
รายชื่อผูยืนยันเขาอบรมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปนวิทยฐานะ 
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รอบการพัฒนาท่ี 108   ระหวางวันท่ี 23 – 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
1 นายนพดล หมิดทองคํา วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สพม. เขต 16  

2 นางมรกต ฉัตรจินดา อนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1  

3 นายเสนอ นิ่งราว ี สุขสําราญราษฎรรังสรรค สพม. เขต 14  

4 นายจารวุัฒน วิกรมธีรานันท เกาะมะพราว สพป.ภูเก็ต  

5 นางสุพรรณี  เจริญมาก วัดคงคาวดี สพป.สงขลา เขต 2  

6 นางเยาวด ี มงคลสิริตระกูล วัดบางลึก สพป.สงขลา เขต 2  

7 นายณัฐพล  ยอดจันทร บานควนเนียงใน สพป.สงขลา เขต 2  

8 นางสาวอัฐภรณ  สุทธินวล บานควนนา สพป.สงขลา เขต 2  

9 นางสาวนันทิยา  จันทรสุวรรณ บานทาไทร สพป.สงขลา เขต 2  

10 นางภรณนภัส วรเดช วัดสีหยัง สพป.สงขลา เขต 1  

11 นางขนิษฐา จันทรศรี วัดชะแล สพป.สงขลา เขต 1  

12 นายติณณพัศ กล่ําจีน บานทาขอย สพป.สงขลา เขต 3  

13 นางสาวปูริดา จิระพันธทวีวงศ บานควนนิมิต สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

14 นายอุศมาน หลีสันมะหมัด บานทามะปราง สพป.สงขลา เขต 2  

15 นางชุติมา พงศทิพยพนัส วัดบอสระวิทยาทาน สพป.สงขลา เขต 1  

16 นางสาวมาลิตา หลีหยัน กศน.อําเภอยานตาขาว กศน.  

17 นางสาวมาธวี เกิดทรัพย ทุงตาพลวิทยา สพป.ระนอง  

18 นางเขมวันต สําเภาทอง ชุมชนวัดบานขาว สพป.สงขลา เขต 1  

19 นางสาวลภัสรดา จันชีวินทย วัดหัวเค็ด(แกวคุรุประชานุสรณ) สพป.สงขลา เขต 1  

20 นางสาวธิดารัตน สุขศรีทอง วัดดินดอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  

21 นางวิมลรัตน กอบุญขวัญ วัดดอนยาง สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

22 นางลีลาวด ีศรีเผือก บานดอนสน สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

23 นางพูนสุข เผือกเดช บานมวงลีบ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

24 นางสาวฑัยศิกานตญา เบณติยานนท วัดบอทรายเจริญธรรม สพป.สงขลา เขต 1  

25 นางสาวศลัณยพร ทองถึง บานทาโพธิ์ สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  
 



โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปน 
วิทยฐานะ ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รอบการพัฒนาท่ี 108   ระหวางวันท่ี 23 – 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
26 นางไพลิน หยดยอย กศน.อําเภอทับปุด กศน.  

27 นางสาวจุฑาภรณ เชื้อเพ็ชร บานพรุใหญ สพป.ตรัง เขต 2  

28 นางสาววนัสนันทน แกววงศศรี วัดชลธารประสิทธิ ์ สพป.สงขลา เขต 2  

29 นายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ วัดเถรแกว สพป.สงขลา เขต 1  

30 นางสาวปวีณา นาคหกวิค บานยายไท สพป.ชุมพร เขต 1  

31 นางสุทธิรา สมเนียม วัดควนชะลิก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

32 นางสาวภัทรนันท พันธุรัตน วัดโคกสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

33 นางสาวจิราพร แสงจันทร วัดหนาสตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

34 นางสุวนิต โสมจันทร บานหัวปอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

35 นายสันติ สิงหา ชุมชนบานพุดหง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

36 นางสาวอนุธิดา อักษรกูล วัดน้ํารอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  

37 นางพัชรวัลย จินดาวงค วัดชัยสุวรรณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

38 นายอดิศักดิ์ ชุมฉิม วัดธาราวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

39 นางสาวพรพรรณ คชเชนทร บานควนหนองหงส สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

40 นางศรัณยา เพ็งจันทร วัดทายทะเล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

41 สิบตรีวีรชาต ิศรีสองสม วัดพระอานนท สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

42 นายสุรชัย โมฬี บานกรุงหยันใต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  

43 นางสาวลักษณาวดี พรหมชัยศรี วัดสระแกว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  

44 นางกรกนก ณ นคร วัดโดน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  

45 นางอรอุมา จันทรรัตน วัดจังโหลน สพป.สงขลา เขต 2  

46 นางสาวสุฑารัตน ทองเกลี้ยง บานหนองหนอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  

47 นายจีระศักดิ์ นิธิพัฒนานนท วัดคงคาลอม สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

48 นางสาวภวมัย เพ็ชรคงทอง บานคลองคราม สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

49 นางสาวจิราภรณ หมานพัฒน วัดนอก สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

50 นางสาวปริภัทร เนื่องเยาว บานเขาตอก สพป.สุราษฎรธานี เขต 3  



โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปน 
วิทยฐานะ ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รอบการพัฒนาท่ี 108   ระหวางวันท่ี 23 – 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
51 นางสาววัลลภา กุลโรจนสิร ิ บานสวนเทศ สพป.สตูล  

52 นางปยะวดี ยาวาหาบ บานทุงสะโบะ สพป.สตูล  

53 นายลุกมาน หนูยาหมาด บานทาพยอม สพป.สตูล  

54 นายนัฐพงค หมีนหวัง เพียงหลวง4 ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป.สตูล  

55 นายยอหัน ตุกังหัน บานวังพะเนียด สพป.สตูล  

56 นางสาวปวีณา มาราสา บานคายรวมมิตร สพป.สตูล  

57 นายพิมล โชติพานิช บานเกาะสาหรายชัยพัฒนา สพป.สตูล  

58 นายภูวนาถ แกวสุวรรณ บานวังสายทอง สพป.สตูล  

59 นางสาวนาฏนธ ีผิวเหลือง บานมะนัง สพป.สตูล  

60 นายปรีชา จันเอียด วัดสวนพิกุล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  

61 นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร บานนิคมวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  

62 นายกิตติ บุญศร ี ทุงไทรทอง สพป.ตรัง เขต 2  

63 นายเลอศักดิ์ ล่ําลอง ทุงรวงทอง สพป.ตรัง เขต 1  

64 นายวีระยุทธิ ์รักษาศร ี บานหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 1  

65 นางสาวกาญจนา คงเลิศ บานทอนหาน สพป.ตรัง เขต 1  

66 นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ วัดชลวาปวิหาร สพป.ตรัง เขต 1  

67 นางศิริภรณ เพชรแกว บานทอนพลา สพป.ตรัง เขต 1  

68 นางกิตติมา มุงวัฒนา บานทาขาม สพป.ตรัง เขต 1  

69 นายธวัชชัย สวัสดิ ์ วัดควนกอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  
70 นางสาวจงรัก รอดภัย บานพรุตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1  
71 นางปยะธิดา คชรินทร บานทรายแกว สพป.ชุมพร เขต 1  
72 นายสุทธิรัตน แชมชอย บานน้ําพุ สพป.ชุมพร เขต 1  
73 นายกุมเรศ วัชโรสินธุ บานเชี่ยวเหลียง สพป.ระนอง  
74 นางสุพรรษา กรอกสําโรง บานเขานางหงส สพป.ระนอง  
75 นางสาวพัดชา ชวยปลอด เอกศิลปราษฎรพัฒนา สพป.ระนอง  



โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปน 
วิทยฐานะ ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 

รอบการพัฒนาท่ี 108   ระหวางวันท่ี 23 – 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลําดับ ช่ือ-สกุล โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ 
76 นายพลากร ธีรกุล บานทรายแดง สพป.ระนอง  
77 นายกฤชณภัทร จันทาออน บานปากแพรก สพป.ระนอง  
78 นายอภิเดช จิตรมุง บานดอนธูป สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  
79 นายสุทัด ทองพิมล บานน้ําฉา สพป.ตรัง เขต 2  

80 นางนงลักษณ เกปน บานตะเคียนหลบฟา สพป.ตรัง เขต 2  

81 นางสาววรรณา คลายฉิม บานเหนือคลอง สพป.ตรัง เขต 2  

82 นางจิตรลดา สุวรรณทิพย บานสันติสุข สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

83 นางสาวก่ิงกาญจน ทินชิณพงศ วัดแหลมทอง สพป.สุราษฎรธานี เขต 1  

84     

85 *ยังมีตอ กําลังดําเนินการตรวจสอบ  สมัครแลว ไมมีชื่อเลื่อนดูลางสุด   

86     

87     

88     

89     

90     

91     

92     

93     

94     

95     

 

- ผูยืนยันสมัครชําระเงิน โดยลงทะเบียนออนไลนและสงหลักฐานโอนเงิน มาแลว แตไมมีรายชือ่ตามนี ้กรุณาตดิตอกลับสถาบนัฯ 

- หากผูยืนยันสมัครชําระเงินลงทะเบียนมาแลว แตทางสถาบนัฯตรวจสอบแลววา ยังไมมีรายชื่อจากเขตฯ ตนสังกัด จะจัดใหอบรมในลําดับหลัง 

หรือหากเต็มจํานวนแลว จะจัดเขาอบรมฯ ในรอบถดัไป(เมื่อมรีายชื่อมาจากเขตแลว) 
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