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ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4
.......................................................................
ด้ ว ยสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ ประกาศรั บสมั คร
ผู้อานวยการสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้าง
ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อ
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้อานวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 4
ดังนี้
1. นายลาเพย พิเคราะห์แนะ
2. นายวันชัย หวังสวาสดิ์
3. นางศรวณี อ่อนสาอาง
4. นางกาญจนา คล้ายพุฒ
5. นายจักรพงษ์ สังข์ศิริ
6. นางธัญฑิกา แก้วสุก
7. ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชานาญนาค
8. นางฑิฆัมพร บุญมาก
9. นายสาโรจน์ ปาสาทัง

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
จังหวัดหนองคาย สพม. 21
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา
(กองทัพบกอุปถัมภ์) จังหวัดสงขลา
สพป. สงขลา เขต 2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
สานักงาน กศน. จังหวัดเลย
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนห้วยยางวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. 10
โรงเรียนบ้านดอน จังหวัดพังงา
สพป. พังงา
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง จังหวัดอุบลราชธานี
สพป. อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง จังหวัดอุดรธานี
สพป. อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนท่ากุญชร จังหวัดขอนแก่น
สพป. ขอนแก่น เขต 5
/10. นายสุวิทย์ ดาวังปา...

-210. นายสุวิทย์ ดาวังปา
11. นายธนาดุล แมนิธิตานนท์
12. นางฐาปนี มะลี
13. นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง
14. นางเนตรนภา สาระวรรณ
15. นายสหชัย บัวชุม
16. นางปวันรัตน์ โรจน์ธรรมโกศล
17. นายพิทักษ์ ตุ้มมี
18. นางสาวปานรดา ฟังสันเทียะ
19. นางยศพร จิรพรเจริญ
20. นางจรี วัชรวงษ์
21. นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์
22. นายศักดิ์ ซุ่นกลาง
23. นายคมสัน ชัยจักร์
24. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์
25. นายพรศักดิ์ ทวีรส
26. นายสันติ บารุงธรรม

โรงเรียนบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง
สพป. ตรัง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังกะทะ จังหวัดชัยภูมิ
สพป. ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนบ้านตูหยง จังหวัดสงขลา
สพป. สงขลา เขต 3
โรงเรียนวัดแม่เตย จังหวัดสงขลา
สพป. สงขลา เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง จังหวัดศรีสะเกษ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล จังหวัดสุพรรณบุรี
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดเพิ่มทาน (ประยงคุ์ประชานุสรณ์)
จังหวัดปทุมธานี
สพป. ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
จังหวัดหนองคาย สพม. 21
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 6
โรงเรียนหนองน้าขุ่น จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนทับ 6 วิทยาคาร
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 4
โรงเรียนบ้านหินลาด จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
จังหวัดหนองคาย สพม. 21
โรงเรียนบ้านกระเต็ล จังหวัดศรีสะเกษ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนวัดบางเสียด จังหวัดพังงา
สพป. พังงา
โรงเรียนวัดหนองครก จังหวัดบุรีรัมย์
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
/27. นางสาวจานรรจา ขอบชิด...

-327. นางสาวจานรรจา ขอบชิด
28. นางวรมน รัตนจีน
29. นางสาวพชรกมล คาไวย์
30. นางน้าทิพย์ ม่วงปลอด
31. นายณัฐชัย เชิงหอม
32. นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร
33. นางสาวสมใจ เกิดพูลผล

34. นายวิชัย ประดิษฐ์
35. นายอาทิตย์ ขาววัด
36. นายวิชัย สุขเกษม
37. นางสาวรายา ปัญจมานนท์
38. นางวรรณพร ไสยาวัน
39. นางชวิศา อินทเรือง
40. นางสาวปทุม มหาปราบ
41. นายเศรษฐเมธ พรมวัง
42. นางอุษา มู่เก็ม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
สานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
โรงเรียนแก่งบัวคา จังหวัดพิษณุโลก
สพป. พิษณุโลก เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยถนน จังหวัดสงขลา
สพป. สงขลา เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จังหวัดศรีสะเกษ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนปากจั่นวิทยา จังหวัดระนอง
สพม. 14
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
สานักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนบ้านนาเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
สพป. บึงกาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
จังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จังหวัดเชียงราย
สพป. เชียงราย เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกวัด จังหวัดจันทบุรี
สพป. จันทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังน้าขาว จังหวัดนครสวรรค์
สพป. นครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียนบ้านควนจง จังหวัดสงขลา
สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนพิมานประชาสันต์
จังหวัดนครราชสีมา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 จังหวัดสงขลา
สพป. สงขลา เขต 3
/43. นายธนากร ศรีวิพัฒน์…

-443. นายธนากร ศรีวิพัฒน์
44. นายวีระศักดิ์ พลมณี
45. นายวันชัย เกิดพัฒน์
46. นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
47. นายอุดมพร กันทะใจ
48. นายฉัตรชัย กันดิษฐ์
49. นายพัฒนพากย์ ชูช่วย
50. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์
51. นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ
52. นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์
53. นางอาภรณ์ วรรโณ
54. นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
55. นายสุคนธ์ แก้วแท้
56. นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
57. นางกัณยกร อัครรัตนากร
58. นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม

โรงเรียนบ้านตาดรินทอง จังหวัดชัยภูมิ
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จังหวัดชัยภูมิ
สพม. 30
โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สพป. สุราษฎร์ธานีเขต 1
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดขอนแก่น
สพป. ขอนแก่น เขต 4
โรงเรียนบ้านวังรี จังหวัดสระแก้ว
สพป. สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านควนเงิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง จังหวัดนครพนม
สพป. นครพนม เขต 2
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จังหวัดระยอง
สอศ.
โรงเรียนวัดโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร
สพป. สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดมุขธาราม (วัดปากท่าซอง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรางกาหยาด จังหวัดนครปฐม
สพป. นครปฐม เขต 2
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สอศ.
โรงเรียนวัดวังกะจะ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
โรงเรียนวัดพระธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 จังหวัดสุพรรณบุรี
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

/59. นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์…
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