
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 48 ได้แก่ หลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2559  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรก     
ในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี ้
๑) ตัวช้ีวัดหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัตผิู้เข้ารบัการพัฒนา และน าสง่ในวันแรกของการพฒันา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหต ุ -    สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ ๐๘๕-๐๖๔๙๓๖๙ 

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพเิศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
โดยน ามาช าระในวันแรกของการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  
หลักสตูรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย         

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูช านาญการพิเศษ 
            หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

       ๑.๑ การวิเคราะห์และพฒันาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในช้ันเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบรหิารจัดการช้ันเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนท่ี ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
             คุณภาพการปฏิบัติงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ ความเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพือ่สร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

                  ๔.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
๒.  น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ ๑ สรุปสรา้งองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย  บทน า   
     เน้ือเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๔    
     ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ ห้อง 201 

ระหว่างวันท่ี 12 – 15 ตุลาคม 2559  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  สังกัด 

1 นางสาวดวงใจ งามเลิศวงศ์ จันทรป์ระดิษฐ์ผารามวิทยาคม สพม. เขต 1 
2 นางสาวสุพรรณี พาณิชเลิศ จันทรป์ระดิษฐ์ผารามวิทยาคม สพม. เขต 1 
3 นายปภาณ ชาติเจริญถาวร จันทรป์ระดิษฐ์ผารามวิทยาคม สพม. เขต 1 
4 นางสาวรัชนก ศรีเปี่ยม จันทรป์ระดิษฐ์ผารามวิทยาคม สพม. เขต 1 
5 นายสิทธิชัย สุนทรเอกจิต จันทรป์ระดิษฐ์ผารามวิทยาคม สพม. เขต 1 
6 นางสาวเบญจวรรณ มณีเนียม จันทรป์ระดิษฐ์ผารามวิทยาคม สพม. เขต 1 
7 นายผดุง อารีพันธ์ุ วัดสระเกศ สพม. เขต 1 
8 นางสาวชญานิศวร ์ นามไพรจริะโชต ิ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 
9 นางสาวสจุิตรา จ าลองนิล อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 

10 นางสาวพรรณวดี ยืนยงค์นาน เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 
11 นางสาวกัตติกา สกุลสวน ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สพม. เขต 2 
12 นางศศิธร โพธินิยม ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สพม. เขต 2 
13 นายจักรภัทร ไชยราช พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
14 นางสาววีร์สุดา จันทโชต ิ สารวิทยา สพม. เขต 2 
15 นางสิรินธร ทองพานิชย ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม.เขต 2 
16 นางวรภร อัญชลีนุกลู นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
17 นางวิภาดา เลิศสรุิยะกลุ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
18 นางสาวละมัย สุกใส พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
19 นายอัคคภาคย์ ยงยุทธ พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
20 นางสายฝน เริงศาสตร ์ ราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 
21 นายสุประวีณ์ อมรมุนพีงศ์ ไทรน้อย สพม. เขต 3 
22 นางสาวกรวิกา ดีเอี่ยม ไทรน้อย สพม. เขต 3 
23 นางสุนันทา กรีธาธร ไทรน้อย สพม. เขต 3 
24 นางสาวยุวดี พันธ์สุจิตร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 
25 นายปริญญา พวงจันทร ์ ปากเกร็ด สพม. เขต 3 
26 นางสาวน้ าฝน ทะกลกิจ ปากเกร็ด สพม. เขต 3 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  สังกัด 
27 นางสาวสลุักขณา คุ้มทรัพย ์ วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 
28 นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 
29 นายสรศักดิ ์ โพธ์ินิล วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 
30 นางพุธชาด ศักดิ์แสง วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 
31 นายกิตณิวัฒช์ แซ่วู่ วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 
32 นางอุมากร พูลสนาม พูลเจรญิวิทยาคม สพม. เขต 6 
33 นางสาวรัชดา มีสุข สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
34 นายสุวรรณ์ วงศ์สามารถ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
35 นางนพณัฐ ใบเนียม นามราชนุสรณ์ สพม. เขต 7 
36 นายมนวัฒน ์ แหลมผึ้ง ชิตใจช่ืน สพม. เขต 7 
37 นางสุวรรณา จิตต์ปลืม้ บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 
38 นางศศพร อาจสงคราม บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 
39 นายยุทธพล จันทรด ี บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 
40 นายกิตติกาญจน ์ อินทเกษ บางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 
41 นางสาวมัณฑณา สุทธินัย ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. เขต 9 
42 นายกัปปิย เล้าเจริญ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. เขต 9 
43 นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศร ี รัตนโกสินทรส์มโภชฯ สพม. เขต 9 
44 นางสุรสัวด ี เภาวรัศมี รัตนโกสินทรส์มโภชฯ สพม. เขต 9 
45 นางบุษกร คงนะ คงทองวิทยาคม สพม. เขต 9 
46 นางสาวสลักจิต ปลื้มละมัย คงทองวิทยาคม สพม. เขต 9 
47 นางสาวซ่อนกลิ่น ศรีทองเทศ คงทองวิทยาคม สพม. เขต 9 
48 นางสาวนวลหง บุญเทียม ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
49 นางชลิกา หูทิพย ์ ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
50 นางสาวอรอนงค์ ทวีบุตร ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
51 นางเสาวลักษณ์ ทองจันทร ์ ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
52 นางสาวอัสนา ปลอดโปรง่ ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
53 นางสาวลลัน์รวิทน ์ สงวน ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
54 นางสาววิลาวัลย ์ วรรณา ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
55 นางพจนารถ ระยะกลุชร ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
56 นางสุชาดา มาทอง ชะอ าคุณหญิงเนือ่งบุร ี สพม. เขต 10 
57 นายสยาม บุญประเสริฐ หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 
58 นางสาวดวงกมล อังกินนท ์ หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 
59 นางสาวญาณภาณี พรหมเรือง หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  สังกัด 
60 นายพิสิฐ โพธ์ิเงิน หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 
61 นางสาวสริิรัตน์ เกลี้ยงเกลา ศรัทธาสมทุร สพม. เขต 10 
62 นางสาวธนกฤตา น่วมศิริ ศรัทธาสมทุร สพม. เขต 10 
63 นางสาวอุมาพร สุนทรเสถียร ศรัทธาสมทุร สพม. เขต 10 
64 นางสุนันทา สินชัย เบญจมเทพอทุิศ จ.เพชรบรุ ี สพม. เขต 10 
65 นางสาวจุฑาภรณ์ เจริญศร ี เบญจมเทพอทุิศ จ.เพชรบรุ ี สพม. เขต 10 
66 นายวิสุทธ์ิ คงกัลป ์ ควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 
67 นายโกญจนาท แสงกระจ่าง วัดป่าประดู ่ สพม. เขต 18 
68 นายนราวุธ ซื่อความซื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน 101 สพม. เขต 27 
69 นายชูเกียรต ิ สุราภา นครสวรรค์ สพม. เขต 42 
70 นายเพชรสถิต แสงประทปีขาว นครสวรรค์ สพม. เขต 42 
71 นายสกุล ลอยลอ่ง นครสวรรค์ สพม. เขต 42 
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ระหว่างวันท่ี 12 – 15 ตุลาคม 2559  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐2 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  สังกัด 
1 นางสาววิวัฒน์ วุฒิยาสาร วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 
2 นายวัชระ ไชยเพชร วัดไตรสามัคคี สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
3 นางผกากรอง ศรีสุข วัดไตรสามัคคี สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
4 นางสาววาร ี อ้อนอุบล วัดไตรสามัคคี สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
5 นางศิริมา ทองแทง่ นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
6 นางจงลักษณ์ การะเกต นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
7 นายไพโรจน ์ เอื้อเฟื้อ นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
8 นางสาวสภาวิตา ทองไพวรรณ นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมทุรปราการ เขต 1 
9 นางพรสวรรค์ ขันอุระ วัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบรุี เขต 1 

10 นางสาวนุชนารถ สัตบุษ วัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบรุี เขต 1 
11 นางชมภูนุช รอดเชียงล้ า วัดเสาธง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
12 นางสาววัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ วัดป่าพระเจ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
13 นางปุณิกา โพธ์ิสุทธ์ิ วัดป่าพระเจ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
14 นางสาวสายฝน แก้วสีโท เมืองสุพรรณบุร ี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
15 นางสายน้ าผึง้ ปลื้มใจ เมืองสุพรรณบุร ี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
16 นายภาคภูมิ ดีวงษ์ เมืองสุพรรณบุร ี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
17 นางสาวกานต์นาร ี ป่างพรม วัดนิเวศน์ธรรมาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
18 นางสาวณัฐน ี เหมร ี วัดนิเวศน์ธรรมาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
19 นางอรพรรณ สุขเรอืน สุพรรณภูม ิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
20 นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม สุพรรณภูม ิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
21 นางสาวอัญชล ี สุภาชัย สุพรรณภูม ิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
22 นางรุ่งนภา คชายุทธ สุพรรณภูม ิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
23 นางสาวอรอุมา ดีหล ี สุพรรณภูม ิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
24 นางสาวพรรณศร คงก าปั่น วัดองครักษ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
25 นางจรสัรัช สอนประสาร ท่าพะเนียดกญุชร สพป.กาญจนบรุี เขต 1 
26 นางพรรษา มูลประวัต ิ บ้านใหม ่(จีนาภักดิ์วิทยา) สพป.กาญจนบรุี เขต 1 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  สังกัด 
27 นางบานเย็น ชูฝา บ้านจอมบึง สพป.ราชบรุี เขต 1 
28 นางสุขศิร ิ เทียนมนต์ บ้านจอมบึง สพป.ราชบรุี เขต 1 
29 นางอุบล ดอกพรม วัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1 
30 นางวณิชยา เดชกล้าหาญ บ้านท่าตะคร้อ มิตรภาพที่ 192 สพป.เพชรบุรี เขต 1 
31 นางสาวปนัดดา ปิ่นพัฒน ์ วัดทองนพคุณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
32 นายปภาวิน เทียมคร ู อนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 
33 นางวรัชยา กาจชัยการ บ้านโป่งเกง้ สพป.อุทัยธานี เขต 1 
34 นางสุกานดา นวนไทย วัดล าพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

35 นางสาวช่ืนนภา ถนอมสินธ์ุ บ้านนาทม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
36 นางจันธิรา เหลืองอารีพร บ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบรุี เขต 2 
37 นางสาวอาภรณ์ เพิ่มผล อนุบาลบ้านไร ่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
38 นางณิชากร เรืองอินทร ์ บ้านบุ่ง สพป.อุทัยธานี เขต 2 
39 นางทัศนีย ์ ผลเศรษฐ ี ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป.อุทัยธานี เขต 2 
40 นางรวีวรรณ อ่อนจันทร ์ ห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป.อุทัยธานี เขต 2 
41 นายนคร เหมนาค บ้านวังกวาง สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 
42 นางสาวสุภาพร สอาดนัก บ้านหนองปืนแตก สพป.เพชรบุรี เขต 2 
43 นายเอกพฒัน ์ เอกวงศา บ้านหนองปืนแตก สพป.เพชรบุรี เขต 2 
44 นางสาวภัททราวด ี แก้วค า บ้านไร่พัฒนา สพป.ลพบุรี เขต 2 

45 นางศิโรรัตน์ รักนิ่ม บ้านหนองธง สพป.พัทลุง เขต 2 
46 นางขนิษฐา วาหะรัมย ์ บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" สพป.บุรรีัมย์ เขต 2 
47 นางน้ าทิพย ์ เปียศิร ิ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
48 นางสาวกาญจนา อ าเทศ อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
49 นางสาวศุภรักษ์ จ าปาสกั อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
50 นางสาวเจนจริา พลายละหาร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 
51 นางบรรณพร แหลงค า บ้านดงโครง่ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
52 นางพัชน ี ยอดกุล วัดหินดาด สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
53 นางกัญชล ี รักษาสัตย์ วัดหินดาด สพป.กาญจนบรุี เขต 3 
54 นางรวิวรรณ ดวนพล บ้านละลมระไซ สพป.สรุิรนทร์ เขต 3 
55 นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น ชุมชนบ้านพุเตย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
56 นางสุจรรยา คมสัน วัดกลางดง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
57 นายอดุลย ์ สิงเหม วิทยาลัยศิลปส์ุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
58 นางอนุธิดา อินทรศร วัดหนองทองทราย สพป.นครนายก 
59 นายสาโรช ดิษฐใจ วัดธรรมาวุธาราม สพป.สมทุรสงคราม 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน  สังกัด 
60 นางฉวีวรรณ เพชรกลัด บ้านเขาฝาชี สพป.ระนอง 
61 นางนพวรรณ วังน้อย ทับหลสีุริยวงศ์ สพป.ระนอง 
62 นางสุมณฑา โกศลเมธี บ้านดอนไทรงาม สพป.ชุมพร 

 

ประกาศ ณ วันที่  25 กันยายน พ.ศ.๒๕๕9 

     
                                                      
 

                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารยผ์ดุง  พรมมูล) 
           ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


