


บัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา  
หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ย่ังยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” 

 ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานศึกษา หมายเหตุ 
๑ นายวรรณประกรณ์  จุมพลน้อย ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 

สพม. ๒๕ 
สนง. ศธจ. ขอนแก่น 

๒ นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ ผู้อ านวยการ โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
สพม. ๑๘ 

สนง. ศธจ. ชลบุร ี

๓ นายสุมิตร  สิงห์พร ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 
สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ 

สนง. ศธจ. ชัยภูม ิ

๔ นายภูธนภัส  พุ่มไม ้ ผู้อ านวยการ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
สพม. เขต ๓๘ 

สนง. ศธจ. ตาก 

๕ นายโชคชัย  ค าภูมี ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านหนองแวง 
สพป. บึงกาฬ 

สนง. ศธจ. บึงกาฬ 

๖ นายสมร  ปาโท ผู้อ านวยการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สพป. ปทุมธานี 

สนง. ศธจ. ปทุมธาน ี

๗ นายวีรพล  ธีกะ ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
สพป. เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

สนง. ศธจ. เพชรบูรณ์ 

๘ นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านโกตาบาร ู
สพป. ยะลา เขต ๑ 

สนง. ศธจ. ยะลา 

๙ นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
สพป. สงขลา เขต ๓ 

สนง. ศธจ. สงขลา 

๑๐ นางภคพร  สีกา ผู้อ านวยการ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
สพม. เขต ๓๙ 

สนง. ศธจ. อุตรดิตถ ์

๑๑ นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร ผู้จัดการ โรงเรียนเตรียมนานาชาติภู่ขจร 
สช. จังหวัดก าแพงเพชร 

สนง. ศธจ. 
ก าแพงเพชร 

๑๒ นายจารุภัทร์  ไชยดิษฐ ผู้จัดการ โรงเรียนมารีย์ธงชัย 
สช. จังหวัดนครราชสีมา 

สนง. ศธจ. 
นครราชสีมา 

๑๓ นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ ผู้จัดการ โรงเรียนปรียาโชต ิ
สช. จังหวัดนครสวรรค ์

สนง. ศธจ. นครสวรรค ์

๑๔ นายมูฮัมมัดซูลฮัน  ลามะทา ผู้จัดการ โรงเรียนศิริธรรมวิทยา 
สช. จังหวัดนราธิวาส 

สนง. ศธจ. นราธวิาส 

๑๕ นายกิตติพงษ์  สุวรรณเทน ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 
สช. จังหวัดสกลนคร 

สนง. ศธจ. สกลนคร 

๑๖ นางสาวสุนันทา  สถาพรวลัยรัตน์ ผู้จัดการ
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนอันนาลัย 
สช. จังหวัดสมุทรสาคร 

สนง. ศธจ. สมุทรสาคร 

 
 

                                                                                                               /๑๗. นายพัชร...   



-๒- 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานศึกษา หมายเหตุ 
๑๗ นายพัชรพล  แสนโภชน์ ผู้จัดการ โรงเรียนอาภาพัชร 

สช. จังหวัดอุดรธาน ี
สนง. ศธจ. อุดรธาน ี

๑๘ นางสาวลีลาวดี  สีหบัณฑ์ ผู้อ านวยการ ศูนย์ กศน. อ าเภอปง 
กศน. จังหวัดพะเยา 

สนง. ศธจ. พะเยา 

๑๙ นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผู้อ านวยการ ศูนย์ กศน. อ าเภอภูเรือ 
กศน. จังหวัดเลย 

สนง. ศธจ. เลย 

๒๐ นายนิติ   นาชิต ผู้อ านวยการ วอศ. สิงห์บุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

สอศ. 

๒๑ นายโสภา  มะเครือสี ผู้อ านวยการ วท. กันทรลักษ์ 
สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สอศ. 

๒๒ ว่าที่ ร.ต. จรรยา  พาบ ุ ผู้อ านวยการ วก. บ้านไผ่ 
สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สอศ. 

๒๓ นางสาวฉันทนา  โพธิครูประเสริฐ ผู้อ านวยการ วท. กาญจนาภิเษกมหานคร 
สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพ 

สอศ. 

๒๔ นางวรรณภา  พ่วงกุล ผู้อ านวยการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างดินแดง 
สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สอศ. 

๒๕ นายบุญศักดิ์  ตั้งเกียรติก าจาย ผู้อ านวยการ วษท. นครศรีธรรมราช 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 

สอศ. 

๒๖ นายกษิดิฎฐ์  ค าศรี ผู้อ านวยการ วษท. ห้วยยอด 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 

สอศ. 

๒๗ นางสาวจงสถาพร  ดาวเรือง ผู้อ านวยการ วศป. หัตถกรรมกรุงเทพ 
ภาคตะวันออกและกรุงเทพ 

สอศ. 

๒๘ นายระวิ  ดาบทอง ผู้อ านวยการ วช. ภูเก็ต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 

สอศ. 

๒๙ นายศุภชัย  แน่นอุดร ผู้อ านวยการ วก. พนมไพร 
สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สอศ. 

๓๐ นายแสวง  ทาวดี ผู้อ านวยการ วษท. ล าพูน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

สอศ. 

 
 
 

 



 


