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ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

หลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4 
....................................................................... 

   

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศรับสมัคร
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผน
เสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4 วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 ห้องประชุม 3/2 ชั้น 3 อาคาร   
เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

   

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4 
จ านวน 50 คน ดังนี้ 

1. นายเสถียร  มนทอง โรงเรียนบ้านติ้ว จังหวัดศรีสะเกษ  
2. นายค าสิงห์  ภูเยี่ยมจิต โรงเรียนบ้านคลองทราย  

จังหวัดเพชรบูรณ์  
3. นางมะลิษา  พรหมทอง โรงเรียนบ้านบางมูลนาก  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
4. นายยุทธิพร  เพชรจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
5. นายธนพล  นาเลาห์ โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม  

จังหวัดนครราชสีมา  
6. นายขวัญชัย  เปรียบยิ่ง โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม  

จังหวัดสมุทรสาคร  
7. นายสมมาตร คงชื่นสิน กศน.อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
8. นายนิราช  แสนสุภา โรงเรียนบ้านใหญ่ใต้ จังหวัดก าแพงเพชร  
9. นายสมนึก  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) 

จังหวัดเชียงราย  
10. นางเจตนิพิฐ ขวัญนาค โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร จังหวัดกระบี่    
11. นายวันเฉลิม  ไชยยงค์ โรงเรียนบ้านขุมค า จังหวัดหนองคาย  
12. นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล โรงเรียนรัชดาภิเษก จังหวัดปัตตานี  
13. นางนพมาศ  วรผาบ โรงเรียนบ้านหนองสระ จังหวัดสกลนคร  
14. นายสนั่น  ไชยบุตร โรงเรียนบ้านตาสุด จังหวัดศรีสะเกษ  
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15. นางศิริพรรณ  เหมทานนท์ โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง จังหวัดกระบี่  
16. นางมณฑิพย์  บุญมณี โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จังหวัดกระบี่  
17. นายวิลาศ  ปริญญานิยม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   
18. นายเทียนชัย  พลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จังหวัดหนองคาย  
19. นางโสภิต ฉิมพลีปักษ์ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง  

จังหวัดปัตตานี  
20. นายปิยะกฤษ  ไชยมิ่ง โรงเรียนบ้านบางหัก (ประชาวิทยาคาร) 

จังหวัดชลบุรี  
21. นายบุญมา  กงพลี โรงเรียนพัฒนาค าแก้ว จังหวัดหนองคาย  
22. นายมงคล  สิงห์ปัน โรงเรียนบ้านโป่งฮ้ึง จังหวัดเชียงราย  
23. นายสุรศักดิ์  การุญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
24. นายวรวุฒิ  โพธิ์ศร ี โรงเรียนบ้านห้วยยาง จังหวัดขอนแก่น  
25. นายเชษฐา  ทิพยโสต โรงเรียนบ้านท่ากฐิน จังหวัดหนองคาย  
26. นายลือ  ไชยชิต โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
27. นางสาวสาลี่  ทาเหล็ก โรงเรียนวัดสามทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
28. นายมนต์ชัย  อารีกิจ โรงเรียนบ้านห้วยโอน จังหวัดสงขลา  
29. นางรัชฎาภรณ์  ฐานเหล็ก โรงเรียนบ้านคลองนิน จังหวัดกระบี่  
30. นายวรวิทย์  ทิศานุรักษ์ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่าน  
31. นายพิสิฐ  รักพรม โรงเรียนบ้านอีต้อม จังหวัดศรีสะเกษ  
32. นางพรรณี  สหเสวียนต์ โรงเรียนธีระวัธน์บ าเพ็ญ จังหวัดเชียงใหม่  
33. นายพงษ์ธาดา  สุภาแสน โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่  
34. นางสาวศรีไพร  ตาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม่  
35. สิบเอกอนุสรณ์  ประสารภักดิ์ โรงเรียนบ้านปากยาง จังหวัดพิษณุโลก  
36. นายทินพันธ์  บุญธรรม โรงเรียนวัดหนองโรง จังหวัดสุพรรณบุรี  
37. นางชัญญานุช  ชูเพชร โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ จังหวัดพัทลุง  
38. นายอิทธิพล  พลพระจันทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี  
39. นางสาวศรัณย์ประวีร์ พูนณรงค์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  

(ราษฎร์ดุษฏีศึกษา) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
40. นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) 

จังหวัดปทุมธานี  
41. นางสาวปวริศา  พลบุญ โรงเรียนวัดหนองปรือ (สุทธาถนอม

ราษฎร์บ ารุง) จังหวัดฉะเชิงเทรา  
42. นายประเทือง  มัททวีวงศ์ โรงเรียนวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
43. นางสาวกรองกาญจน์ เรือนแก้ว โรงเรียนวัดปริก จังหวัดสงขลา  
44. นายจรูญ  แสนพันตรี โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม  

จังหวัดกระบี่  
45. นางณภัทร   จุ้ยนคร โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จังหวัดชุมพร   
46. นายสนิท  จ าปาทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ  
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