
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ 

รุ่นที่ 1 วันที ่20 - 24 กรกฎาคม 2563 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

(แนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางสาวสุชาดา  นาคอ่วม นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
2 นางพรทิพย์  สันทัด นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี 
3 นางนัฐธนานนัท์  นาอุ่นเรือน นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
4 นางศิริวรรณ จันทรา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น 
5 นางสาวมนัสชล แพไธสง นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น 
6 นางจิรวดี  อย่าลืมญาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
7 นางลำดวน  แสงมณี นักวิเคราะห์โยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ชลบุร ี
8 นางสาวรัชนีวรรณ สุมาล ี นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ชัยนาท 
9 นางสาวกฤตยา ลีลาศ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ชัยภูมิ 
10 นางเยาวภา  จันทร์รัศมี นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ชุมพร 
11 นางสาวภรัณยา  ฤทธิ์ธาร นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ชุมพร 
12 นางสุรินทร์  รุดเครือ นักทรัพยากรบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย 
13 นางกรศิริ กรองสุดยอด นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ 
14 นางสาวเอ้ือมพร ตรภีาพนาถ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ 
15 นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตรัง 
16 นายสุรชัย วิรัติสกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตราด 
17 นางพรทิพย์  กลิ่นจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตาก 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
18 นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครนายก 
19 นางสาวละมญุ  จินกระวี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
20 นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

นนทบุรี 
21 นางสายใหม นันทศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

บึงกาฬ 
22 นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

บึงกาฬ 
23 นายฉัตรชัย โชคดลาง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

บุรีรัมย์ 
24 นางสาวศรีนภา รังสิกุล นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
25 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปราจีนบุรี 
26 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปัตตานี 
27 นายวิชัย   แสงอาคม นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พะเยา 
28 นางสุมาลี แววจะบก นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง 
29 นางสาวจารุวรรณ ชูขาว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง 
30 นางสาวปวีณา ภุมวิภาชน ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิจิตร 
31 นางสายใจ  จิรชีพพัฒนา นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เพชรบุรี 
32 นายอรรถนนท์  อุดคำมี นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แพร่ 
33 นางอุไรรัตน์ โสภา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

มหาสารคาม 
34 นางสาววนิดา แก่นท้าว นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 
35 นางปัถมา ดวงแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 
36 นางรัตน์ติญาณ์ เพ่งพินิจ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
37 นางกัญญ์พิชญา  โพธิตา นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
38 นางสาวอมลรดา  พรหมวิหาร นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 
39 นางสาวภัทรนันท์  ภูจีรัง นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 
40 นางสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ นกัจดัการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
41 นางภัคชุดา เสรีรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 5  
42 นางสาวรติมา  อีแมดือเร๊ะ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ 
43 นางจุฑามาศ ช่อคง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 8   

 

หมายเหตุ  
 

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน 
 

1. เข้ากลุ่มไลน์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงาน          
การฝึกอบรม โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้  

 

 
 

 2. ลงทะเบียนประวัติได้ที่ http://train.opsmoe.go.th/pub/login/ เลือกหลักสูตรพัฒนา        
นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 
 3. นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย 
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