
 
 
 

 

 
ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วทิยากรส่งเสริมคุณธรรม”  
ภาคกลาง 

 

 
  ตามที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”ภาคกลาง ตามช่องทางสื่อสารสาธารณะต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ศูนย์คุณธรม (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาคุณสมบัติ
และท าการคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคกลางแล้ว มีผู้ 
มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ โดยมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ (๑) 
 

  ในการนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคกลาง ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะเวลา ๒ วัน ตามก าหนดการฝึกอบรมฯ ที่แนบ (๒) โดยต้องเข้ารับการ
อบรมเต็มเวลา จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้  ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามประกาศนี ้ 
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุท้ายประกาศและยืนยันกลับมายังศูนย์คุณธรรมภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
หากไม่มีการตอบรับจะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี ้
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี) 
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ - นำมสกุล สังกัด
1 พระกนัติทตั สุจิตฺโต (สุนทรินทร) ศูนยพ์ัฒนาจิตเฉลิมพระเกยีรติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าจังหวัดปทมุธาน ีวัดปญัญานนัทาราม
2 พระครูปลัดยทุธนา ธนปญฺโญ วัดทา่โขลง
3 พระครูสังฆรักษ์ปญัญา วรปญฺญาเมธี วัดระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร
4 พระณัฐภพ ขนติฺโก วัดไผ่เหลือง
5 พระดนยั ธีรว โส (ทองบญุมา) วิทยาลัยสงฆพ์ุทธโสธร
6 พระมหาทองจันทร์ กตฺิติปาโล (กิง่เกษ) พระสงฆท์างด้านศาสนา
7 พระมหานพดล อาสโภ วัดนอ้ยนอก
8 พระมหาประยงค์ศักด์ิ มหาปญฺุญภาวี วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
9 พระยศนนัท ์ศาตรใจเยน็ วัดช่องนนทรี

10 แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสสศักด์ิชัย สถาบนัแม่ชีไทย
11 นาง กนกลักษณ์ แพทยพ์ิทกัษ์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดตราด

12 นาย กรวุฒิ เกดินาวี ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบางไทร
13 นางสาว กญัญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนกุลู กรมประชาสัมพันธ์
14 พันเอก ดร. กอ้ง ไชยณรงค์ ส านกัเลขานกุารกองทพับก
15 นาวาอากาศเอกหญิง ดร. กาญจนา ค้ายาดี มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน วิทยาเขตวัชรพล
16 นาย การุณ สุทธิภลู สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบรีุ

17 นาย กติติพัศ สุมนสั ชมรมเครือข่ายนกับริหารงานทรัพยากรมนษุยป์ระเทศไทย

18 นางสาว เกศิน ีจันทร์โท โรงแรมมิตร์บชี
19 นาย เขมชาติ สถิตยตั์นติเวช บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ จ ากดั
20 นางสาว คนงึ ไข่ลือนาม ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

21 นาย จรรยงค์ พุม่มูล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลชัยนาท

22 นาง จรัสศรี งามจริง สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงหบ์รีุ

23 นาย จเร ชุมเปยี สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบรีุ

24 นางสาว จันทร์ฉาย แซ่พ่าน มูลนธิิกองทนุเวลาเพือ่สังคม

25 นางสาว จารุวรรณ ปรีชาเดช กรมธุรกจิพลังงาน
26 นาย จีรวุฒ ล้วนกล่ินหอม สถาบนัเทคโนโลยยีานยนต์มหาชัย
27 นาย เจตน ์ตันติวณิชชานนท์ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา
28 นาง ชนดิาภา กลุวานชิ บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)
29 นางสาว ชื่นศิกานต์ โกเศสธนพัฒน์ กลุ่มแสงสว่างกลางดวงใจ
30 นาย เชาวลิต นาคสวัสด์ิ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว้
31 นาย ญาณภทัร ยอดแกว้ ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม
32 นางสาว ฐิติรัศญาณ์ แกน่เพชร มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช
33 นาย ฐิติวัฒน ์ศรีสมทรัพย ์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบรีุ

34 นาย ณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์ คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดสระบรีุ

35 นางสาว ณัฐจริยา แสงสว่าง ศูนยส่์งเสริมจริยธรรม ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
36 นาง ณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร ศูนยป์ฏบิติัการต่อต้านการทจุริตจังหวัดสระบรีุ

37 นางสาว ดวงมณี ศรีทศันยี์ ไทยพีบเีอส
38 นางสาว เดือนชัญญา โชคจันทรรัศมิ์ สภานติิบญัญัติแหง่ชาติ
39 นาย ทวีวัฒน ์จิตติเวทยก์ลุ สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

40 นาง ทศันยี ์ปิน่สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม
41 นาง ทพิยว์รรณ แสงอากาศ คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบรีุ

42 นางสาว ทวิาพร มาศพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

43 นาย ธนาชัย แจ้งสนอง เครือข่ายส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ประจ าจังหวัดสิงหบ์รีุ

44 นาง ธนสิร แจ้งสนอง ธรรมาภบิาลจังหวัดสิงหบ์รีุ

45 นางสาว ธันยธ์วิมนท ์เณรจาที ทมีวิจัยชาวนากรมการข้าว
46 นาย ธารี มหาเรือนลาภ ศูนยบ์ริหารกจิการศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยธุยา
47 นาย ธีรพงษ์ ล้ิมต๋ิว ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

48 นาย ธีรภทัร สรรคพงษ์ โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย

49 นาย นจรส ศิริขรรแสง โรงเรียนวัดปรังกาสี

รำยชือ่ผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคกลำง

เอกสารท่ีแนบ ๑



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ - นำมสกุล สังกัด

รำยชือ่ผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคกลำง

เอกสารท่ีแนบ ๑

50 นาย นพดล อารมณ์สุโข โรงเรียนอนบุาลสุขสวัสด์ิ

51 นาง นรีภรณ์ สามกษัตริย์ ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่
52 นาย นฤชิต วิมิตตะนนัทกลุ ส านกังานจังหวัดสมุทรสงคราม

53 นาย นคัรินทร์ ขาวผ่อง อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นชะอ า)

54 นาง นารีรัตน ์ดิษฐลักษณะ โรงเรียนอยธุยาวิทยาลัย

55 นาย นธิิศ แพรด า ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ประจ าจังหวัดชัยนาท

56 นาย บณัฑิต สีอ่อน โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทมุธานี
57 นาง บญุลาภ ตรีแกว้ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว้

58 นาย บญุส่ง ดารักษ์ ส านกัวัฒนธรรมต าบลบฝุ้าย

59 นางสาว บษุยา ด าค า โรงพยาบาลสรรพยา
60 พันเอก ประชุม สุขส าราญ ข้าราชการบ านาญ

61 นางสาว ประทนิ พูลนลิ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดปทมุธานี
62 นาย ประสงค์ แสนใจกล้า ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบรีุ

63 นางสาว ปราณี เปรมปรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ
64 นางสาว ปรารถนา ทองรักษ์ สถาบนัพระปกเกล้า
65 นางสาว ปริญญา บรรดาพิมพ์ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรีุ เขต 2
66 นางสาว ปานสิรา เอี่ยมวิบลูย์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

67 นางสาว ปยิะฉัตร ถือค า ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

68 นางสาว พรรษมล สุนทรวิเศษ ส านกังานยทุธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

69 นาย พรศักด์ิ ธรรมนมิิตร์ สมาคมสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย
70 นางสาว พลอยนภสั กฤตยอ์ธิเดโช บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จ ากดั

71 นางสาว พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ สถาบนัสิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล
72 นาย พิเชฐ ติละกลุ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

73 นางสาว พิมพกานต์ ไชยสังข์ บริษัท มิส คอนซัลท์
74 ดร. พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย
75 นางสาว ภคมน ทพิยโ์กศัย ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
76 นาย มงคล ธิดาธัญลักษณ์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดปทมุธานี
77 นาย มาโนช เกดิเกษ สหกรณ์บา้นมั่งคงชุมชนโพธาราม จ ากดั
78 นาง ระเบยีบ ปทัมดิลก บริษัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)
79 นางสาว รัชธีรวรรณ ชาญกจิ โรงแรมเอวัน เดอะรอยลัครูช
80 พันโท ราเชล เชื่องสุวรรณ กองพลทหารปนืใหญ่

81 นางสาว รุ่งนภา วงศ์เลอศักด์ิ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

82 นาย เรวัฒน ์แจ่มจบ คณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบรีุ

83 นาย เรืองศักด์ิ สุขาทพิยพันธุ์ ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ ประจ าจังหวัดสุพรรณบรีุ

84 นาง ลลิดา ธรรมบตุร ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดชลบรีุ

85 ดร. ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกจิและการบริหารกจิการ
86 นาง วรภรณ์ เชื่อมไพบลูย์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบรีุ

87 นางสาว วราภรณ์ เนาวราช ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
88 นาย วรินทร์ สุขเจริญ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน่)
89 นาง วันทนยี ์มีแสง ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

90 นาย วารินทร์ ค าคงศักด์ิ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
91 นางสาว วาสิตา เกดิผล ประสพศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี
92 นาย วิจิตร ไฝศิริ กรรมการสภาวัฒนธรรมอ าเภอทา่ยาง จังหวัดเพชรบรีุ

93 ร้อยต ารวจตรี วิชาญ ทา้วทอง รองสารวัตรสถานตี ารวจภธูรมโนรมย์

94 นาย วิเชษฐ จินานรัุกษ์ เทศบาลต าบลเชียงรากนอ้ย อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา
95 นาง วิมลพรรณ รักทอง โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
96 นาง วิไล อิ่มส าราญ โรงเรียนประกอบราษฎร์บ ารุง
97 นาย ศิริชัย หาเมธี โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปล้ืม
98 นาง ศิริพร กฤชสินชัย คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดพระนครศรีอยธุยา



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ - นำมสกุล สังกัด

รำยชือ่ผู้มสีิทธิเขำ้รับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคกลำง

เอกสารท่ีแนบ ๑

99 นาย ศุภวัฒน ์จัตุรัส องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบรีุ

100 นาง ษมาพร คงมั่น ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดชลบรีุ

101 นาย สถาพร โคธีรานรัุกษ์ บริษัท ดีบเีอ็มท ีจ ากดั
102 นาย สมเกยีรติ จันทร์อารักษ์ กลุ่มกจิกรรมมันส์สมอง
103 บาทหลวง  สมเกยีรติ  จูรอด โรงเรียนด าเนนิวิทยา
104 นาย สมชาย ชวนชม คณะอนกุรรมการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดลพบรีุ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

105 ว่าทีเ่รือโท สมพร ชัยพันธ์ุพร กองบญัชาการปอ้งกนัชายแดนจันทบรีุและตราด
106 นาย สมพร ไตยวงค์ ส านกังานศึกษาธิการจังหวัชลบรีุ

107 นาย สมศักด์ิ แสงโพยม คริสเตียนกลางอยธุยา
108 นาย สมศักด์ิ หนชัย การรถไฟแหง่ประเทศไทย
109 นาย สรยทุธ อังคณานกุจิ บริษัท อันนาย จ ากดั
110 นางสาว สรวีย ์รัฐพิทกัษ์ถิรดา สภานติิบญัญัติแหง่ชาติ
111 นาย สอน สุริยนัต์ ทีว่่าการอ าเภอ วิหารแดง
112 นางสาว สาวิตรี จุ้ยทอง ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานนทบรีุ เขต 1
113 นาย สิรพริษฐ์ อนนัต์ชื่นสุข สมาคมมัคคุเทศกอ์าชีพแหง่ประเทศไทย
114 นางสาว สิริรัตน ์ทุง่สินธุ์ อาสาสมัครวัฒนธรรม

115 นาง สุณิสา โกศินานนท์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยธุยา

116 นาง สุนทรีย ์โพธิทกัษิณ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

117 นาง สุนยี ์วสิกชาติ บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)
118 นางสาว สุพรรณี เล็กโนรีหกลุ กลุ่ม Free fish

119 นางสาว สุพัตรา หตัถคุณ บริษัท รอยลัซิค จ ากดั

120 นาง สุภทัร กจิเวช ส านกังานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
121 นาย สุรใจ แสงอากาศ คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบรีุ

122 นาย สุรพัศ์โยธิน บรูณานนท์ สมาคมส่ือสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก
123 นาย สุรสิทธิ์ เปยีสังข์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

124 นาย สุรินทร์ ต าหนงิาน สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบรีุ

125 นางสาว สุวิมล เชื้อชาญวงศ์ กระทรวงยติุธรรม
126 นางสาว เสริมศิริ กติิวิริยะกลุ มูลนธิิกสิกรรมธรรมชาติ
127 จ่าเอก แสวง มูลมงคล สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบรีุ

128 นาย โสภณ แสงอยู่ ข้าราชการครูบ านาญ

129 นางสาว โสภานนท ์ปทัทมุ ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ .บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

130 นางสาว เหรียญตรา บตุรตะราช ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดตราด

131 นาย อดิเรก วิบลูยก์ลุ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก

132 นาย อนนัต์ ศิลปี สมาคมการศึกษาตลอดขีวิต
133 นาย อนรัุตน ์มณีนลิ บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จ ากดั
134 นาย อภชิาติ  เอี่ยมสกลุ สภาทนายความ  ในพระบรมราชูปถัมภ์
135 นางสาว อรพร คัมภรีศาสตร์ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
136 นางสาว อรอุมา วิวัฒนท์รางค์กลู วิทยาลัยเทคโนโลยสีมุทรปราการ
137 นาง อริยา วงษ์ทองดี ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบรีุ

138 นาย อัครพล เจริญสุข ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

139 นาย อานนท ์พลแหลม ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดตราด

140 นางสาว อารี พรธวัลวงศา ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

141 นางสาว อ าไพ สารีบท โรงเรียนอนบุาลประจันตคาม
142 นาง อุบล โรจนวัน ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

143 ว่าทีร้่อยโท เอกชัย สอนบญุชู ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบรีุ

หมำยเหต ุ: หากมีผู้สละสิทธิ์ ศูนยคุ์ณธรรมฯ จะพิจารณารายชื่อส ารองตามล าดับต่อไป



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ - นำมสกุล สงักัด
1 นางสาว พัชราภรณ์ ศิริพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล
2 นาง ศรีสุภา ชุมสาย ณ อยุธยา ส านกัข่าวสยามสิงหบ์รีุนวิส์
3 ดร. อ านาจ วัดจินดา บริษทั HRD MAX จ ากดั
4 นาง นชินนัท์ หลุยใจบญุ โรงเรียนบา้นคลองอดุม
5 นางสาว ศิวพร ปยิะวดีพงษ์ มลูนธิิดวงธรรม
6 นางสาว คุณัญญา ถะเกงิสุข โรงเรียนบา้นอา่งตะแบก
7 ร้อยต ารวจเอก จักรวาล สุขสุพลสิริ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ
8 นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค ส านกังานคณะกรรรการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9 นางสาว ภทัฉรานษิฐ์ จันทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 นางสาว โศภลัิกษณ์ ชัยชุมพร จังหวัดปราจีนบรีุ
11 นาย ชวลิต ศุภศักด์ิธ ารง มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี
12 นาง ละอองดาว หยุดรัตน์ โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
13 นาง ญาณิดา ปานเกษม หมูบ่า้นหนองถัว่ผี
14 นาย อรรตพล มใีหม่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
15 นาย พัชรวัฒน ์พุฒิชัยธนาสิริ โรงเรียนวัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
16 นาย พลวัฒน ์เกือ้ธรรมคุณ การท่าเรือแหง่ประเทศไทย
17 นางสาว เอือ้งฟ้า เพ้ยจันทึก มลูนธิิเวิร์ลแชร์
18 นางสาว ณัฐณิชาช์ กมลเทพา บริษทั เอน็อาร์จี โซลูชัน่ส์ จ ากดั
19 นาย ดุษฎ ีใหญ่เรืองศรี โรงพยาบาลสงฆ์
20 นางสาว นชิานนัท์ แกว้วงษา กรมพินจิฯ มลูนธิิพัฒนาทักษะชีวิต
21 นาย ชัชพล จริโมภาส เคร่ือข่ายส่ือมวลชนต้านทุจริตลพบรีุ
22 นางสาว เข็มจริยา ธีรพงษ์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย
23 นาย เฉลิมชนม ์ณ ล าปาง บริษทั ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน)
24 นาง สุพัตรา ถนอมรัตน์ ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดจันทบรีุ
25 นาง วลัยพร โพธิ์ณะชาติ ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดสระบรีุ

รำยชือ่ส ำรอง กำรฝึกอบรมหลกัสตูร “วิทยำกรสง่เสริมคุณธรรม” ภำคกลำง

หมำยเหต ุ: หากมผู้ีสละสิทธิ์ ศูนย์คุณธรรมฯ จะพิจารณารายชือ่ส ารองตามล าดับต่อไป



ค ำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ 

ขอให้ทุกท่านอ่านค าชี้แจง  / เงื่อนไขในการฝึกอบรมฯ โดยละเอียด 

๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ในช่วงเวลาการ 
    ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น 

  ๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
  ๒) ค่าท่ีพักเฉพาะคืนวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คืน 
  ๓) ค่าอาหาร กลางวัน ๒ มื้อ ,อาหารเย็น ๑ มื้อ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ (ตลอดช่วงเวลาการอบรม) 

๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการมาฝึกอบรมเอง (ทั้งขาไปและขากลับ) หรือขออนุมัติจากหน่วยงาน
ท่านในการสนับสนุนค่าเดินทางตามความเหมาะสม 

๓. หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เดินทางมาถึงก่อนวันฝึกอบรมฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าท่ีพักเอง หรือขออนุมัติจากหน่วยงาน
ท่านในการสนับสนุนค่าที่พักตามความเหมาะสม 

๔. แต่งกายด้วยชุดสุภาพระหว่างการฝึกอบรมฯ (ชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก) 

๕. เนื่องจากอาหารระหว่างการฝึกอบรมจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ท์ ท่านใดรับประทานมังสวิรัติ อิสลาม หรืออ่ืนๆ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าทีล่่วงหน้า 

๖. กรุณาตรวจสอบค าน าหน้าชื่อ , ชื่อ และนามสกุล ของท่าน เพื่อความถูกต้อง เพ่ือจัดท าใบประกาศนียบัตรและท าเนียบรุ่น 

๗. เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจ านวนมากกว่าที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือกจาก
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน  

๘. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน ทางศูนย์
คุณธรรม ขอสงวนสิทธิในการจัดรายชื่อการเข้าพักเอง พักแบบเตียงคู่ (ห้องละ ๒ ท่าน) โดยท่านสามารถมาแจ้งชื่อเข้าพักกับ
ทางโรงแรมโดยตรง (หรือทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุณธรรม จะจัดเตรียมจุดแจกกุญแจห้องพักตามความหมาะสม) 

๙. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบทั้ง ๒ วัน (เต็มเวลา) เท่านั้น 

หมายเหตุ :  หากมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอ นายบุญญานนท ศรีโท นักวิชาการสงเสริมคุณธรรม ผูประสานงาน / 

รับผิดชอบโครงการฯ ของศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) โทร. ๐๙๗ ๑๓๔ ๓๙๙๙ หรือ ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ตอ ๔๐๓  



ณ ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 เพื ่อการขับเคลื ่อนพัฒนาคุณธรรมเชิงพื ้นที ่ ภาคกลาง รุ ่นที ่ 1
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

““

““กำหนดการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 08.45 น.  แนะนำหลักสูตรฯ 

08.45 – 09.30 น.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 

09.30 – 12.00 น.  กล่าวต้อนรับ / เปิดการฝึกอบรม และบรรยาย “หลักคุณธรรมพื้นฐาน” (เสาเข็มชีวิต)

    โดย   พลเอก ดร.ศรุต  นาควัชระ

            ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.  กิจกรรม “สมดุลกายใจ” ออกกำลังกายอย่างมีสติ

13.15 – 13.30 น.  สร้างความเข้าใจสถานีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม

    โดย   นายยงจิรายุ  อุปเสน

            ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

13.30 – 16.00 น.  สถานีเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐาน

     1) ชุมชนคุณธรรม โดย นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

               นายผดุงศักดิ์  ปรานอุดมรัตน์  ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

         และสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)     

     2) โครงงานคุณธรรม โดย นายทรงศักด์ิ พิทักษ์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

     3) องค์กรคุณธรรม โดย นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

     4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพ้ืนท่ี โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคล่ือนจังหวัดคุณธรรม จ.พิจิตร

16.00 – 18.00 น.  กิจกรรมเรียนรู้ “วิเคราะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น”

    โดย   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี 

            ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

19.00 – 20.30 น.  กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย “ความสุข”

20.30 น.   เข้าที่พัก โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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08.30 – 09.00 น. Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม

09.00 – 10.00 น.  แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ค้นหา “ภาพฝันของชุมชน โครงงาน องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”

10.00 – 10.30 น.  นำเสนอภาพฝัน “ชุมชน โครงงาน องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่” ของแต่ละกลุ่ม

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.  การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง) 

    และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนนำเสนอของกลุ่ม

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.15 น.  สมดุลกายใจ “ออกกำลังกายอย่างมีสติ”

13.15 – 14.35 น.  นำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

       - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

       - กรมการศาสนา

       - สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

14.35 – 14.50 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.50 – 15.15 น.  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนรู้ (กิจกรรม I LOVE YOU)

15.15 – 15.20 น. รับชมประมวลภาพการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1

15.20– 16.00 น.  มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน

16.00 น.   ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร

             การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”

- 2 -


	3
	ประกาศศูนย์คุณธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ภาคกลาง
	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก อบรม วิทย

	1
	2
	ประกาศรายชื่อสำรอง อบรม วิทยากรส่งเสริมคุ
	คำชี้แจง ฝึกอบรม ภาคกลาง
	กำหนดการ วิทยากรคุณธรรม  ภาคกลาง หน้า 1-2
	กำหนดการ วิทยากรคุณธรรม ภาคกลาง หน้า 1
	กำหนดการ วิทยากรคุณธรรม  ภาคกลาง หน้า 2



