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ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เพ่ือรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล : หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 9 

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

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศรับสมัคร
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล : หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0   
รุ่นที่ 9 ในวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

   

ในการนี้ ได้ปิดรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
จ านวนมาก เกินจ านวนตามเป้าหมายที่ก าหนด และเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปด้วย          
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 
รุ่นที่ 9 จ านวน 55 คน ดังนี้ 
 

1. นายวสุกฤต สุวรรณเทน โรงเรียนบ้านแก้ง จังหวัดสกลนคร 
2. นางสาวนิตยา แสนใจกล้า โรงเรียนบ้านวังบูรพา จังหวัดสระแก้ว 
3. นายปัญญา  จันทร์อิ่ม โรงเรียนวัดซองพลู (วิฑิตราชประชานุสรณ์) 

จังหวัดนนทบุรี 
4. นายประมวล เซ็นนอก โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา 
5. นายไพโรจน์  กันทพงษ์ โรงเรียนวัดล ามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์) 

จังหวัดปทุมธานี  
6. นายอมรเดช ดีนาน โรงเรียนบ้านอู่โลก จังหวัดสุรินทร์ 
7. นางประภาภรณ์ ภูขาว โรงเรียนค าเมยวิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 
8. นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ โรงเรียนบ้านเจาเหนือ จังหวดัชัยภูมิ 
9. นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองคู จังหวัดสุรินทร์ 
10. นางสาวณฐมน คุณเที่ยง โรงเรียนบ้านซับน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม จังหวัดสมุทรสาคร 
12. นางฉัฐอติพา แช่มชมดาว โรงเรียนวัดโคก จังหวัดปทุมธานี 
13. นางสาวพรทิพย์  ชูบัว โรงเรียนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ 
14. นายเจน เกิดโพชา โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด จังหวัดนครปฐม 
15. ส.ต.ต. นปดล นพเคราะห์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
16. นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) 

จังหวัดราชบุรี 
 
 

/17. นางสาวรัตติญา... 
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17. นางสาวรัตติญา นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านพุม่วง จังหวัดลพบุรี 
18. ว่าที ่ร.อ.เสกสันต์ ครองสมบัติ โรงเรียนบ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางกนิฏฐา บุญร่วม โรงเรียนวัดตปะโยคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี 
20. นางวันเพ็ญ  ชูโชติ โรงเรียนวัดมังคลาราม จังหวดันครศรีธรรมราช 
21. พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม 
22. นางอัจฉรา  จันทรักษ์ โรงเรียนนิคม 4 (กรมประชาสงเคราะห์) จังหวัดศรี

สะเกษ 
23. นายณัฐพล มิตรอารีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งแจง จังหวัดราชบุรี 
24. นางพรรณนิภา ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง จังหวัดตรัง 
25. นายธวัชชัย เทพรัตน์ โรงเรียนบ้านใหม่ จังหวัดปัตตานี 
26. นายเริงฤทธิ์  เยื่อใย โรงเรียนบ้านคุ้ม จังหวัดยโสธร 
27. นายเสวตร ณัฏฐเดช โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ 
28. นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ าบ่อ จังหวัดภูเก็ต 
29. นางสาวชฎาพร เสนเผือก โรงเรียนบ้านม่วง จังหวัดสงขลา 
30. นายอุดม กูลดี โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จังหวัดพังงา 
31. นางสาวภนิดา นพช านาญ โรงเรียนบ้านหนองปลา จังหวดัชุมพร 
32. นางอรทัย เกิดภิบาล โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง 
33. นางสาวมธุรสณี  กวางทอง โรงเรียนบ้านสันนา จังหวัดเชยีงราย 
34. นางสุวรรณา  เข็มเพชร โรงเรียนบ ารุงราษฏร์วิทยาคม จังหวัดพิจิตร 
35. นายเฉลียง เม่งม่ังมี โรงเรียนวัดคันโช้ง จังหวัดพิษณุโลก 
36. นายประกิต  สิงห์ทอง โรงเรียนเจยีรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 

จังหวัดเลย 
37. นายภูม ิ พระรักษา โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ จังหวัดเลย 
38. นางเมตตา แสวงลาภ โรงเรียนบ้านสารจิตร จังหวัดสุโขทัย 
39. นายจรูญ น้อยส าราญ โรงเรียนบ้านหนองบอน จังหวัดตราด 
40. นายพิทักษ์ กาวีวน โรงเรียนบ้านหว้ยไร่ (รัฐราษฎรอ์นุกูล) จังหวัดแพร่ 
41. นายอภิชาติ  แสนเรือน โรงเรียนวัดบ้านดง(ค าบุญประชาถกล) จังหวัดล าพูน 
42. นายพิพัฒพล ธูปหอม โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จังหวัดสระบุรี 
43. นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
44. นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์  

จังหวัดอุทัยธานี 
45. นายกวีวัฒน์  ฤาชัยลาม โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย 
46. นายสุริยา   จันทิมา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
47. นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
48. นายปรีชา การสอาด โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม 
49. นางนิสา บรรจงการ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จังหวัดตรัง 

 

 

/50.นายชุมพล… 
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