
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ 

รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

(แนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 

. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
1 นายสวง ปรีดาผล นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พังงา 
2 นายมานะ จันทิมาพร นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก 
3 นางสายชล  สังขพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
4 นางขวัญนภา  จันทร์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

5 นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร นักวิชาการศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต 

6 นายดนย์  ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 

7 นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

8 นางสร้อยทิพย์ ควรหัตถ์ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยโสธร 

9 นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยะลา 

10 นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยะลา 

11 นางอรัญญา  อินอ่อน นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

12 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระนอง 

13 นางสาวภัทรานิษฐ์  สุทธิแสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ราชบุรี 

14 นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี 

15 นางจินดา   สุวรรณชัญ นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลำปาง 

 

/16. นายศิริเกษ... 
 

 



 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 

16 นายศิริเกษ หมายสุข นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

17 นางปราณี สาไพรวัน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร 

18 นางสุดารัตน์   นิลวิสุทธิ ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 

19 นางเยาวเรศ  ทีปรักษ์พันธ์ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา 

20 นายอาณัติ  มีบุญ นิติกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สตูล 

21 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 

22 นางสาวพิมสาย จึงตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว 

23 นางสมใจ ศุภธีรเวทย์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี 

24 นางทัศนีย์ คำนึง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สิงห์บุรี 

25 นายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรผึ้ง นักวิชาการศึกษา   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย 

26 นางสาวอรวรรณ  คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี 

27 นายวัฎนา  ทองมณี นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

28 นายประยงค ์เครือแก้ว นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ 

29 นายสมคะเน  พิสัยพันธ์ นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

30 นางสาววารุณี พวงสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง 

31 นางสาวผกาณิต  พูลทวี นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อำนาจเจริญ 

32 นางประกาย   ศรีคำ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

33 นางบัวสอน กลิ่นลั่นทม นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี 
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ที ่ ชือ่-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน 
34 นางสาวน้ำฝน  อรรคฮาด นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  

(จังหวัดอุดรธานี) 
35 นายวัชระ  อันโยธา นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 

(จังหวัดสกลนคร) 
36 นางสาวอนัญญา  คำยา นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 

(จังหวัดขอนแก่น) 
37 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 

(จังหวัดนครราชสีมา) 
38 นายประโยชน์ มณีรัตน์ นิติกร  สนง.ศึกษาธิการภาค 14 

(จังหวัดอุบลราชธานี) 
39 นางพันธ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

(จังหวัดเชียงใหม่) 
40 นางสาวเพ็ญพร ปะระดี   นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 15  

(จังหวัดเชียงใหม่) 
41 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 

(จังหวัดเชียงราย) 
42 นายธรรศ ไทยวิรัช นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 

(จังหวัดพิษณุโลก) 
43 นางสาวธมกร หมื่นตาบุตร นักวิชาการศึกษา  สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 

(จังหวัดพิษณุโลก) 
หมายเหตุ  
 

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน 
 

1. เข้ากลุ่มไลน์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงาน          
การฝึกอบรม โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้  

 

 
 

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