ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”
ภาคกลาง
ตามที่ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ได้ เปิ ด รับ สมั ค รบุ ค คลที่ ส นใจเข้ ารับ การอบรม
หลักสูตร“วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”ภาคกลาง ตามช่องทางสื่อสารสาธารณะต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ศูนย์คุณธรม (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาคุณสมบัติ
และทาการคัดเลือกผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “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 ตามกาหนดการฝึกอบรมฯ ที่แนบ (๒) โดยต้องเข้ารับการ
อบรมเต็มเวลา จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมตามประกาศนี้
ตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุ ท้ายประกาศและยืนยันกลับมายังศูนย์คุณธรรมภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
หากไม่มีการตอบรับจะถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี)
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผูม้ สี ิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคกลำง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

คำนำหน้ำ

ชือ่ - นำมสกุล
พระกันติทตั สุจิตฺโต (สุนทรินทร)
พระครูปลัดยุทธนา ธนปญฺโญ
พระครูสังฆรักษ์ปญ
ั ญา วรปญฺญาเมธี
พระณัฐภพ ขนฺติโก
พระดนัย ธีรวโส (ทองบุญมา)
พระมหาทองจันทร์ กิตฺติปาโล (กิง่ เกษ)
พระมหานพดล อาสโภ
พระมหาประยงค์ศักดิ์ มหาปุญฺญภาวี
พระยศนันท์ ศาตรใจเย็น
แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสสศักดิ์ชัย
กนกลักษณ์ แพทย์พิทกั ษ์
นาง
นาย
กรวุฒิ เกิดนาวี
นางสาว
กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกลู
พันเอก ดร.
ก้อง ไชยณรงค์
นาวาอากาศเอกหญิง ดร. กาญจนา ค้ายาดี
การุณ สุทธิภลู
นาย
นาย
กิตติพัศ สุมนัส
นางสาว
เกศินี จันทร์โท
นาย
เขมชาติ สถิตย์ตันติเวช
คนึง ไข่ลือนาม
นางสาว
จรรยงค์ พุม่ มูล
นาย
จรัสศรี งามจริง
นาง
จเร ชุมเปีย
นาย
จันทร์ฉาย แซ่พ่าน
นางสาว
นางสาว
จารุวรรณ ปรีชาเดช
นาย
จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม
นาย
เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
นาง
ชนิดาภา กุลวานิช
นางสาว
ชื่นศิกานต์ โกเศสธนพัฒน์
นาย
เชาวลิต นาคสวัสดิ์
นาย
ญาณภัทร ยอดแก้ว
นางสาว
ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
ฐิติวัฒน์ ศรีสมทรัพย์
นาย
ณรงค์ จันทร์ประสิทธิ์
นาย
นางสาว
ณัฐจริยา แสงสว่าง
ณัฐชนก ระพีพัฒนชลธาร
นาง
นางสาว
ดวงมณี ศรีทศั นีย์
นางสาว
เดือนชัญญา โชคจันทรรัศมิ์
ทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กลุ
นาย
นาง
ทัศนีย์ ปิน่ สวัสดิ์
ทิพย์วรรณ แสงอากาศ
นาง
ทิวาพร มาศพฤกษ์
นางสาว
ธนาชัย แจ้งสนอง
นาย
ธนิสร แจ้งสนอง
นาง
นางสาว
ธันย์ธวิมนท์ เณรจาที
นาย
ธารี มหาเรือนลาภ
ธีรพงษ์ ลิ้มติ๋ว
นาย
ธีรภัทร สรรคพงษ์
นาย
นาย
นจรส ศิริขรรแสง

สังกัด
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจาจังหวัดปทุมธานี วัดปัญญานันทาราม
วัดท่าโขลง
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
วัดไผ่เหลือง
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
พระสงฆ์ทางด้านศาสนา
วัดน้อยนอก
วัดชัยฉิมพลี กรุงเทพมหานคร
วัดช่องนนทรี
สถาบันแม่ชีไทย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบางไทร
กรมประชาสัมพันธ์
สานักเลขานุการกองทัพบก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ชมรมเครือข่ายนักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย
โรงแรมมิตร์บชี
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บรุ ี
สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
มูลนิธิกองทุนเวลาเพือ่ สังคม
กรมธุรกิจพลังงาน
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
กลุ่มแสงสว่างกลางดวงใจ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระบุรี
ไทยพีบเี อส
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
เครือข่ายสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัดสิงห์บรุ ี
ธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บรุ ี
ทีมวิจัยชาวนากรมการข้าว
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดปรังกาสี

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผูม้ สี ิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคกลำง
ที่
50
51
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57
58
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60
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78
79
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84
85
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87
88
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คำนำหน้ำ
นาย
นาง
นาย
นาย
นาง
นาย
นาย
นาง
นาย
นางสาว
พันเอก
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
ดร.
นางสาว
นาย
นาย
นาง
นางสาว
พันโท
นางสาว
นาย
นาย
นาง
ดร.
นาง
นางสาว
นาย
นาง
นาย
นางสาว
นาย
ร้อยตารวจตรี
นาย
นาง
นาง
นาย
นาง

ชือ่ - นำมสกุล
นพดล อารมณ์สุโข
นรีภรณ์ สามกษัตริย์
นฤชิต วิมิตตะนันทกุล
นัครินทร์ ขาวผ่อง
นารีรัตน์ ดิษฐลักษณะ
นิธิศ แพรดา
บัณฑิต สีอ่อน
บุญลาภ ตรีแก้ว
บุญส่ง ดารักษ์
บุษยา ดาคา
ประชุม สุขสาราญ
ประทิน พูลนิล
ประสงค์ แสนใจกล้า
ปราณี เปรมปรี
ปรารถนา ทองรักษ์
ปริญญา บรรดาพิมพ์
ปานิสรา เอี่ยมวิบลู ย์
ปิยะฉัตร ถือคา
พรรษมล สุนทรวิเศษ
พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์
พลอยนภัส กฤตย์อธิเดโช
พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
พิเชฐ ติละกุล
พิมพกานต์ ไชยสังข์
พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ
ภคมน ทิพย์โกศัย
มงคล ธิดาธัญลักษณ์
มาโนช เกิดเกษ
ระเบียบ ปัทมดิลก
รัชธีรวรรณ ชาญกิจ
ราเชล เชื่องสุวรรณ
รุ่งนภา วงศ์เลอศักดิ์
เรวัฒน์ แจ่มจบ
เรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์
ลลิดา ธรรมบุตร
ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
วรภรณ์ เชื่อมไพบูลย์
วราภรณ์ เนาวราช
วรินทร์ สุขเจริญ
วันทนีย์ มีแสง
วารินทร์ คาคงศักดิ์
วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
วิจิตร ไฝศิริ
วิชาญ ท้าวทอง
วิเชษฐ จินานุรักษ์
วิมลพรรณ รักทอง
วิไล อิ่มสาราญ
ศิริชัย หาเมธี
ศิริพร กฤชสินชัย

สังกัด
โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่
สานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
อดีตผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชะอา)
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัดชัยนาท
โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
สานักวัฒนธรรมตาบลบุฝ้าย
โรงพยาบาลสรรพยา
ข้าราชการบานาญ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพระปกเกล้า
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จากัด
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท มิส คอนซัลท์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
สหกรณ์บา้ นมั่งคงชุมชนโพธาราม จากัด
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูช
กองพลทหารปืนใหญ่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจาจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปนุ่ )
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กรรมการสภาวัฒนธรรมอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
รองสารวัตรสถานีตารวจภูธรมโนรมย์
เทศบาลตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารที่แนบ ๑

รำยชือ่ ผูม้ สี ิทธิเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคกลำง
ที่
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

คำนำหน้ำ
นาย
นาง
นาย
นาย
บาทหลวง
นาย
ว่าทีเ่ รือโท
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาง
นาง
นาง
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
จ่าเอก
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
ว่าทีร่ ้อยโท

ชือ่ - นำมสกุล
ศุภวัฒน์ จัตุรัส
ษมาพร คงมั่น
สถาพร โคธีรานุรักษ์
สมเกียรติ จันทร์อารักษ์
สมเกียรติ จูรอด
สมชาย ชวนชม
สมพร ชัยพันุพร
ธ์
สมพร ไตยวงค์
สมศักดิ์ แสงโพยม
สมศักดิ์ หนชัย
สรยุทธ อังคณานุกจิ
สรวีย์ รัฐพิทกั ษ์ถิรดา
สอน สุริยนั ต์
สาวิตรี จุ้ยทอง
สิรพริษฐ์ อนันต์ชื่นสุข
สิริรัตน์ ทุง่ สินธุ์
สุณิสา โกศินานนท์
สุนทรีย์ โพธิทกั ษิณ
สุนยี ์ วสิกชาติ
สุพรรณี เล็กโนรีหกุล
สุพัตรา หัตถคุณ
สุภทั ร กิจเวช
สุรใจ แสงอากาศ
สุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์
สุรสิทธิ์ เปียสังข์
สุรินทร์ ตาหนิงาน
สุวิมล เชื้อชาญวงศ์
เสริมศิริ กิติวิริยะกุล
แสวง มูลมงคล
โสภณ แสงอยู่
โสภานนท์ ปัททุม
เหรียญตรา บุตรตะราช
อดิเรก วิบลู ย์กลุ
อนันต์ ศิลปี
อนุรัตน์ มณีนลิ
อภิชาติ เอี่ยมสกุล
อรพร คัมภีรศาสตร์
อรอุมา วิวัฒน์ทรางค์กลู
อริยา วงษ์ทองดี
อัครพล เจริญสุข
อานนท์ พลแหลม
อารี พรธวัลวงศา
อาไพ สารีบท
อุบล โรจนวัน
เอกชัย สอนบุญชู

สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
บริษัท ดีบเี อ็มที จากัด
กลุ่มกิจกรรมมันส์สมอง
โรงเรียนดาเนินวิทยา
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดลพบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัชลบุรี
คริสเตียนกลางอยุธยา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
บริษัท อันนาย จากัด
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ทีว่ ่าการอาเภอ วิหารแดง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
อาสาสมัครวัฒนธรรม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
กลุ่ม Free fish
บริษัท รอยัลซิค จากัด
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี
สมาคมสื่อสร้างสรรค์ฯ ภาคตะวันออก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
กระทรวงยุติธรรม
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
ข้าราชการครูบานาญ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก
สมาคมการศึกษาตลอดขีวิต
บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จากัด
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

หมำยเหตุ : หากมีผู้สละสิทธิ์ ศูนย์คุณธรรมฯ จะพิจารณารายชื่อสารองตามลาดับต่อไป

รำยชือ่ สำรอง กำรฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม” ภำคกลำง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คำนำหน้ำ
นางสาว
นาง
ดร.
นาง
นางสาว
นางสาว
ร้อยตารวจเอก
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาง
นาง
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาง
นาง

ชือ่ - นำมสกุล
พัชราภรณ์ ศิริพงษ์
ศรีสุภา ชุมสาย ณ อยุธยา
อานาจ วัดจินดา
นิชนันท์ หลุยใจบุญ
ศิวพร ปิยะวดีพงษ์
คุณัญญา ถะเกิงสุข
จักรวาล สุขสุพลสิริ
รัตนาภรณ์ เคหนาค
ภัทฉรานิษฐ์ จันทร
โศภิลักษณ์ ชัยชุมพร
ชวลิต ศุภศักดิธ์ ารง
ละอองดาว หยุดรัตน์
ญาณิดา ปานเกษม
อรรตพล มีใหม่
พัชรวัฒน์ พุฒิชัยธนาสิริ
พลวัฒน์ เกือ้ ธรรมคุณ
เอือ้ งฟ้า เพ้ยจันทึก
ณัฐณิชาช์ กมลเทพา
ดุษฎี ใหญ่เรืองศรี
นิชานันท์ แก้ววงษา
ชัชพล จริโมภาส
เข็มจริยา ธีรพงษ์
เฉลิมชนม์ ณ ลาปาง
สุพัตรา ถนอมรัตน์
วลัยพร โพธิ์ณะชาติ

สังกัด
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สานักข่าวสยามสิงห์บรุ ีนวิ ส์
บริษทั HRD MAX จากัด
โรงเรียนบ้านคลองอุดม
มูลนิธิดวงธรรม
โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรรการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนวัดสระสองตอน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมูบ่ า้ นหนองถัว่ ผี
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
โรงเรียนวัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเวิร์ลแชร์
บริษทั เอ็นอาร์จี โซลูชนั่ ส์ จากัด
โรงพยาบาลสงฆ์
กรมพินจิ ฯ มูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต
เครื่อข่ายสือ่ มวลชนต้านทุจริตลพบุรี
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
บริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

หมำยเหตุ : หากมีผสู้ ละสิทธิ์ ศูนย์คณ
ุ ธรรมฯ จะพิจารณารายชือ่ สารองตามลาดับต่อไป

คำชี้แจง / เงื่อนไขในกำรฝึกอบรมฯ
ขอให้ทุกท่านอ่านคาชี้แจง / เงื่อนไขในการฝึกอบรมฯ โดยละเอียด
๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบค่าใช่จ่ายเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น ในช่วงเวลาการ
ฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยแบ่งเป็น
๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม
๒) ค่าที่พักเฉพาะคืนวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จานวน ๑ คืน
๓) ค่าอาหาร กลางวัน ๒ มื้อ ,อาหารเย็น ๑ มื้อ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ (ตลอดช่วงเวลาการอบรม)
๒. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางในการมาฝึกอบรมเอง (ทั้งขาไปและขากลับ) หรือขออนุมัติจากหน่วยงาน
ท่านในการสนับสนุนค่าเดินทางตามความเหมาะสม
๓. หากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เดินทางมาถึงก่อนวันฝึกอบรมฯ ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าที่พักเอง หรือขออนุมัติจากหน่วยงาน
ท่านในการสนับสนุนค่าที่พักตามความเหมาะสม
๔. แต่งกายด้วยชุดสุภาพระหว่างการฝึกอบรมฯ (ชุดที่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก)
๕. เนื่องจากอาหารระหว่างการฝึกอบรมจัดเป็นแบบบุฟเฟ่ท์ ท่านใดรับประทานมังสวิรัติ อิสลาม หรืออื่นๆ กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าทีล่ ่วงหน้า
๖. กรุณาตรวจสอบคานาหน้าชื่อ , ชื่อ และนามสกุล ของท่าน เพื่อความถูกต้อง เพื่อจัดทาใบประกาศนียบัตรและทาเนียบรุ่น
๗. เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจานวนมากกว่าที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องพิจารณาผู้มีคุณสมบัติโดยคัดเลือกจาก
ประสบการณ์และความเกี่ยวข้องกับงานด้านคุณธรรม และขอให้สิทธิกับผู้ที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ ก่อน
๘. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมจานวนมากและต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน 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

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“

กำหนดการ

“
เพื ่ อ การขั บ เคลื ่ อ นพั ฒ นาคุ ณ ธรรมเชิ ง พื ้ น ที ่ ภาคกลาง รุ ่ น ที ่ 1
วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเอสเพรสโซ่ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 นายทรงศักดิ์ พิทกั ษ์มงคล ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) องค์กรคุณธรรม โดย นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
4) การพัฒนาคุณธรรมเชิงพืน้ ที่ โดย นายไพรัช กาวประเสริฐ คณะทำงานขับเคลือ่ นจังหวัดคุณธรรม จ.พิจติ ร
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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วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.
13.15 – 14.35 น.

14.35 – 14.50 น.
14.50 – 15.15 น.
15.15 – 15.20 น.
15.20– 16.00 น.
16.00 น.

Check in เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ / ทบทวนองค์ความรู้กระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม
แบ่งกลุ่มการเรียนรู้ค้นหา “ภาพฝันของชุมชน โครงงาน องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่”
นำเสนอภาพฝัน “ชุมชน โครงงาน องค์กร และการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่” ของแต่ละกลุ่ม
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
การดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ “วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม” (ของตนเอง)
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมกับเตรียมตัวแทนนำเสนอของกลุ่ม
รับประทานอาหารกลางวัน
สมดุลกายใจ “ออกกำลังกายอย่างมีสติ”
นำเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
- กรมการศาสนา
- สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนการเรียนรู้ (กิจกรรม I LOVE YOU)
รับชมประมวลภาพการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1
มอบใบประกาศนียบัตร และถ่ายภาพร่วมกัน
ปิดการอบรม / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา จึงจะผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร
การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม”

