เอกสารแนบท้าย ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ณ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
.......................................................
๑. ประเภทผู้ฝึกสอนกีฬา ฟุตซอล สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคเลย จานวน ๔๗ คน
ลาดับที่

ชื่อ -สุกล

สังกัด

๑

นายอลงกต พรมจักร์

ร.ร.เทศบาล ๓ ศรีสว่าง

๒

นายไวยวิทย์ สารมโน

ร.ร.อบจ. ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

๓

นายมนตรี ศรีพรม

ร.ร.อบจ. ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

๔

นายวัชระ นามทองดี

ร.ร. เทศบาล หนองผักก้าม

๕

นายสุวรรณ ไชยคีนี

ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์

๖

นายพิชญวีร์ ประสาน

ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์

๗

นายธีรศักดิ์ อรกุล

เทศบาลนาดินดา 2 หนองนาทราย

๘

นายกงจักษ์ มีมูล

โรงเรียนเชียงคาน

๙

นายชานนท์ เพ็งบุตรดี

ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์

๑๐

นายฐาปณพงศ์ ปางชาติ

ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์

๑๑

นายมงคลชัย องคา

ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์

๑๒

นายกิติพงษ์ พรมสาส์น

บ้านนาเย็น สพป.ลย.๓

๑๓

นายเกรียงศักดิ์ นวลสวาท

บ้านห้วยมุ่น สพป.ลย.๓

๑๔

นายจักรภพ สังคีตศิลป์

บ้านห้วยมุ่น สพป.ลย.๓

๑๕

นายบุญยิ่ง พิบุตร

บ้านนาหมัน เลย ลย.๓

๑๖

นายยงยุทธ โกษาจันทร์

ร.ร.บ้านด่านซ้าย

๑๗

นายคารม แก้วโภคิน

วิทยาลัยเทคนิคเลย

๑๘

นายนรังสรรค์ ศรีน้อย

วิทยาลัยเทคนิคเลย

๑๙

นายพิชัย เพียซ้าย

วิทยาลัยเทคนิคเลย

๒๐

นายฐานันดร ผิวนวล

วิทยาลัยเทคนิคเลย

๒๑

นายประเสริฐ อินทร์มา

ร.ร.หฤทัยคริสเตียน

๒๒

นายพูนศักดิ์ วิปัสสา

ร.ร.หฤทัยคริสเตียน

๒๓

นายณัชพล เสนสุนทรชัย

ร.ร.บ้านหนองบัว สพป.ลย.๒

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ -สุกล

สังกัด

๒๔

นายภาคินัย อุ่นแก้ว

ร.ร.บ้านหนองบัว สพป.ลย.๒

๒๕

นายฤทธิไกร โสบุญมา

ร.ร.บ้านไร่สุขสันต์ สพป.ลย.๒

๒๖

ว่าที่ร.ต.นิกร กองแก้ว

ร.ร.หฤทัยคริสเตียน

๒๗

นายวัชระพงษ์ แนวพรม

ร.ร.หฤทัยคริสเตียน

๒๘

นายธันวา เชอมือ

ร.ร.นาด้วงวิทยา

๒๙

นางสาวกัสมาภรณ์ ชวนดาจ

ร.ร.เทศบาล 2 เชียงคาน

๓๐

นายประภาส พุทธมา

ร.ร.เทศบาล 2 เชียงคาน

๓๑

นายจักรพงษ์ สร้อยจันดา

ร.ร.เลยพิทยาคม

๓๒

นายพลนวัติ ศรีสูงเนิน

ร.ร.เมืองเลย

๓๓

นายมานนท์ พรรณรักษ์

ร.ร.เมืองเลย

๓๔

นายเมธาวี ธนะคาดี

ร.ร.บ้านห้วยอาลัย

๓๕

นายธวัชชัย พลซา

เทศบาลเมืองวังสะพุง

๓๖

นายเสกสรร นิกรสุข

ร.ร.หทัยคริสเตียน

๓๗

นายอนุศักดิ์ ปัญญะ

เทศบาลตาบลโนนปอแดง

๓๘

นายคนธ์พงษ์ หลักทอง

ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา

๓๙

นายฐปรัตน์ พิมพ์เกตุ

เทศบาลตาบลโนนปอแดง

๔๐

นายกิติพัฒน์ นาดี

โรงเรียนบ้านเชียงคาน

๔๑

นายณัฐพล ปาประลิต

อ.หนองหิน จ.เลย

๔๒

นายกัมธร ตาแก้ว

ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

๔๓

นายกฤษฎา จันทา

อ.หนองหิน จ.เลย

๔๔

นายคาภู ลาภปรากฎ

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

๔๕

นายวิรุษศิลป์ ผมงาม

ต.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

๔๖

นายเอกพจน์ พิชิต

อ.ภูกระดึง จ.เลย

๔๗

นายอนุชา อินทรบุตร

อ.ภูกระดึง จ.เลย

หมายเหตุ

๒. ประเภทผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม) จานวน ๕๐ คน
ลาดับที่
ชื่อ -สุกล
สังกัด
หมายเหตุ
๑

นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี

ร.ร. อบจ. ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

๒

นายประดิษฐ์ มูลขุนทศ

ร.ร.แสงตะวันพัฒนา

๓

นายกรกช วิบูลย์วัฒนากุล

ร.ร.บ้านห้วยมุ่น สพป.ลย.๓

๔

นางสาวศรัณยา เหลาทอง

ร.ร.หฤทัยคริสเตียน

๕

นายเสกสันต์ พันสอน

ร.ร.บ้านหนองบัว สพป.ลย. ๒

๖

นายพาชัย แสนบุญยัง

ร.ร.บ้านแก่งศรีภูมิ สพป.ลย. ๒

๗

นายพงษธร สายบัว

ร.ร.บ้านแก่งศรีภูมิ สพป.ลย. ๒

๘

ส.ต.ท. ธเนศ ภักดีมี

ร.ร.บ้านหนองแซง(สานตม)สพป.ลย.๓

๙

นายสุทธิพงษ์ เสนามะสอน

ร.ร.บ้านลาด สพป.ลย.๒

๑๐

นายธีรพงษ์ จุตตะโน

ร.ร.บ้านหนองอีเก้ง สพป.ลย.๒

๑๑

นายชนะ สิทธิมงคล

ธุรกิจส่วนตัว

๑๒

นายธนากร พรมพุทธา

ธุรกิจส่วนตัว

๑๓

นายกฤตยา คาพิลา

ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน

๑๔

นางสาวนภาวัลย์ ดีแก้ว

ร.ร.เทศบาล ๒ เชียงคาน

๑๕

นายจักรพันธ์ บรรณารักษ์

เลยพิทยาคม

๑๖

นายณัฐพงศ์ บุญมีวิเศษ

เลยพิทยาคม

๑๗

นายพิทักษ์ กินรีโดน

ร.ร.บ้านห้วยอาลัย สพป.ลย.1

๑๘

นายณภัทร เสริฐศรี

ร.ร.บ้านเหมืองแบ่ง

๑๙

นายปรีชา ภูพวก

ร.ร.บ้านวังนาพุ

๒๐

นายธนพงษ์ กาเนิดสิงห์

ร.ร. หทัยคริสเตียน

๒๑

นายปริญญา ศรีสมัย

ร.ร.บ้านนาตาด สมสะอาด

๒๒

นายพงศกร พงศ์คา

วิทยาลัยเทคนิคเลย

๒๓

นายเริงชัย ทองเพชร

วิทยาลัยเทคนิคเลย

๒๔

นายอาญวัจน์ วงศ์หล่มแก้ว

ร.ร.ชุมชนภูเรือ

๒๕

ว่าที่ร้อยตรีภูมินันท์ ปันวาระ

ร.ร.ชุมชนภูเรือ

๒๖

นายสหัสวรรษ สมศรีนวล

ร.ร.เลยพิทยาคม

๒๗

นายนวรัตน์ มนต์ไธสงค์

ร.ร.เลยพิทยาคม

๒๘

นางสาวโสภิดา วรจักร

ร.ร.เทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง

๒๙

นายณัฏฐศรัณย์ อรัญมิตร

ร.ร.เทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง

ลาดับที่

ชื่อ -สุกล

สังกัด

๓๐

นางกรชวัล จันมะโฮง

ร.ร.เทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง

๓๑

นางสาวกุสุมากูร ศรีประเสริฐ

ร.ร.เทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง

๓๒

นางสาวสุพรรณี คุณเมือง

ร.ร.เทศบาล ๒ ศรีบุญเรือง

๓๓

นางอิศราวรรณ โพละกุ

เทศบาลตาบลโนนปอแดง

๓๔

นางทองพูน เปานาเรียง

ร.ร.บ้านนาตาดสมสะอาด

๓๕

นายจันทร์นิกร บงแก้ว

ร.ร.บ้านโนนป่าซาง

๓๖

นางสาววิไลพร โพธิแสง

ร.ร.บ้านโนนป่าซาง

๓๗

นางสาวสุกัญญา ไพรสุวรรณ์

ร.ร.บ้านโนนป่าซาง

๓๘

นายภาณุพงศ์ สาวิยะ

ร.ร.ชุมชนหนองหิน

๓๙

นายภาคยานุวัติ คาไว

ต.เมือง จ.เลย

๔๐

นายธนิต สุนา

ต.เมือง จ.เลย

๔๑

นายจักรพงษ์ สีมาวงศ์

ต.เมือง จ.เลย

๔๒

น.ส.สุทธิดา ลีทา

ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

๔๓

นายธนาวุธ วัลละวงษ์

อ.แม่สอด จ.ตาก

๔๔

นายศรายุทธ์ ยุทธยงค์

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

๔๕

นายมาโนชญ์ ธัญญะอุดม

อ.เมือง จ. เลย

๔๖

นางสายันต์ คิดเข่ม

(ศน.)สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

๔๗

นางสาวพิชญา สิงยะเมือง

ผอ.ร.ร.บ้านกุดลันน้อยคีรี

๔๘

นายพิสิฏฐ์ ศรีนวล

เทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

๔๙

นางสาวชมพูนุช แก้วศิริ

เทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

๕๐

นายยุทธการ แคนเกา

เทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

หมายเหตุ

๓.ประเภทผูฝ้ กึ สอนกีฬา เซปัคตะกร้อ (โรงยิมเนเซียม ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย กุดป่อง)
จานวน ๓๖ คน
ลาดับที่

ชื่อ -สุกล

สังกัด

๑

นายลอน บัวระภา

ร.ร. อบจ. ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

๒

นายศุภศักดิ์ ปราณีสอน

ร.ร.นาสวยพิทยาสรรค์

๓

นายวันชัย ทนทาน

ร.ร.บ้านห้วยมุ่น

๔

นายจีรทีปต์ ณ ลาปาง

วิทยาลัยเทคนิคเลย

๕

นายอภิศาล พิมเขตร

ร.ร.หฤทัยคริสเตียน

๖

นายสุรเวศม์ ลุนใต้

ร.ร.หฤทัยคริสเตียน

๗

นางสมหมาย อาคะนัย

ร.ร.บ้านนากระเซ็ง สพป.ลย ๑

๘

นายอนุชาติ อาคะนัย

ร.ร.บ้านวังขาม สพป.ลย .๑

๙

นายกิตตินันท์ ตราชู

ร.ร.เทศบาล ๒ เชียงคาน

๑๐

นายพันธกานต์ วัลละ

ร.ร.เทศบาล ๒ เชียงคาน

๑๑

นายชาติชาย กัลยาประสิทธิ์

ร.ร.บ้านห้วยม่วง สพป.ลย. ๓

๑๒

นายสมชาย โสภารักษ์

ร.ร.เลยพิทยาคม

๑๓

นายสุพจน์ ทาจ้อม

ร.ร.เลยพิทยาคม

๑๔

นายศุภวิชญ์ ศรีสุธรรม

ร.ร.เลยพิทยาคม

๑๕

นายรัฐวัส สุพรรณ์พุทธา

ร.ร.ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชม

๑๖

นายก้องหล้า เศษจาปา

ร.ร.เมืองเลย สพป.ลย.๑

๑๗

นายณัฐพล พันธ์จารูญ

ร.ร.เหมืองแบ่งวิทยาคม

๑๘

นายธวัชชัย ประทุมกุล

เทศบาลตาบลโนนปอแดง

๑๙

ร.ต.อ.สงกรานต์ พวกพระลับ

บานาญ ตชด.๒๔๗

๒๐

นายศรุติกุล ภูมาศ

ร.ร.เลยอนุกูลวิทยา

๒๑

นายสุรสิทธิ์ ดีสุทธิ

เทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม

๒๒

นายวรวุฒิ รายวัน

ร.ร.หทัยคริสเตียน

๒๓

นายนพกร แซ่ท้าว

ค.6318 รหัส6340189111

๒๔

นางสาวภัทราวดี อุตระพรม

ค.6318 6340189115

๒๕

นางสาวสินีนาฏ วังคีรี

ค.6318 รหัส6340189123

๒๖

นาย ธนกฤต สวยงาม

ค.6319

๒๗

นาย ยศธร พระแสงแก้ว

ค.6319

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่อ -สุกล

สังกัด

๒๘

นาย อนุชา ชมสาราญ

ค.6319

๒๙

นาย วิรุฬห์ ไชยคิรินทร์

ค.6319

๓๐

นายกิตติพงษ์ มงคลวัจน์

ค.6319

๓๑

นายอรรถพร จันทะคุณ

ค.6318

๓๒

นาย กิตติพันธุ์ กันหาป้อง

ค.6318

๓๓

นาย ธีรพงศ์ บุตรดีไชย

ค.6318

๓๔

นายจักรกฤษณ์ วิเศษ

ค.6318

๓๕

นาย อนุภัทร วงษ์ลา

ค.6318

๓๖

นายณัฐพงศ์ แก้วศรีเปล่ง

ค.6319

หมายเหตุ

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
ผู้ประสานงาน นางสายันต์ คิดเข่ม (ศน.ตุ๊ก) ๐๘๓- ๓๕๗-๙๒๐๖
ศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

