
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 57 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ห้อง ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม  
2560   

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การ ศึกษา ค้นคว้าด้ วยตนเองหลั กสู ตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิ เ ศษ  ( รายละเอียด                   
ตามเอกสารแนบท้าย) 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 
- สามารถจอดรถได้ทีบ่รเิวณ อาคาร 12 ช้ัน 4 (ส าหรบัท่านที่ส ารองทีจ่อด) 
- 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 1 (ห้อง 201) 
ระหว่างวันท่ี 23-26 สิงหาคม 2560  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ -  สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นายประวัต ิ อุนธุโร นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 
2 นายณรงศักดิ ์ ศิริวัฒนาตระกลู ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 
3 นายกุศล ค าบุญมา เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 
4 นางสาวนิชากร แก้วฉีด ฤทธิยะวรรณาลัย 2 สพม. เขต 2 
5 นางปารย์ใจ ข าพินิจ ฤทธิยะวรรณาลัย 2 สพม. เขต 2 
6 นางกฤติญา กิตติวิริยะการ ฤทธิยะวรรณาลัย 2  สพม. เขต 2 
7 นางสาวสุพรรณิการ ์ กงภูธร ฤทธิยะวรรณาลัย 2  สพม. เขต 2 
8 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพฒุ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
9 นายพีระศักดิ ์ หมั่นการ นวมินทราชินูทศิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 

10 นางสาวสริิกานดา พุฒตาล หอวัง สพม. เขต 2 
11 นางวณิตา ประภัศร บดินทรเดชา (สิงหเสนี)  สพม. เขต 2 
12 นายชาญยุทธ นาวงษ์ บดินทรเดชา (สิงหเสนี)  สพม. เขต 2 
13 นางเตือนใจ มลแก้ว บดินทรเดชา (สิงหเสนี)  สพม. เขต 2 
14 นางสาวบังอร ช านาญเวช พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 
15 นางสาวจันทร์แรม บุญตือ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 
16 นายวิรัตน์ พิมพา นนทรีวิทยา  สพม. เขต 2 
17 นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบรุ ี สพม. เขต 3 
18 นายสุนทร พริกจ ารูญ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบรุ ี สพม. เขต 3 
19 นายรัตนะ อภัยสุวรรณ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบรุ ี สพม. เขต 3 
20 นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี สพม. เขต 4 
21 นางสาวทัศนีย ์ ทุ่มกิ่ง นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี สพม. เขต 4 
22 นางสาววาสนา แสงศร ี นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี สพม. เขต 4 
23 นางสาวพิศมัย แจ่มจ ารัส ซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. เขต 4 
24 นางสาวจริาพร นามทอง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 
25 นางดวงธิดา บรรเทงิจิตร ์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 
26 นางสาวณพิชญา กิจจสัจจา หอวัง ปทมุธานี สพม. เขต 4 



ล าดับ ชื่อ -  สกุล โรงเรียน สังกัด 
27 นางสาววรณิดา ยุทธศาสตร ์ หอวัง ปทมุธานี สพม. เขต 4 
28 นางดารณี อัสโม วัดเขาวัง (แสนช่วงสุวนิช) สพป.ราชบรุี เขต 1 
29 นายวุฒิชัย วิทยาคม วัดเขาวัง (แสนช่วงสุวนิช) สพป.ราชบรุี เขต 1 
30 นางกรรณิการ ์ โพธ์ิรัตน์พิทักษ์ วัดเขาวัง (แสนช่วงสุวนิช) สพป.ราชบรุี เขต 1 
31 นางเกษณา เรียนหิน วัดเขาวัง (แสนช่วงสุวนิช) สพป.ราชบรุี เขต 1 
32 นางสาวศศิญา จุทอง วัดเขาวัง (แสนช่วงสุวนิช) สพป.ราชบรุี เขต 1 
33 นายวชิร แพสอาด วัดเขาวัง (แสนช่วงสุวนิช) สพป.ราชบรุี เขต 1 
34 นายธนกฤษฏ์ แก้วค า บ้านโป่ง สพป.ราชบรุี เขต 1 
35 นางศุภทัศน์ มีแสงเพชร วัดท าใหม ่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

36 นาวรัตนา ชาดา บ้านท่าเสด็จ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

37 นายสุภกร เวชวีฐาน วัดลาดกระจับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

38 นางรพีพร ชวนส าราญ วัดลาดกระจับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

39 นางจรรยาพร ชูราศรี ชลประทานอนุเคราะห ์ สะป.พระนครศรีอยุยา เขต1 

40 นางสาวชนิษฏา สายสมบัต ิ ชลประทานอนุเคราะห ์ สะป.พระนครศรีอยุยา เขต1 

41 นายธนอนันต์ แทนสมบัต ิ โพธ์ิศรีสะอาดวิทยา สพป.หนองบัวล าพู เขต 1 

42 นางนิยม แก่นวงษ์ บ้านกุดแท่น สพป.หนองบัวล าพู เขต 1 

43 นางดารารัศม ี ดีปัญญา บ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

44 นายเอกอมร สกุลวรรณวงศ์ วัดพระประโทณเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 

45 นางสาวพัชราพรรณ จันทรร์ักษ์ สมาคมเลขานุการสตร1ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 

46 นางสาวพิมพพ์ิชา ศรีวิลัย บ้านหนองยิงหม ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

47 นางศิริกาญจน ์ กล่อมสกลุ บ้านหนองยิงหม ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

48 นาวสาวกัณทิมา ชอบชู บ้านหนองยิงหม ี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

49 นางสาวณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ บ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรัขันธ์ เขต 2 

50 นางดุจฉัตร ประทุมวัน บ้านเชิงมมุ สพป.สกลนคร เขต 2 
51 นางนันทภรณ์ ถนอมชีพ บ้านโจดพทิยาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
52 นางดวงพร กชทองรัศม ี ชุมชนวัดไทยงาม  สพป.สระบรุี เขต 2 
53 นายประธาน กชทองรัศม ี วัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) สพป.สระบรุี เขต 2 
54 นางลักขณา อาสนะเวศ วัดชาวเหนือ สพป.ราชบรุี เขต 2  
55 นางสาวพรทิพย ์ จิตสาคร อนุบาลโพธาราม สพป.ราชบรุี เขต 2 
56 นางปิยะรัตน์ รัตนซ้อน อนุบาลโพธาราม สพป.ราชบรุี เขต 2 
57 นางสาวณัฐกานต์ ภูห้องไสย บ้านยางแดง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

58 นางธัญธร ฤาประสิทธ์ิ บ้านอุดมบรรพต สพป.ปราจีนบรุี เขต 2 
59 นางสาวบรรจบพร ค าจันทร ์ บ้านค าปะกัง้ สพป.หนองคาย เขต 2 



ล าดับ ชื่อ -  สกุล โรงเรียน สังกัด 
60 นางสาวจรุีรัตน์ พันธ์เจรญิ บ้านทะเลบก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

61 นางสายสุดา โสนะชัย บ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

62 นางสาวกรวิกา เสียงล้ า บ้านสงเปลือยเหนือ สพป.มุกดาหาร  
63 นางปัณฑิตา ดีดวงพันธ์ บ้านสงเปลือยเหนือ สพป.มุกดาหาร  
64 นางสุมินตรา โคตรพัฒน ์ บ้านสงเปลือยเหนือ สพป.มุกดาหาร  
65 นายอภิเชษฐ์ สุวรรณโคตร บ้านสงเปลือยเหนือ สพป.มุกดาหาร  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 2 (ห้อง 20๒) 
ระหว่างวันท่ี 23-26 สิงหาคม 2560  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๒๐2 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ -  สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นายผจญศักดิ ์ มิ่งสกุล หรรคาพิทยาคม สพม. เขต 5 
2 นายทรงโชค กล้าแข็ง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 
3 นายศุภโชค มีวารา ตะโกวิทยาคม สพม. เขต 5 
4 นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรม ตะโกวิทยาคม สพม. เขต 5 
5 นางสาวนฤมล สุทนต ์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 
6 นางสาวลัดดาวัลย ์ พุทธานุ เตรียมอุดมศึกษา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
7 นายณัฐดนัย ศรีทะบาล เตรียมอุดมศึกษา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
8 นางสาววิราภรณ์ ส่งแสง มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 6 
9 นางสาวลาวรรณ ศิริพงษ์พันธ์ เบญจมรังสฤษฎ์ิ 2 สพม. เขต 6 

10 นางจุฬาลักษณ์ หงษ์สสุวรรณ นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
11 นางพรวิภา ทองสุนทร นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
12 นายภาสกร ทองสุนทร นวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 

13 นางละมัย บุญช่วย เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมทุรปราการ สพม. เขต 6 
14 นางสาวสุทธิน ี ทองหล่อ องครักษ์ สพม. เขต 7 
15 นางสาวตุลารัตน์ แสนตอ องครักษ์ สพม. เขต 7 
16 นายอนิรุต อิศรางกูร ณ อยุธยา องครักษ์ สพม. เขต 7 
17 นางเอมอร กล้าแข็ง บางเลนวิทยา สพม. เขต 9 
18 นายสามารถ อรัญนารถ บางเลนวิทยา สพม. เขต 9 
19 นางสาวอมรรัตน์ บุญใหญ่เอก บางเลนวิทยา สพม. เขต 9 
20 นางสาวสงัวาลย ์ จันละมูล สามรอ้ยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 
21 นางกรนันท ์ คงอยู่สุข สามรอ้ยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 
22 นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล สามรอ้ยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 
23 นางสุขุมาล บุญมาก ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
24 นางจีรภา ดุงศรีแก้ว ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
25 นายฐานภพ ทวีศักดิ์ สภาราชินี 2 สพม. เขต 13 
26 นางสาววิจิตรา ภาอ านวย ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 
27 นางสาวอรอนงค์ อ่างค า ค าตากล้าราษ ารป์ระชาสงเคราะห ์ สพม. เขต 23 



ล าดับ ชื่อ -  สกุล โรงเรียน สังกัด 
28 นายสมศักดิ ์ สุริยันต ์ ค าตากล้าราษ ารป์ระชาสงเคราะห ์ สพม. เขต 23 
29 นายพาที จอมค า ค าตากล้าราษ ารป์ระชาสงเคราะห ์ สพม. เขต 23 
30 นางกัลยาณี ถาวะโร ทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 
31 นางนงลกัษณ์ ต่วนชัย ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
32 นางสาวสริินทิพย ์ เอี่ยมสาหร่าย ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
33 นายปิยะวัฒน ์ กุขุนทด ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
34 นางจีรภาภรณ์ สว่างรุง่ ไกรในวิทยาคม รังมงัคลาภิเษก สพม. เขต 38 
35 นางสาวนิภาพร พลมาก บ้านลาดควาย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
36 นางสาวศิริพร ผาจันทร ์ บ้านสิม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
37 นางบุษบา อันตะละโลก บ้านตุงลงุเหนือ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
38 นางสาวรัชน ี ค าสวัสดิ ์ บ้านหนองห้าง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
39 นางปาลิตา บุญราศร ี บ้านโคกเขาพฒันา สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 
40 นางสาวนิภาพร พลมาก บ้านลาดควาย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
41 นางกาญดา ภูริชญาพงศ ์ บ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 

42 นางสาวกฤติยา ค าเพชร บ้านค าเลาะ สพป.อุดรธานี เขต 3 
43 นางสาวฉัตรกนก ศรีธรรม อ่างทองวิทยาคม สพป.ขอนแก่น เขต 5 
44 นายนิรัช ทองชุบ วัดช่องลม (ธรรมโชติ) สพป.สมทุรสงคราม 
45 นางจุไรรัตน์ พันธเสน วัดช่องลม (ธรรมโชติ) สพป.สมทุรสงคราม 
46 นางสาวเมธิณี การะเกต ุ วัดช่องลม (ธรรมโชติ) สพป.สมทุรสงคราม 
47 นางสาวอุบลรัตน์ คุณนะ วัดแก่นจันทน ์ สพป.สมทุรสงคราม 
48 นางสาวน้องนุช บุญชัยยะ วัดราษฎร์รังสรรรค์ สพป.สมทุรสาคร  
49 นางสาวพีชญาณ์ พานะกิจ วัดราษฎร์รังสรรรค์ สพป.สมทุรสาคร  
50 นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ ์ วัดราษฎร์รังสรรรค์ สพป.สมทุรสาคร  
51 นายสมชาย ไชยดิษฐ์ วัดราษฎร์รังสรรรค์ สพป.สมทุรสาคร 
52 นางขวัญเรือน อินทร์กล่ า ทีปังกรวิทยาพฒัน์ฯ สพป.สมทุรสาคร  
53 นางสาวสออ้น เกยสันเทียะ ทีปังกรวิทยาพฒัน์ฯ สพป.สมทุรสาคร  
54 นางอ าพรรัตน์ สุนทรช่ืน บ้านเจริญสุข สพป.สมทุรสาคร  
55 นางวาสนา พรมทอง บ้านเจริญสุข สพป.สมทุรสาคร  
56 นางสาวนฤมล กุยยกานนท ์ วัดนางสาว สพป.สมทุรสาคร 
57 นางกัลยา ศรัสัมฤทธ์ิ วัดนางสาว สพป.สมทุรสาคร 
58 นายน าไทย ชมภูเจรญิ วัดคีม สพป.สิงหบ์ุร ี
59 นางสุกญัญา รุ่งแสง บ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงหบ์ุร ี
60 นางเพียงรวี ชมภูเจรญิ ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป.อ่างทอง 



ล าดับ ชื่อ -  สกุล โรงเรียน สังกัด 
61 นางสาวสุวภา เรืองศิลป ์ อนุบาลตราด สพป.ตราด 
62 นางสงบ ผาสุก บ้านเขาล่องกล้อง สพป.นครนายก 
63 นางสาวนันกานต์ สุนา บ้านนาซาว สพป.บึงกาฬ 
64 นางเจษฎาภรณ์ พรหมดา บ้านนาต้อง สพป.บึงกาฬ 
65 นางสาวพันทิวา กุมภิโร บ้านหนองชัยวาน สพป.บึงกาฬ 
66 นางสาวสุภัทรา เสนห่์ด ี บ้านเหล่าคาม สพป.บึงกาฬ 
67 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

68 นางสาววรรธณี สรรพคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

69 นางนันทิชา โสมนาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจงัหวัดระยอง ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

ประกาศรายช่ือ (เพิม่เติม) ณ วันที่  3  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60 

     
                                                      
 
                                                  

                (ผู้ช่วยศาสตราจารยผ์ดุง  พรมมูล) 
           ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
                มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


