
ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 106 ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563 
---------------------------------------------- 

 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์    
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ และ
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษรอบการพัฒนาที่ 106 ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563 จ านวน 24 คน ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ 
ที ่ ชื่อ – สกุล  โรงเรียน สังกัด 

1 นางนุชนาฎ ภักดีชน ผอ. บ้านช่องหาร สพป.ตรัง เขต 2 
2 นายจักรกริช มากพงศ์ ผอ. บ้านปากช่อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
3 นายจักรกฤช ก าพลวรรณ ผอ. วัดใหม่ทอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
4 นางสาวปราณี ช่วยช ู ผอ. วัดควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
5 นางจิรวรรณ ชูจันทร์ ผอ. บ้านโคกวัดใหม่ สพป.ภูเก็ต 
6 นางสาวกิติยา เก้าเอ้ียน ผอ. วัดบุณฑริการาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7 นางนิภา แก้วประคอง ผอ. ชุมชนลานสกา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
8 นางสาวสุวาสนา พรหมชีหมุน ผอ. บ้านปากน้ าปากพญา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
9 นางสาวบุญญา ทรัพย์โสม ผอ. วัดไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
10 นายนันทชัย แอบู ผอ. บ้านคลองดินเหนียว สพป.พังงา 
11 นางสาวศรีสุดา โมสิโก ผอ. บ้านข้ีนาก(ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) สพป.สงขลา เขต 1 
12 นายจักรพงศ์ อินทร์เจริญ ผอ. วัดสันติวราราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
13 นางนรมน แก้ววิเชียร ผอ. บ้านคดศอก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
14 นางสาวสุรีพร ทิพย์ยาน ผอ. ราษฎร์บ ารุง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
15 นางสาวพยอม ศรีสมัย ผอ. วัดท่างาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
16 นางน้ าอ้อย ชูช่วย ผอ. บ้านเกาะนาคา สพป.ภูเก็ต 
17 นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน์ ผอ. วัดศาลาหลวงบน สพป.สงขลา เขต 1 
18 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผอ. ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.เขต 14 
19 นางภัสรา ชูเสน ผอ. บ้านทวดเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
20 นายณฤทธิ์ หนูสมแก้ว ผอ. วัดเจดีย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
21 นางภุมรินทร์ บุญคล่อง ผอ. บ้านบางปรน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
22 นายพรศักดิ์  บุญยัง ผอ. บ้านควนแหวง สพป.พัทลุง เขต 2 
23 นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผอ. บ้านบางรักษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

24 นายมามะซูฟี อารง ผอ. 
ราชประชานุเคราะห์ ๔๑ 

จังหวัดยะลา 
ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 
 

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 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น.            
ณ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี        
พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ส่งวิทยากร ในห้อง) และหลักฐานการโอนเงิน/ช าระเงินฉบับจริง (จะขอดูหาก
หลักฐานที่ส่งมาไม่ชัดเจน) 
 3. หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7791 3315, 08 8555 5142 (ในวันและเวลาราชการ) 
 
 ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 

 
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idtep.sru.ac.th/


 
ผังการเดินทาง อาคารคณะครุศาสตร ์

 

 
 

- ลานจอดรถริมถนนฝั่งตรงข้ามด้านหน้าอาคาร (จุดสีเขียว)  
- ลานจอดรถใต้อาคาร (ตามเส้นสีฟา้) / ประตูเขา้อาคารอยู่ช่วงกลาง *ผลักประตูบานซ้ายมือ 
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

 
 ขึ้นลิฟทท์ี่ชั้น 1 > กดชั้น 4 > ออกจากลฟิท์ เดนิตรงไปตามระเบียงข้างบันได ... 


