ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3
.......................................................................
ด้ ว ยสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ ประกาศรั บสมั คร
ผู้อานวยการสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้าง
ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3
ดังนี้
1. นายปราโมทย์ นพวงศ์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย สพม. 36
นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์
โรงเรียนบ้านปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
ว่าที่ร้อยตรี วีรชน เทนอิสสระ โรงเรียนรักชาติประชาบารุง
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
นางดารุณี วีระชานนท์
โรงเรียนบ้านปากทวย จังหวัดนครพนม
สพป. นครพนม เขต 2
นายธีรัตม์ ใจกล้า
โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย จังหวัดสุรินทร์
สพป. สุรินทร์ เขต 1
ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา สอศ.
นางศันสนีย์ สายะสนธิ
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร สอศ.
นายธารง สุภาการ
โรงเรียนอนุบาลวารินชาราบ (ก่อวิทยาคาร)
จังหวัดอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
นายสุพัฒน์ เตชาติ
โรงเรียนบ้านโป่ง จังหวัดเชียงราย
สพป. เชียงราย เขต 1
.../10. นายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว

-210. นายชูชาติ อุตอิ่นแก้ว
11. นายสุชาติ ชาติวรรณ
12. นายวิทยา พลศรี
13. นางสาวดวงดาว เสียมไหม
14. นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
15. นางภัทรานันท์ นาคบารุง

16. นายกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
17. นายสุทิน จันทรวรเชตต์
18. นางจารุวรรณ ไชยวงษา
19. นายบุญภพ จันทมัตตุการ
20. นายกุศล มีปัญญา
21. นางสาวสุธิกานต์ แย้มนิล

22. นายชวลิต หาญกล้า
23. นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน
24. นางบุษบา มณีวงศ์
25. นายรังสรรค์ งูทิพย์
26. นายจิรวิทย์ มาสิกะ
27. นางศิริลักษณ์ แสนตรง

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย สอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี สอศ.
โรงเรียนวัดโคกกระถิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี สอศ.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอยุธยานุสรน์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพม.3
โรงเรียนวัดค่ากลาง จังหวัดลาปาง
สพป. ลาปาง เขต 1
โรงเรียนบ้านนานกเขียน
จังหวัดมหาสารคาม
สพป. มหาสารคาม เขต 1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. 27
โรงเรียนบ้านป่าซาง จังหวัดเชียงราย
สพป. เชียงราย เขต 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สานักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
จังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1
โรงเรียนวัดเนินตามาก
จังหวัดชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง จังหวัดชัยภูมิ
สพป. ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดนครปฐม
สพป. นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ
จังหวัดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 2
.../28. นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย

-328. นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย
29. นายสายัณห์ ต่ายหลี
30. นายประหยัด ทัพธานี
31. นางบุปผาวัลย์ เจริญชัยสงค์
32. นายสมชาติ สุขใส
33. นายกิตติพงษ์ จุโลทก
34. นายนพดล แสนขวา
35. นางสาวสุพิชญาย์ เจริญรักษ์
36. นายสถาพร โพธิ์ทวี
37. นายธีรธัช ทุ้ยแป
38. นางสาวลีลาวดี สีหบัณฑ์
39. นายสถิตย์ ปริปุณณากร
40. นายชาญณรงค์ แสงนวล
41. นายสิงห์เพชร สุทธิ
42. นางวรฉาย ทองคา
43. นางสาวมะลิ คงสกุล
44. นางมณีรัตน์ ปรินายวนิชย์
45. นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
46. นายภูวนาถ ทองพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองสาโรงน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สพม. 1
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
จังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านสงเปลือย จังหวัดสกลนคร
สพป. สกลนคร เขต 2
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. 27
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง จังหวัดเชียงราย
สพป. เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดดื้อ จังหวัดพิษณุโลก
สพป. พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม.6
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ สอศ.
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอปง จังหวัดพะเยา
สานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา
สอศ.
โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
จังหวัดสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองหิน จังหวัดพิษณุโลก
สพป. พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนผาณิตวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สพม. 6
โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
จังหวัดสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร
โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
จังหวัดยโสธร สพม. 28
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
จังหวัดนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 2
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สอศ.
…/47 นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ

