
ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 102 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 
---------------------------------------------- 

 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์    
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษรอบการพัฒนาที่ 102 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 จ านวน 35 คน ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล  โรงเรียน สังกัด 

1 นายภาณุวัฒน์  วิยะรัตนกุล รอง ผอ. ชุมชนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่ 
2 นายสุบิน นิยมเดชา ผอ. บ้านท่ามะพร้าว สพป.กระบี่ 
3 นางปนัสยา  ชัยรักษา ผอ. ตชด.บ้านไร่ยาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
4 นางสุพัตรา  กาญจนโรจน์ ผอ. บ้านคลองโอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
5 นางทิพรัตน์  ศรีสุภา ผอ. บ้านเผียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
6 นางฮานีฟาลย์ สูหลง รอง ผอ. บ้านทอน สพป.นราธิวาส เขต 1 
7 นายประสิทธิ์  วงศ์ขจร ผอ. บ้านกะไหล สพป.พังงา 
8 นางรัญชณ์ณิชชา ด้วงคง ผอ. บ้านมะกอกใต้ สพป.พัทลุง เขต 1 
9 นางชื่นจิตร  แก้วสุข ผอ. วัดโพธาวาส สพป.พัทลุง เขต 1 
10 นายเรืองศักดิ์ ครูอ้น ผอ. บ้านท่าวา สพป.พัทลุง เขต 2 
11 นายธาดา เจริญฤทธิ์ ผอ. บ้านป่าแก่ สพป.พัทลุง เขต 2 
12 นายวีระพงษ์ ด้วงแก้ว ผอ. บ้านแหลมดิน สพป.พัทลุง เขต 2 
13 นายภัค  ฤทธิเดช ผอ. วัดควนหินแท่น สพป.พัทลุง เขต 2 
14 นางนัฎชา แสงประสิทธิ์ ผอ. วัดโตนด(เชนวิทยา) สพป.พัทลุง เขต 2 
15 นางวิลาวรรณ์ การนาดี ผอ. วัดไทรพอน สพป.พัทลุง เขต 2 
16 นางสาวราภรณ์  เพชรมณี ผอ. วัดนาหม่อม สพป.พัทลุง เขต 2 
17 นายกันต์ศักดิ์ หลีเพ่ิมสุข ผอ. วัดสุภาษิตตาราม สพป.พัทลุง เขต 2 
18 นางสาววริยา  เกื้อเม่ง ผอ. วัดหวัง สพป.พัทลุง เขต 2 
19 นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รอง ผอ. อนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1 
20 นายธราเดช มหปุญญานนท์ ผอ. บ้านกลาง สพป.สงขลา เขต 1 
21 นายปฏิวัติ  แก้วคงศรี ผอ. วัดเจริญภูผา สพป.สงขลา เขต 2 
22 นายมูฮ าหมัด หมะประสิทธิ์ รอง ผอ. บ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 
23 นางสาวชญารัศมิ์  ด้วงหวัง ผอ. บ้านบันนังปุเลา สพป.สตูล 
24 นายเอกชัย  ปานชนะพงศ์ ผอ. บ้านศรีธนู สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 



ที ่ ชื่อ – สกุล  โรงเรียน สังกัด 

25 นางสุภลักษณ์  งามโฉม ผอ. บ้านขวัญพัฒน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
26 นางสาววิสุนัน  ไกรสิทธิ์ ผอ. บ้านคลองวัว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
27 นายวิทยา  อินทรก าเนิด ผอ. บ้านจ าปาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
28 นายเอกฉัตร  ชุมศรี ผอ. บ้านปลายคลอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
29 นางสาวขวัญชนก  เต็มเปี่ยม ผอ. บ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
30 นายอาดูรย์ เต็มพร้อม รอง ผอ. คลองพนสฤษดิ์พิทยา  สพม. เขต 13 
31 นายวุฒิชัย นวลแก้ว รอง ผอ. ปะเหลียนผนุงศิษย์ สพม. เขต 13 
32 นายธีระชัย  รัตนรังษ ี รอง ผอ. สตรีภูเก็ต สพม.เขต 14 
33 นางวนิดา  สุรบรรณ์ ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดภูเก็ต ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

34 นายอ าพล  จ่าพันธุ์ รอง ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตาน ี ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 

35 นางสุพัตรา  บุญสนิท ผอ. กศน.อ าเภอวิภาวดี สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี 
หมายเหตุ  
 1. ผู้ที่ไม่มีรายช่ือตามประกาศนี้ ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ ช าระเงินแล้วไม่มีชื่อติดต่อด่วน 
 2. ผู้ที่ขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามก าหนดได้ ให้แจ้งทางสถาบันฯเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงวันอบรม 
 3. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าหลักฐานการโอนเงิน/ช าระเงิน ฉบับจริงมาด้วยในวันอบรม 
 

 ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา เตรียมการและด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. ศึกษารายละเอียดการพัฒนาใน คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก่อนแต่งตั้งให้
มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทาง website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่  
http://idtep.sru.ac.th ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรล่วงหน้า แล้วจัดท ารายงานการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบรายงานในภาคผนวก ง ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น าไปส่งในวัน รายงานตัว
เข้ารับการพัฒนา (หรือดาว์นโหลดใบกิจกรรม ในเวปไซท์ สถาบันพัฒนาครูฯ)  
 2. ให้มารายงานตัวเข้ารับการพัฒนา ใน วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ 
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ส่งวิทยากร ในห้อง) และหลักฐานการโอนเงิน/ช าระเงินฉบับจริง (จะขอดูหาก
หลักฐานที่ส่งมาไม่ชัดเจน) 
 3. หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7791 3315, 08 0602 0140 (ในวันและเวลาราชการ) 
 
 ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 

 
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



ผังการเดินทาง อาคารคณะครุศาสตร ์
 

 
 

- ลานจอดรถริมถนนฝั่งตรงข้ามด้านหน้าอาคาร (จุดสีเขียว)  
- ลานจอดรถใต้อาคาร (ตามเส้นสีฟา้) / ประตูเขา้อาคารอยู่ช่วงกลาง *ผลักประตูบาน

ซ้ายมอื 
 
 ขึ้นลิฟทท์ี่ชั้น 1 > กดชั้น 4 > ออกจากลฟิท์ เดนิตรงไปตามระเบียงข้างบันได ... 


