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ด้ ว ยสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ ประกาศรั บสมั คร
ผู้อานวยการสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้าง
ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2
ดังนี้
1. นางฟ้ารีดาพร บุญคามี
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงเรียนบ้านภูมิดิน จังหวัดมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
นายสถิต สาราญสุข
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร สอศ.
นายพุทธพร ปราโมทย์
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
จังหวัดราชบุรี สอศ.
นายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
จังหวัดราชบุรี สอศ.
นางสาวบงกชกรณ์ วิทยานุกรณ์
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา จังหวัดระยอง
สช.
ว่าที่ร้อยตรี พรศักดิ์ ธรรมวานิช
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
จังหวัดนครพนม กศน.จังหวัดนครพนม
นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ
โรงเรียนบ้านปลายละหาน
จังหวัดสงขลา สพป.สงขลา เขต 3
นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
กศน.จังหวัดนครสวรรค์
นายมาโนชฐ์ ลาภจิตร
ศูนย์ กศน. อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
กศน. จังหวัดนครราชสีมา
.../10. นายบุญยง

-2-210. นายบุญยง ครูศรี
11. นายปัญญา พรหมบุตร
12. นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า
13. นายขนาธิป ผลยะฤทธิ์
14. นายชาร์รีฟท์ ลือนิ
15. นายตฤณ สุขนวล
16. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
17. นางอมรวดี สินเจริญ
18. นายธวัชชัย โสมาสวน
19. นายโกเมน แตงกระโทก
20. นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์
21. นายพิทักษ์ ทวีแสง
22. นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม
23. นายนิเวช อินสุวอ
24. นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์
25. นางวัชราพร จิรานันท์สิริ
26. นายธรรศ พงศาปาน

ศูนย์ กศน.อาเภอปักธงชัย
กศน.จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
จังหวัดอุทัยธานี สพม. 42
โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร
สพม. 1
โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก จังหวัดสงขลา
สพป. สงขลา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)
จังหวัดนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนบ้านสาโรง (บางมด 2514)
จังหวัดสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 3
โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนไผ่ดาพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม. 6
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
จังหวัดอุดรธานี สพม. 20
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
กศน.อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
สานักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนสามัคคีศึกษา จังหวัดสุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 2
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านพร้าว จังหวัดพิษณุโลก
สพป. พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนไทรทอง จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ศูนย์ กศน. เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
สานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านขอดหาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
.../27. นายประวัติ

-327. นายประวัติ สุทธิประภา
28. นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข
29. นายกิตติ์ภูมิ คงศรี
30. นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์
31. นายพิทยา แก้วทิพย์
32. นายสัญญา เขียวปาน
33. นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น
34. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเรือง
35. นางจินตนา กิตตสยาม
36. นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์
37. นางปิยะนุช กุณวงษ์
38. นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์
39. นางสุพิน เปี่ยมชาโต
40. นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ
41. นายเศกสรร ปัญญาแก้ว

โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร สพม. 2
โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์
สพม.33
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
สพป. สงขลา เขต 2
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
จังหวัดน่าน สพม. 37
โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. 9
โรงเรียนบ้านโคกสาโรง
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านปรือคัน
จังหวัดศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ศูนย์ กศน. อาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ กศน. อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี
สานักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ กศน. อาเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย
สานักงาน กศน. จังหวัดเลย
ศูนย์ กศน. อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ กศน. อาเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
สานักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา
จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. 9
โรงเรียนบ้านหนองห่าน (ประชาสามัคคี)
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 4

.../42.นางสาวกัณฐณัฏฐ์

-442. นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ธรรมบุตร
43. นางสาวหทัยรัตน์ พินโพวงษ์
44. นางพัชรา สายนาค
45. นายแสวง เมฆแสงสี
46. นายอมร เผ่าเมือง
47. นางสุรางรัตน์ พ่วงพี
48. นายกรภัทร คาโส
49. จ่าสิบเอก ประมวล วันมี
50. นายบุรพบท สุขเนียม
51. นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
52. นายสามารถ รุ่งเรือง
53. นายไชยยันต์ คงเมือง
54. นางสาวอภิมุข ศรีสมัย
55. นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
56. นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
57. นางสาวพิชญาภัค สายปัญญา

โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5
โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด (วงษ์วิทยาคาร)
จังหวัดนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1
ศูนย์ กศน. เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
สานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก
สพป. พิษณุโลก เขต 3
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
จังหวัดนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1
ศูนย์ กศน. อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีณบุรี
สานักงาน กศน. จังหวัดปราจีณบุรี
โรงเรียนบ้านสร้างเอียน จังหวัดขอนแก่น
สพป. ขอนแก่น เขต 2
โรงเรียนวัดนาบัววิทยา จังหวัดพิษณุโลก
สพม. 39
โรงเรียนวัดหญ้าไทร จังหวัดนครปฐม
สพป. นครปฐม เขต 1
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
จังหวัดพิษณุโลก สพม. 39
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. 10
โรงเรียนบ้านนาทรัพย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ศูนย์ กศน. อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสายน้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร สพม. 2
โรงเรียนคลองลาดกระบัง
จังหวัดสมุทรปราการ
สพป. สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนบ้านน้าค้อ จังหวัดเลย
สพป. เลย เขต 2
.../58. นายชนะวิน

