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ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1 

....................................................................... 
   

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศรับสมัคร
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้าง
ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 2/1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

   

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อ   
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1
ดังนี้ 
   

1. นางจินดา  สรรประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 
จังหวัดนครนายก  

2. นายพงศกร  ไพทูลย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดตรัง  
3. นายภูษิต  รัตนะวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร จังหวัดสุพรรณบุรี  
4. นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย จังหวัดนครปฐม  
5. นายอาทร  จันทร โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 

จังหวัดอุทัยธานี  
6. นายอรรถกร  ชัยมูล โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ จังหวัดบึงกาฬ 
7. นายเจนภพ  ชัยวรรณ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 

จังหวัดหนองบัวล าภู  
8. นายฉัตรพล  นันทะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จังหวัดเชียงราย  
9. นางสุนันท์  รุ่งอรุณแสงทอง โรงเรียนบ้านห้วยด้วน จังหวัดนครปฐม  

10. นายศุทธา  จักคาม โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 
จังหวัดเพชรบูรณ์  

11. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน โรงเรียนบ้านค าแวง จังหวัดบึงกาฬ  
12. นางอรชุมา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิทยาคาร) 

จังหวัดนครนายก  
13. นายสมชาย  ลิ้มประจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี  
14. นายวิชัย  โนนทิง โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จังหวัดบึงกาฬ   
15. นายดนัยนันท์  ขุนสาเร๊ะ โรงเรียนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง   
16. นายวิเชษฐ์  เสือภูมี โรงเรียนวัดนาขวาง (สุนทรพัฒนาภรณ์) 

จังหวัดสมุทรสาคร  
 

/17.นางสาวสายฝน แก้วสีโท… 
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17. นางสาวสายฝน  แก้วสีโท โรงเรียนบ้านดงเชือก  จังหวัดสุพรรณบุรี  
18. นางสาวเริงฤทัย  เถาว์ที โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์  จังหวัดยโสธร  
19. นางขวัญตา  ประสานสงฆ์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ จังหวัดสงขลา   
20. นายปรีชา  หมีนคลาน โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว จังหวัดสตูล   
21. นายธนสาร  บัลลังก์ปัทมา โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) 

จังหวัดนครปฐม 
22. นายคนอง  ศรีสรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ  จังหวัดบึงกาฬ  
23. นายบุญช่วย  ความดี โรงเรียนวัดชัฏใหญ่  จังหวัดราชบุรี 
24. นางกรองทิพย์  ทวีสุข โรงเรียนบ้านบางกง จังหวัดสระบุรี  
25. นายกฤชธนพล  พรชนะวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา จังหวัดพะเยา  
26. นายวิทยา  ทัศมี โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ  
27. ว่าที่ร้อยเอก อาจินต์ จรูญผล โรงเรียนพานทอง จังหวัดชลบุรี   
28. นายเฉลิมชนม์  รักลีลาวัฒน์ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี  
29. นายชัชวาล  อาราษฎร์ โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 

จังหวัดขอนแก่น  
30. นายยุทธพล  ทับลา โรงเรียนบ้านท่ายาง จังหวัดราชบุรี  
31. นายชนาธิป  ผลยะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอนข้ีเหล็ก จังหวัดสงขลา  
32. นายชัยศักดิ์  ภูมูล โรงเรียนสีวะรา จังหวัดราชบรุี  
33. นางสาวปรียา  ศรีงิ้วราย โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 

(รัฐประชานุเคราะห์) จังหวัดนครปฐม  
34. นายวิชาญ  เกษเพชร โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 

จังหวัดมุกดาหาร   
35. นางณิชกานต์  เขี้ยวแก้ว โรงเรียนบ้านท่ามะริด จังหวัดเพชรบุรี   
36. นางจิรารัตน์  รัตนไพโรจน์ โรงเรียนบ้านท่าลาดค าตานา จังหวัดขอนแก่น  
37. นายวีรพงษ์  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านซับกระดาน จังหวัดสระบุรี  
38. นายอ านวย  ป้อมน้อย โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย (พรหมวิสุทธิ์อนุสรณ์) 

จังหวัดนครปฐม  
39. นางประภาศรี  จุดมี โรงเรียนบ้านทับกระดาษ จังหวัดสุพรรณบุรี  
40. นายชนะวิน  แสงทามาตย์ โรงเรียนวัดสระโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
41. นายบุญสม  ปัญญาเหลือ โรงเรียนวัดโป่งมงคล จังหวัดสระบุรี  
42. นางสาวธนิตา  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก จังหวัดเพชรบุรี  
43. นางธัญลักษณ์  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านท่าลาด จังหวัดสกลนคร   
44. นางสาวนาถลดา  มนต์ทอง โรงเรียนวัดลาดบัวขาว (อุดมสุวรรณประชาสรรค์) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
45. นายเจนการณ์  เพียงปราชญ์ โรงเรียนบ้านซาด จังหวัดนครราชสีมา  
46. นางศุจิกา  จักคาม โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

 

 

/47. นายณธัชพงศ์  ตรัยคนันธรณ์… 
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