
    
 
 

 
 

ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง  รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง          
        ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ           
        รุ่นที่ ๑/๒๕62  

-------------------------------- 
 

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา 
ก าหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  รุ่นที่ 1/๒๕62 ระหว่างวันที่ 12 – 16 
พฤศจิกายน  ๒๕61 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/๒๕62 ตามรายชื่อดังนี้  
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด 

1 นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพม.๓ 
2 นายสุรชาติ  เครือศรี ผอ.สพม.๗ 
3 นายจตุรงค์  สุขแก้ว ผอ.สพม.๘ 
4 นายสมชาย  รองเหลือ ผอ.สพม.๑๑ 
5 นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.๑๒ 
6 นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.๑๓ 
7 นายประพัทธ์  รัตนอรุณ ผอ.สพม.๑๔ 
8 นายสุรชาติ  มานิตย์ ผอ.สพม.๑๗ 
9 นายสมศักดิ์  ทองเนียม ผอ.สพม.๑๘ 

10 นายมรกต  กลัดสะอาด ผอ.สพม.๒๐ 
11 นายศริิศักดิ์  หาดทวายกาญจน์ ผอ.สพม.๒๓ 
12 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.๒๔ 
13 นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผอ.สพม.26 
14 นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.๒๗ 
15 นายภัทธศาสน์  มาสกุล ผอ.สพม.๒๘ 
16 นายส าเริง  บุญโต ผอ.สพม.๓๓ 
17 นายสุชน  วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.๓๙ 
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 2 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด 

18 นายบุญชอบ  โตค า ผอ.สพม๔๒ 
19 นายบ ารุง  ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.กระบี่ 
20 นายวิทยาเกียรติ  เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
21 นายอาดุลย์  พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
22 นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ 
23 นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
24 นายสุพล  จันต๊ะคาด ผอ.สพป.ก าแพงเพชร เขต ๑ 
25 นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
26 นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๒ 
27 นายวสันต์  สัตยคุณ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ 
28 นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๑ 
29 นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ 
30 นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
31 นายเต็ม  เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ 
32 นายเอกวัสส์  อุษณีย์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๒ 
33 นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ 
34 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ 
35 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 
36 นายอดุลย์  เงินศรี ผอ.สพป.ชุมพร เขต ๒ 
37 นายจรัญ  แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ 
38 นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ 
39 นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ 
40 นายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ 
41 นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 
42 นายอัมพล  หันทยุง ผอ.สพป.ตราด 
43 นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ 
44 นายสง่า  จันทร์วิเศษ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๒ 
45 นายปราโมทย์  แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 
46 นายจัตุพร  บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๕ 
47 นายพีรพงศ์  สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 
48 นายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
49 นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
50 ว่าที่ร้อยโทสุเวศ  กลับศรี รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
51 นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ 

/52 นายสมบูรณ์... 
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด 

52 นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต ๑ 
53 นายสมเร็จ  อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต ๑ 
54 นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
55 นายสุชิต  ชมภูวงศ ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ 
56 นายปัญญา  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
57 นายจ านงค์  สุดาเดช ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ 
58 นายไพรัช  มณีโชติ ผอ.สพป.ประจวบคิรีขันธ์ เขต ๑ 
59 นายด าเนิน  เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ 
60 นายภิรมย์  จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ 
61 นายด าหริ  งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
62 นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
63 นายประถม  เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑ 
64 นายทินกร  อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต ๒ 
65 ว่าที่ รอ.สาโรช  ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒ 
66 นายวิเชียร  ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๓ 
67 นายศุภชัย  ชนะดี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ 
68 นายฐานันดร  บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๒ 
69 นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ 
70 นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ 
71 นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ 
72 นายสายัณห์  ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต 
73 นางสุภารีย์  โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 
74 นายชัยณรงค์  แสงค า ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ 
75 นายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร 
76 นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ 
77 นายวิสุทธิ์  ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ 
78 นายอนันต์  พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๒ 
79 นายสุภาพ  วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ 
80 นายสุพรรณ  หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ 
81 นายยรรยงค์  เจริญศรี   ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๑ 
82 นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต ๒ 
83 นายอภิรักษ์  อ่ิมจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ล าปาง เขต ๑ 
84 นายธนาดุลย์  แสนทวีสุข     ผอ.สพป.ล าพูน เขต ๒ 
85 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.เลย เขต ๒ 
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