
จ ำนวนผู้เข้ำ สถำนท่ี
รับกำรพัฒนำ พัฒนำ

สมุทรสาคร 32
สมุทรสงคราม 13
ประจวบคีรีขันธ์ 42 รร.ภูเขางาม รีสอร์ท

สพป.สมุทรสาคร เพชรบุรี 67 จ.นครนายก
ราชบุรี 77
กาญจนบุรี 120

รวม 351
สุพรรณบุรี 96
สิงห์บุรี 22

สพป.สิงห์บุรี ชัยนาท 41 รร.โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท
อ่างทอง 31 จ.นครนายก
ลพบุรี 65
นครปฐม 52

รวม 307
นครนายก 42
ตราด 14
จันทบุรี 46
ชลบุรี 77 รร.อิงธาร รีสอร์ท

สศศ. สพฐ. ระยอง 35 จ.นครนายก
สระแก้ว 43
ปราจีนบุรี 57
ฉะเชิงเทรา 50
การศึกษาพิเศษ 14

รวม 378
พระนครศรีอยุธยา 114
สระบุรี 64
สมุทรปราการ 36 รร.ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

สพม. เขต 3 ปทุมธานี 22 จ.นครนายก
นนทบุรี 22
กรุงเทพมหานคร 9
สพม.มัธยม 115 ปกติ 112 / จชต. 3

รวม 382

ผู้รับผิดชอบ

1

2

3

4

จุดท่ี
พัฒนำ

จังหวัดเข้ำร่วม

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ระหว่ำงวันท่ี 20 - 27  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562

             กำรก ำหนดจุดพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งต้ังให้ด ำรง

หมำยเหตุ
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สุราษฎร์ธานี 98 รร.บรรจงบุรี
นครศรีธรรมราช 157 จ.สุราษฏร์ธานี
พัทลุง 50

รวม 305
ชุมพร 51

สพม. เขต 14 ตรัง 76
กระบ่ี 42 รร.ไดมอนด์พลาซ่า
ระนอง 18 จ.สุราษฏร์ธานี
ภูเก็ต 22
พังงา 22

รวม 231
รวมท้ังหมด 536

สงขลา 89 ปกติ 74 / จชต. 15
นราธิวาส 64

สพป.สงขลา เขต 1 ปัตตานี 53 รร.หาดแก้ว รีสอร์ท
ยะลา 58 จ.สงขลา
สตูล 30

รวม 294
เชียงใหม่ 128
เชียงราย 111

สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แม่ฮ่องสอน 48 รร.คุ้มภูค า
ล าปาง 23 จ.เชียงใหม่
ล าพูน 35
พะเยา 42

รวม 387
พิษณุโลก 96

 น่าน 46
แพร่ 23 รร.อมรินทร์ ลากูน

สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ 34 จ.พิษณุโลก
ตาก 51
สุโขทัย 58

รวม 308
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นครสวรรค์ 120
ก าแพงเพชร 58 รร.บ้านสวน รีสอร์ท

สพป.อุทัยธานี เขต 1 พิจิตร 66 จ.นครสวรรค์
เพชรบูรณ์ 56
อุทัยธานี 54

รวม 354
นครราชสีมา 270 รร.สตาร์ไลท์  เขาใหญ่

สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชัยภูมิ 124 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รวม 394

ขอนแก่น 154
มหาสารคาม 67 รร.บุษราคัม

สพม. เขต 25 ร้อยเอ็ด 81 จ.ขอนแก่น
กาฬสินธ์ุ 55

รวม 357
บุรีรัมย์ 144 รร.กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท
สุรินทร์ 152 จ.อุบลราชธานี

รวม 296
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อุบลราชธานี 207 รร.กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท

ศรีสะเกษ 149 จ.อุบลราชธานี
รวม 356

รวมท้ังหมด 652
หนองคาย 34
อุดรธานี 114 รร.นภาลัย อ.เมือง 
เลย 75 จ.อุดรธานี
บึงกาฬ 47

สพป.อุดรธานี เขต 1 หนองบัวล าภู 36
รวม 306

นครพนม 53
อ านาจเจริญ 59 รร.อินเตอร์รีสอร์ท  
ยโสธร 56 อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
มุกดาหาร 37
สกลนคร 90

รวม 295
รวมท้ังหมด 601

5,301
หมายเหตุ
 - ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ท่ีสังกัด สพม. ท้ังหมด เข้ารับการพัฒนาจุดท่ี 4 (สพม. เขต 3)  ณ จุดเดียว
 - รายละเอียดจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังตัวจริง และส ารอง ตามบัญชีแนบท้าย

รวมท้ังหมด
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