
รายละเอียดการนิเทศครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ  
(Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2559 

 
ทีมที่ 1  (วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.) 
จังหวัด
ที่บรรจุ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ สกุล สาขาท่ีบรรจุ ม/ส ที่ส าเร็จการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/วิทยาลัย 

สถานศึกษาท่ีบรรจุ เบอร์โทร. รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

สงขลา นาย กิตติธร เพ็ชบูรณ์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ สพม. เขต 16 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 0828300671 1.อ.ดร.ณัฐนันท์   ทองมาก 

สงขลา นางสาว นันทรัตน์ เกปัน ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยพะเยา สพม. เขต 16 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 0872927312 2.ผศ.ดร.สิงหา  ประสิทธิ์พงศ์ 

สงขลา นางสาว นูรฮายาตี บูยู่โส๊ะ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สพม. เขต 16 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 0909524397 3.อ.ดร.เกษม   เปรมประยูร 

สงขลา นาย พิศาล มรรคาเขต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สพม. เขต 16 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 0916508837 4.อ.ดร.สุธาสินี    บุญญาพิทักษ์ 

สงขลา นางสาว ชวัลลักษณ ์ บริบาล ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา สพม. เขต 16 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 0619141644 5.อ.ดร.วรินธร    เบญจศรี 

สงขลา นางสาว ชนกานต์ ฉิมวงศ์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ สพม. เขต 16 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 0973560455 6.ผศ.ดร.มณฑนา  พิพัฒน์เพ็ญ 

สงขลา นางสาว ณิชดาพร หวานสนิท คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สพม. เขต 16 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 0846339799 7.ผศ.ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา 

สงขลา นางสาว นิชาภัทร นวลมังสอ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 0808676105 8.ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ 

         
9.อ.ดร.วีนัส       ศรีศักดา 

         
10.อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์ 

 

 
ทีมที่ 2 (วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ) 
จังหวัด
ที่บรรจุ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ สกุล สาขาท่ีบรรจุ ม/ส ที่ส าเร็จการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/วิทยาลัย 

สถานศึกษาท่ีบรรจุ เบอร์โทร. รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

สงขลา นาย ทวีศักดิ์ ยังรอด เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ สพม. เขต 16 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 0611826362 1.รศ.ดร.พูนสุข   อุดม 

สงขลา นางสาว รุ้งศิริ ไพโรจน์ วิทยาศาสตร์(ทัว่ไป) มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา สพม. เขต 16 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ 0862863319 2.ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวิริยสกุล 

         
3.อ.ขรรค์ชัย     แซ่แต้ 

         
4.อ.ดร.ภูริทัต       สิงหเสม 

         
5.อ.ดร.ณัฐนันท์    ทองมาก 

 
 
 
 



 
 

ทีมที่ 3 (วันที่ 17,24 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น.) 
จังหวัด
ที่บรรจุ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ สกุล สาขาท่ี
บรรจุ 

ม/ส ที่ส าเร็จการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/วิทยาลัย 

สถานศึกษาท่ีบรรจุ เบอร์โทร. รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น. 

พัทลุง นางสาว วันวิสา หนูด า คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สพป.พัทลุง เขต 1 ประชารัฐบ ารุง2 ม. 1  
ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 

095-0341094  1.อ.ดร.สุวรรณี     เปลี่ยนรัมย์ 

พัทลุง นางสาว นงค์นุช สังข์ชู ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะท่อม  
ม.7 บ้านประชาสามัคคี 
ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม 

092-4249632  2.อ.ดร.วรินธร      เบญจศรี 

พัทลุง นางสาว สิริพุฒก์ ชุมช่วย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ สพป.พัทลุง เขต 1 วัดทุ่งยาว   
ม.1 บ้านทุ่งยาว ต.ชุมชล 
อ.ศรีนครินทร์ 

 092-9219372 3.ผศ.ดร.ณัชชา   มหปุญญานนท์ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น. 4.อ.ดร.วิภาฤดี      วิภาวิน 

พัทลุง นางสาว จุไรวรรณ เพชรรังษี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโคกโดน   
ม.2 ต.โคกโดน ต.โตนดด้วน 
อ.ควนขนุน 

062-2433391 5.อ.ดร.ศิริรัตน์       สินประจักษ์ผล 

พัทลุง นางสาว นิชนันท์ รอดสุวรรณ ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สพป.พัทลุง เขต 1 วัดประดู่เรียง  อ.ควนขนุน 085-6559745  6.อ.ดร.ดวงฤดี     พ่วงแสง 

พัทลุง นางสาว วิลดาฮ์ วัฒนด ารงสกลุ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทักษิณ สพป.พัทลุง เขต 1 วัดหรังแคบ  อ.ควนขนุน  081-0944671 7.อ.ดร.นุชนาฏ     ใจด ารงค์ 

     พัทลุง นางสาว สิริลักษณ์ พันธ์พงค์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สพป.พัทลุง เขต 1 บ้านโหล๊ะเร็ด  
ม.5 บ้านโต๊ะเหร็ด ต.เขาย่า  
อ.ศรีบรรพต 

080-7118110  8.อ.ดร.อภิรัตน์ดา    ทองแกมแก้ว 

            

  

9.อ.กิตติศักดิ์      ธรรมอภิบาล 

     

         

10.ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม 

      

 

 

 



 

ทีมที่ 4 (วันที่ 21,23 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น.) 

จังหวัด
ที่บรรจุ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ สกุล สาขาท่ีบรรจุ ม/ส ที่ส าเร็จการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/วิทยาลัย 

สถานศึกษาท่ีบรรจุ เบอร์โทร. รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

(วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น.)  

พัทลุง นางสาว พชรพร สุขรักษ ์ ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สพป.พัทลุง เขต 1 วัดประดู่ทอง   
ม.5 บ้านประดู่ทอง 
ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง 

 095-8497101 1.ผศ.ดร.ชวนพิศ        ชุมคง 

พัทลุง นางสาว ศิริวรรณ จันสุขศรี วิทยาศาสตร์(ท่ัวไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สพป.พัทลุง เขต 1 วัดหัวหมอน   
ม.2 บ้านหัวหมอน ต.นาโหนด 
อ.เมือง 

 098-0753237 2.ผศ.ดร.กาญจนวัลย์  ปรีชาสุชาติ 

พัทลุง นางสาว สุดชีวัน อุ่นเสียม สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สพป.พัทลุง เขต 1 วัดหัวหมอน  อ.เมือง 080-7121944  3.อ.ดร.วิภาดา      พินลา 

(วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น.) 4.อ.ดร.เกษม        เปรมประยูร 

พัทลุง นาย ณัฐวุฒิ ทองขาว คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สพม. เขต 12 เขาชัยสน  
ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน 

083-3455034  5.อ.ดร.วรินธร      เบญจศรี 

พัทลุง นางสาว สุชาดา ด้วงช่วย ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สพม. เขต 12 ตะโหมด  
ม.1 บ้านตลาดแขก ต.แม่ขรี 
อ.ตะโหมด 

086-0072518  

6.อ.ดร.เสาวรส      ยิ่งวรรณะ 

         
7.อ.ดร.จินตนา       กสินันท์ 

         
8.อ.ดร.ศิริรัตน์       สินประจักษ์ผล 

 

 

 

 

 

 



ทีมที่ 5 (วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 -18.00 น.) 

จังหวัด
ที่บรรจุ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ สกุล สาขาท่ีบรรจุ ม/ส ที่ส าเร็จการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/วิทยาลัย 

สถานศึกษาท่ีบรรจุ เบอร์โทร. รายชื่ออาจารย์นิเทศก์ 

พัทลุง นางสาว สานีหยะ บิลลาเต๊ะ เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สพม. เขต 12 สตรีพัทลุง อ.เมือง   1.รศ.ดร.พูนสุข    อุดม 

พัทลุง นาย หฤทธิ์ เขียวสะ พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สพม. เขต 12 สตรีพัทลุง อ.เมือง   2.อ.ดร.วิไลพิน       แก้วเพ็ง 

พัทลุง นางสาว ชนะจิตร แสงคงเรือง ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ สพม. เขต 12 สตรีพัทลุง อ.เมือง 087-3952982  3.ผศ.ดร.สิงหา    ประสิทธิ์พงศ์ 

พัทลุง นางสาว ปิยนารถ สุคนธพันธ์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สพม. เขต 12 พัทลุง อ.เมือง 063-0784112  4.อ.ดร.นวพรรษ     รัตนบุญทวี 

พัทลุง นางสาว อัจฉราวรรณ หนูพิชัย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา สพม. เขต 12 พัทลุง อ.เมือง 088-3981880  5.อ.ดร.ณัฐนันท์     ทองมาก 

พัทลุง นางสาว ชุติมา รักรอด สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สพม. เขต 12 พัทลุง อ.เมือง 088-3981880  6.อ.วิภาพรรณ     พินลา 

พัทลุง นางสาว ปิยะทิพย์ หนูแก้ว เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อ.เมือง 085-8983459  7.อ.อาภากร       ราชสงฆ์ 

พัทลุง นางสาว ฐานันญา นิจจ ารูญ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อ.เมือง 082-2617286  8.อ.ดร.วัลลยา  ธรรมอภิบาล อินทนิน 

         
9.อ.ดร.สุนทรี       วรรณไพเราะ 

         
10.อ.คัชชา        ศิริรัตนพันธ์ 

 

หมายเหตุ 

 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามจ านวนครูที่มหาวิทยาลัยทักษิณ รับผิดชอบ จ านวน 30 คนๆละ 800 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท 
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าน  ามัน) เบิกจ่ายตามจริงโดยก าหนดไว้ครั งละประมาณ 1,000 บาท ส าหรับการเดินทางไปจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีทั งหมด 3 ทีม           
(ทีมที่ 3,4 และ5) โดยทั ง 3 ทีมสามารถแบ่งเป็นทีมย่อยไปนิเทศได้ไม่เกินสองครั ง รวมทั งหมดไม่เกิน 6 ครั ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรวมประมาณ 6,000 บาท   
 3. ทีมนิเทศ ทีมที่ 1 และ ทีมที่ 2 (จังหวัดสงขลา) ก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้ จ านวน 1,000 บาท โดยทีมท่ี 1 สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ทีม ได้  
 4. ค่านิเทศจะจ่ายตามการนิเทศ ซึ่งก าหนดไว้ คนละ 1 ครั ง ยกเว้น อาจารย์ที่สอดคล้องกับวิชาเอกท่ีต้องไปนิเทศมากกว่า 1 แห่งซึ่งต้องค านวณตามจ านวนแห่ง/
ครั งที่ไปนิเทศ โดยจะค านวณจ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว  
 


