืถอื   086-2464175 

3.  นางสุรางคนา    นิตยวนั 

     302/3  ซ.วดัท่าตะโก  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา   30000 

     โทร.   บา้น 044-990503    มอืถอื  081-9473418    

4.  นางพรนรนิทร ์ โสวรรณี 

     ร.ร.อนุบาลนครราชสมีา  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  30000 

     โทร. 044-242228  บา้น 044-255068  มอืถอื  089-4845086 

5.  นางกญัญนันทน์  ธราพฒัน์อภชิยั 

     ร.ร.วดัหว้ยบง  ต.หว้ยบง  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ จ.สระบุร ี 18000 

     โทร. 080-2825637 
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ชดุท่ี 3 
 

 
1.   นางสาวประกาย  เลาสงูเนิน 

ร.ร.ขามทะเลสอวทิยา  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสมีา  30280 

      โทร.044-397229    บา้น  044-397150 

2.   นางสาวเพลนิพศิ   กุลขนุทด   

ร.ร.เทพารกัษ์ราชวทิยาคม   อ.เทพารกัษ์  จ.นครราชสมีา  30210 

โทร. 044-227182  บา้น 044-227093   มอืถอื 081-8774314 

3.   นางสาวอมรา   เมธโยดม 

ร.ร.พงษ์ศริวิทิยา  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสมีา  30210 

โทร.  085-7725423 

4.   นางดอกออ้  ทอนสงูเนิน 

     ร.ร.ด่านเกวยีนวทิยา  อ.โชคชยั  จ.นครราชสมีา   30190 

     โทร. 084 - 4179017 
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หลกัสตูรเดก็โต : มธัยมศึกษา - อดุมศึกษา ( 4 - 5 วนั ) 
 

ชดุท่ี 4 
 

1.  นางสาวปฤษณา   สาล ี

ร.ร.ละหานทรายรชัดาภเิษก    อ.ละหานทราย   จ.บุรรีมัย ์  31170 

โทร. มอืถอื  085-4962743 

2.   นางสุรางคนา    นิตยวนั 

      302/3  ซ.วดัท่าตะโก  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา   30000 

      โทร.   บา้น 044-990503    มอืถอื  081-9473418    

3.   นายสุรชยั  เดชชยัพทิกัษ์ 

      ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา 

      ถ.สุรนารายณ์  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  30000 

      โทร. 086-7259414 

4.  นางสาวเคยีงตะวนั  สุวรรณศร 

ร.ร.ปากช่อง   อ.ปากช่อง  จ.นครราชสมีา   30130 

โทร.  098-1745574 

5.   นางรชักร  ประสรีะเตสงั 

      ร.ร.ธารทองพทิยาคม  อ.ล าปลายมาศ  จ.บุรรีมัย ์ 31130 

      โทร.  081- 3600062 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ชดุท่ี 5 
 
 

1.   นายสกุลชยั   ไชยสทิธิ ์  

ร.ร.มธัยมด่านขุนทด   อ.ด่านขนุทด  จ.นครราชสมีา  30210 

โทร. 044-389333      มอืถอื  081-0764534 

2.   นางมณีรตัน์  ช่างกล 

      1/1  ตรอกหลวงอุบล  ถ.มหาดไทย  อ.เมอืง   

      จ.นครราชสมีา     30000 

      โทร. 081–5485958 

3. นางสาวอาคเนย ์ เชือ้อิม่ 

ร.ร.ด่านขนุทด  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสมีา   30210 

โทร. 044-389438     บา้น  044-204942   มอืถอื  081-9995594 

4. นางสาวเพญ็พร  ศรสีกุลเตยีว 

5 – 7 ถ.โพธิก์ลาง  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา   30000 

โทร. บา้น 044- 243579   มอืถอื  087-7785284 

5. นางชญาภา  สุระสทิธิ ์

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  นครราชสมีา  เขต 4 

ต.ลาดบวัขาว  อ.สคีิว้  จ.นครราชสมีา  30340 

โทร. 091-8626681 
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ชดุท่ี  6 
 
 

1.   นายสมพงษ์  สนัตสิมัพนัธ ์

ร.ร.บ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม  อ.บ าเหน็จณรงค ์ จ.ชยัภูม ิ  36160 

โทร.  มอืถอื  081-5481016 

2.  นางสาวเพญ็พร  ศรสีกุลเตยีว 

5 – 7 ถ.โพธิก์ลาง  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา   30000 

โทร.  บา้น  044-243579   มอืถอื  087-7785284 

3.   นายสมเกยีรต ิ สายอาภรณ์ 

ร.ร.บ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม  อ.บ าเหน็จณรงค ์  จ.ชยัภูม ิ  36160 

โทร.  087-5099430 

4.   นางสาวอมรา  เมธโยดม 

ร.ร.พงษ์ศริวิทิยา  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสมีา  30210 

โทร.  085-7725423  

5.   นางสาวยพุนิ  พดัพาน 

ร.ร.มธัยมด่านขุนทด  อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสมีา  30210 

      โทร.   092-9371849 

6.   นางกฤตยิา  กาญจนเตมยี ์

      50/35  ถนนคุม้เกลา้  ซอย 6  แขวงแสนแสบ  เขตมนีบุร ี

      กรงุเทพฯ 10510  

      โทร. 081-7029687    
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ชดุท่ี 7 

 
 

1.   นางณชิารศัม ์ พรีะไชยด ารงค์    

     ร.ร.หว้ยแถลงพทิยาคม  อ.หว้ยแถลง  จ.นครราชสมีา  30240 

     โทร. 044-391202    บา้น  044-391237    มอืถอื  081-9990784  

2.   นายเสนีย ์ ศรพีาณชิย ์

ร.ร.หว้ยแถลงพทิยาคม  อ.หว้ยแถลง  จ.นครราชสมีา  30240 

โทร.044-391202    มอืถอื   081-0752676 

3.   นายวนิัย  เสนอจติร 

     ร.ร.มธัยมด่านขุนทด  อ.ด่านขนุทด  จ.นครราชสมีา  30210 

     มอืถอื  093-4429552 

4.   นางสาวเพญ็พร  ศรสีกุลเตยีว 

5 – 7  ถ.โพธิก์ลาง  อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  30000 

โทร. บา้น  044-243579   มอืถอื  087-7785284 

5.  นางมณรีตัน์   ช่างกล 

1/1 ตรอกหลวงอุบล  ถ.มหาดไทย อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา  30000 

      โทร. 081-5485958   

6.   นายภควตัร  ภคู าศกัดิ ์

     หอพกัจารนุันท ์ หอ้ง 216 

     486  ม.5  ต.สุรนาร ี อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา 30000 

     โทร.083-1495633 
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ชดุท่ี 8 
 

 
1.   นายสมพงษ์  สนัตสิมัพนัธ ์

ร.ร.บ าเหน็จณรงคว์ทิยาคม  อ.บ าเหน็จณรงค ์ จ.ชยัภูม ิ  36160 

โทร. มอืถอื  081-5481016 

2.  นายสกุลชยั  ไชยสทิธิ ์

ร.ร.มธัยมด่านขุนทด  อ.ด่านขนุทด  จ.นครราชสมีา  30210 

โทร.044-389333      มอืถอื   081-0764534 

3.  นางกฤตยิา  กาญจนเตมยี ์

    50/35  ถนนคุม้เกลา้  ซอย 6  แขวงแสนแสบ  เขตมนีบุร ี

    กรงุเทพฯ  10510  

    โทร. 081-7029687 

4.  นางสาวประกาย  เลาสงูเนิน 

ร.ร.ขามทะเลสอวทิยา  อ.ขามทะเลสอ  จ.นครราชสมีา  30280 

โทร. 044-397229    บา้น  044-397150 
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ก าหนดการปฏิบติังานของคณะวิทยากร 
 
 

ชุดท่ี 1  1 - 3 พค.,  4 – 6 สค.,  10 – 12 พย.          
 

ชุดท่ี 2  19 – 12 พค.,  14 – 16 กค.,  8 – 10 ธค. 
 

ชุดท่ี 3  23 – 25 มยิ.,  25 – 27 สค. 
 
ชุดท่ี 4  26 – 29 พค.,  7 – 10 กค., 27 – 30 ตค. 
 
ชุดท่ี 5  2 – 5 มยิ.,  28 – 31 กค.   
  
ชุดท่ี 6  30 มยิ. – 4 กค.,  21 – 25 กค.,  18 – 20 สค. 
 
ชุดท่ี 7  16 – 20 มยิ.,  11 – 15 สค. 
 
ชุดท่ี 8  28 – 30 เมย., 5 – 7 พค., 8 – 11 พค., 9 – 11 มยิ.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


