


ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล สงักัด
1 พระใบฎกีาสมาน  คุณกโร ส านกังานเครือขา่ยกล้าน าคุณธรรม จ.นครสวรรค์
2 พระครุสุนทระรรมนทิสันื มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
3 พระครูสังฆบริรักษเ์อกรัฐ อภริกโฺข วัดต  ามอ่น จงัหวัดพะเยา
4 พระชนพมนศิวร์ อธิจตฺิโต ส านกัปฏบิติัธรรมประจ าจงัหวัดพษิณุโลก แหง่ที่11 วัดบา้นพร้าว
5 พระมหาโชติอภนินัต์ สุมงฺคโล วัดทา่หลวง พระอารามหลวง จ.พจิติร
6 พระมหาวรพล วรพล หนว่ยอบรมฯ ธรรมะโมเดิร์น วัดทา่หลวง จงัหวัดพจิติร
7 พระมหาวิทยากร กตฺิติเวที ส านกังานเครือขา่ยกล้าน าคุณธรรม   วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์
8 พระมหาอรัญ คงประกอบ วัดลาดยาว อ าเภอลาดยาว จงัหวัดนครสวรรค์
9 พระวิทวัส โกฎฉิกรรจ์ วิทยาลัยสงฆพ์ทุธชนิราช มจร จ.อตุรดิตถ์
10 นาง กนกรัตน ์ จนัทร์กล่ า กลุ่มแมลงปอปกีแกว้ (กลุ่มจติอาสา) จ.อตุรดิตถ์
11 นาง กนกวรรณ  มโนต้ังวรพนัธ์ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวัดพษิณุโลก
12 นาย กฤษณ์  ปาค า ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดนา่น

13 คุณ กญัญณ์พชัญ ์ พลเยี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา นา่น
14 นาง กนัต์ฤทยั  ปาอาภรณ์ โรงเรียนพรหมพริามวิทยา จ.พษิณุโลก
15 นาง การะเกด  พลจตุัรัส องค์กรพฒันาสตรี / สถานวีิทยกุองทพัภาคที่ 3
16 นาย กติตพงษ ์ เทพนกิร ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดตาก

17 นาย กติติ  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม จ.เชยีงราย
18 นาย กติติพฒัน ์ อธิวัฒนธ์นาวงศ์ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัเนครสวรรค์
19 คุณ แคทรียา  มารยาท โรงพยาบาลบา้นไร่ จ.อทุยัธานี
20 คุณ จนัทร์ศิริ  ชา่งเขยีน โรงเรียนบา้นเทอดไทย จ.เชยีงราย
21 นาง จดิาภา  สาสูงเนนิ ประชาสัมพนัธ์จงัหวัด (อป.มธ.)จงัหวัดก าแพงเพชร
22 คุณ จติรา  ลักขณาพทิกัษ์ ที่ปรึกษาอสิระ จ.เชยีงใหม่
23 คุณ จริภา  พงษก์ลาง ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดล าปาง
24 นางสาว จริาวรรณ  มว่งจนัทร์ โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวัดล าพนู
25 คุณ ชไมพร  กาญจนกจิสกลุ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก
26 คุณ ชญัญา  สกลุวรศิลป์ สมาพนัธแรงงานนอกระบบภาคเหนอื จ.เชยีงใหม่
27 นาย ชยัวัฒน ์ ญานสว่าง โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จ.เพชรบรูณ์
28 นาย ชาญณวุฒ  ไชยรักษา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
29 นางสาว ชาลิน ี เหี้ยวจะบก ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดตาก

30 นาย ชพี  ค าไทย คณะกรรมการธรรมาภบิาลจงัหวัดสุโขทยั
31 นาง ชลีุภรณ์  สารากจิ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดอทุยัธานี
32 นาย ณหสัดินท ์ ภาณุอสิริยาภรณ์ วิทยาลัยสงฆพ์ทุธชนิราช มจร. พษิณุโลก
33 ว่าที่ร้อยตรีหญงิ ณัฏฐ์ชดุา  ธีรอธิพนัธ์ ชมุชนต าบลทุ่งกว๋าว อ.เมอืงปาน จ.ล าปาง
34 นาย ธนทรัพย ์ รัตนไภ โรงเรียนบา้นเทอดไทย จ.เชยีงราย
35 นางสาว ธราเนาว์  สัตยพานชิ โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชยีงใหม่
36 นาย ธวัชชยั  พฒันปาลี ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดล าพนู
37 นาย ธีนศักด์ิ  จนัทร์หอม ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดนา่น

38 นาง นภสัสวรรณ  พทิาค า โรงเรียนแมต่ื่นวิทยาคม เชยีงใหม่

รำยชื่อผู้มสีทิธเิขำ้รับกำรอบรมหลกัสตูร “วทิยำกรสง่เสริมคุณธรรม” ภำคเหนือ

เอกสารท่ีแนบ ๑



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ - นำมสกุล สงักัด
39 นางสาว นนัทน์ลิน  พุ่มพวง ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดก าแพงเพชร
40 นาง นยิมพร  เจริญวัฒนาชยักลุ ส านกังานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์

41 ส.ต.ท.หญงิ นชุรินทร์  ธีระบญุยะ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดพจิติร
42 นาง เบญจมาส  บญุเทพ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงราย

43 ดร. ปพนสรรค์  โพธิพทิกัษ์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์
44 นางสาว ประกาย  บรรลัง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 40

45 นางสาว ปรัชญลิ์นดา  จนิตจรัิฏฐ์ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดตาก
46 ดร. ปติิภาคย ์ ปิ่นรอด วิทยาลัยเทคนคิล าพนู
47 นาย ปยิพงษ ์ ชมสวนมั่งมี Change Family จ.พษิณุโลก
48 นาง ปญุญดา  ชาวงศ์ศรี ส านกังานศึกษาธิการจงัหวัดเพชรบรูณ์

49 นาง ผจญ  ศรีบานงา ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดนา่น

50 นาย พงศร  มวีาสนา บา้นพกัเด็กและครอบครัวจงัหวัดอตุรดิตถ์
51 นาง พวงเพชร  ดวงแกว้นอ้ย โรงเรียนสันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชยีงใหม่
52 นางสาว พชัราภรณ์  ครุฑจู องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชยั จ.ก าแพงเพชร
53 นาย พทิกัษ ์ สนประเทศ โรงเรียนชมุชนวัดบรมธาตุ จ.อตุรดิตถ์
54 นาย ภวูเดช  วงศ์เค่ียม มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิลูสงคราม จ.พษิณุโลก
55 นาย ยทุธพล  ด ารงชื่นสกลุ สมาคมวัฒนธรรมความพกิารเชยีงใหม่
56 นาง รสสุคนธ์  ศรีออ่น สมาคมสุขปญัญา เครือขา่ยสมชัชา พษิณุโลก
57 คุณ ระพ ี แสงสาคร คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
58 นางสาว ระวีวรรณ  โตวารี ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงใหม่
59 นางสาว รัตนา  ตองใจ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดตาก

60 นางสาว วรัญรดา  กมุรีจติร ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดก าแพงเพชร
61 นาย วัง  นอรัตน์ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงราย

62 นาย วีรภทัร  เปดี โรงเรียนบา้นชายเคือง จ.ก าแพงเพชร
63 นาย วีรยทุธ  วงศ์อุ้ย คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนคุณธรรมจงัหวัดเพชรบรูณ์

64 นาย ศรัทธา  เสมามิ่ง หนว่ยอบรมฯ ธรรมะโมเดิร์น วัดทา่หลวง จงัหวัดพจิติร
65 นางสาว ศรีวรรณ  ปวงงาม สภาองค์กรชมุชนเทศบาลต าบลดงเจน จ.พะเยา
66 นาง ศิริกลัยา  วุฒิเดชา ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงราย

67 คุณ ศุจภีรณ์  อาจนาเสียว โรงเรียนแมแ่ตง จงัหวัดเชยีงใหม่
68 นางสาว ษรฉตัร  ฉนัทวรางค์ สมาคมสหพนัธ์ทอ่งเที่ยวภาคเหนอืจงัหวัดสุโขทยั
69 นาง เสนห่น์ชุ  วิเศษสุข ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดนา่น

70 นาย สมเกยีรติ  จริะวงศ์เสถยีร คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดิตถ์
71 คุณ สหทัยา  วิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
72 นางสาว สายทพิย ์ ออ๊ดพนัธ์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ.สุโขทยั
73 นาง สายรุ้ง  จนัทร์เส็ง โรงพยาบาลลับแล จ.อตุรดิตถ์
74 นาย สุรสิงห ์ แจม่ใส สภาวัฒนธรรมจงัหวัดพจิติร
75 นาย อภนินัท ์ มสิุกะพงษ์ ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดก าแพงเพชร
76 นาย อมร  กติติกวางทอง ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงราย
77 คุณ เอมอร  พรหมดี เครือขา่ยสภาองค์กรชมุชนต าบลจงัหวัดแพร่
78 จ.ส.อ. อ าไพ  สอนจติร ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาเพชรบรูณ์เขต 2 



 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยำกรส่งเสริมคุณธรรม" ด้วยมติิทำงวัฒนธรรมและมติิด้ำนสังคม 

วันที่ 9 – 10 มกรำคม 2562 
ณ ห้อง Function Room 1 - 2 สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดสุโขทัย 

 

วันพุธที่ 9 มกรำคม 2562 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
08.30 – 08.45 น.  แนะน ำหลักสูตรฯ  
08.45 – 09.30 น.  กิจกรรม “ใจดวงเดียวกัน” 
09.30 – 11.30 น.  กล่ำวต้อนรับ / เปิดกำรฝึกอบรม และบรรยำย “หลักคุณธรรมพื้นฐำน” (เสำเข็มชีวิต) 
 โดย   พลเอก ดร.ศรุต  นำควัชระ 

        ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ 
11.30 – 12.00 น.  สร้ำงควำมเข้ำใจสถำนีเรียนรู้และเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรม 

โดย   นำยยงจิรำยุ  อุปเสน 
        ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 – 13.30 น.  กิจกรรม “สมดุลกำยใจ” ออกก ำลังกำยอย่ำงมีสติ  
13.30 – 15.30 น.  สถำนีเรียนรู้เครื่องมือกำรส่งเสริมคุณธรรม 4 ฐำน 

1) ชุมชนคุณธรรม 
    โดย  ชุมชนคุณธรรมวัดน  ำพริก ต.ยำงโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
  และ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำประดำ อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร 
2) โครงงำนคุณธรรม 
    โดย  ดร.อุทยั ปัญญำโกญ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  

ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 
และ โรงเรียนวัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

3) องค์กรคุณธรรม 
    โดย  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
4) กำรพัฒนำคุณธรรมเชิงพื้นที่ 
    โดย  นำยแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยำ  โรงพยำบำลบำงมูลนำก จ.พิจิตร 

15.30 – 17.30 น.  กิจกรรมเรียนรู้ “วิเครำะห์พฤติกรรมพลังบวกด้วยหนังและละครสั้น” 
โดย    รศ.นพ. สุริเดว  ทรีปำตี 

          ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)  
17.30 – 18.00 น.  พักผ่อนตำมอัธยำศัย  
18.00 – 19.00 น.  รับประทำนอำหำรเย็น  
19.00 – 20.30 น.  กิจกรรมสำนสัมพันธ์ “ควำมสุข” 
20.30 น.  เข้ำท่ีพัก ณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

เอกสำรที่แนบ ๒ 



 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกรำคม 2562 

08.30 – 09.00 น. Check in เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนรู้ 
09.00 – 10.45 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย ทบทวนองค์ควำมรู้กระบวนกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม 
10.45 – 12.00 น.  กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีกลยุทธ์ แบ่งกลุ่ม “วำงแผนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม” 
12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น.  น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเติมเต็มประสบกำรณ์จำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
    - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
    - กรมกำรศำสนำ 
    - ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) 
14.30 – 15.15 น.  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น / สะท้อนกำรเรียนรู้ 
15.15 – 16.00 น. มอบคู่มือ มอบใบประกำศนียบัตร และถ่ำยภำพร่วมกัน 
16.00 น.  ปิดกำรอบรม / เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 




