ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
.......................................................................
ด้ ว ยสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ ประกาศรั บสมั คร
ผู้อานวยการสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้าง
ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุค ลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1
ดังนี้
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
2. นายประสาร เมืองเหลือ
3. นายประวัติ มูสิกะเจริญ
4. นายอาวุทธ์ มีขันเพชร
5. นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
6. นายกฤชนนท์ แดงนา
7. นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
8. นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน
9. นายจัดสันต์ ภักดีศรี
10. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์

โรงเรียนบ้านท่าลาด จังหวัดหนองบัวลาภู
สพป.หนองบัวลาภู เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองแค จังหวัดสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)
จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนวัดทานบ (ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล)
จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านน้าขุ่นโพนผางาม
จังหวัดอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี
สพม.4
โรงเรียนอนุบาลแพร่ จังหวัดแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
จังหวัดอุดรธานี สพม.20
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
.../11. นางลักขณา

-211. นางลักขณา ใจเที่ยงกุล
12. นายวิศิษฎ์ อิสระดารง
13. นางสาวชฎาภรณ์ ไชยยา
14. นางสาวณัชญานุช สุดชาดี
15. นายสุมล สัญญเดช
16. นายวศภณ บุรีแก้ว
17. นายสืบพงษ์ คนหลัก
18. นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
19. นายชาติกุลพล สมยาภักดี
20. นางวราพร พงษ์ปลัด
21. นายธีรศักดิ์ นรดี
22. นายขจร แก้วตา
23. นางศุภลักษณ์ แก่นแก้ว
24. นายอุทัย คาสีหา
25. นางสาวดาราภรณ์ สิทธิศาสตร์
26. นางเยาวรัตน์ แก้วมะ
27. นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
28. นางเบญจพร จั่นเจริญ

โรงเรียนวัดดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี
สพม.20
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี จังหวัดขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดลาปาง
สพม.35
โรงเรียนบ้านทรายงาม จังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม จังหวัดนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
โรงเรียนบ้านสามหลัง จังหวัดกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ จังหวัดปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนดอยลานพิทยา จังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดโคกทราง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านนาตะคุ จังหวัดนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านภูล้อม จังหวัดมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา จังหวัดลาปาง
สพม.35
กศน. เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
กศน.กรุงเทพมหานคร

…/29. นายธารงค์

-329. นายธารงค์ หน่อเรียง
30. นางอานุชิต แก้วก่า
31. นางกาญจนา อากาศเหลือง
32. นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
33. นายวิทยา เอี้ยงหมี
34. นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
35. นายยุทธศิลป์ ประทุมทิพย์
36. นางสิรินดา กรรมาชีพ
37. นางวริยดา พูลเทอร์
38. นายวิเชียร ศิริจันทร์
39. นายธนกฤต หลาพรม
40. นางพัชรินทร์ ปิจมิตร
41. นางอรุณวรรณ เทพดวงแก้ว
42. นางจีราภรณ์ อินทรประสพ
43. นางอมรรัตน์ จันกฤษ
44. นายดุสิต อุปแก้ว
45. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
46. นายประเศียร วิชัย

โรงเรียนเมืองปานพัฒนาวิทย์ จังหวัดลาปาง
สพม.35
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนวัดวังกุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงตะโก (ธนาคารกรุงเทพฯ)
จังหวัดพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนสามัคคีสาราญวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านพุใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
โรงเรียนบ้านปากแคว จังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม จังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าบง จังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านซับน้อย จังหวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว จังหวัดขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
สพม.เขต 36
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก)
กรุงเทพมหานคร สพป.กทม.
…/47. นายธนันธร

