ประกาศศูนย์พฒ
ั นาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง รายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทําโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ
บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 58 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ จํานวน 2 ห้อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน
2560
ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
๑. ให้ศึกษาและดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองหลั ก สู ต รฯ วิ ท ยฐานะครู ชํ า นาญการพิ เ ศษ (รายละเอี ย ด
ตามเอกสารแนบท้าย) และ นาส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรก
ในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร)
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จะต้องนําเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ี่ท่านเป็นครูผู้สอน
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรูท้ ี่ท่านเป็นครูผู้สอน
๓. กรอกทะเบียนประวัตผิ ู้เข้ารับการพัฒนา และนําส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย)
หมายเหตุ -

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ๐๘๕-๐๖๔๙๓๖๙ /02-2416546
กรุณาแต่งกายสุภาพ
สามารถจอดรถได้ทบี่ ริเวณ อาคารรักตกนิษ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
หลักสูตรฯ วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๔,๐๐๐ บาท
โดยนํามาชําระในวันแรกของการพัฒนา

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากตารา เอกสาร บทความ งานวิจัย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา
๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นาทางวิชาการ
๒.๑ การเป็นผู้นําทางวิชาการ
๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
๒.๕ การให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของครูชานาญการพิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู
๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพือ่ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๔.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
๒. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทารายงานประกอบด้วย บทนา
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๔
ตามลาดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจากลุ่มในวันปฐมนิเทศ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ 1 (ห้อง 201)
ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2560 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
ลาดับ
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

ชื่อ - สกุล
นางเบญญาลักษมิ์
ตุลยสุวรรณ
นางสาวฉิมพลี
วิมลธรรม
นายโสภณ
ไทยจีน
นายสุทธิพงษ์
คงสว่าง
นางสาวอาทิตตยา
พุ่มพิบลู ย์
นายวรุตม์
วรุตมะ
นางสาวพลอยไพลิน
มิ่งทอง
นางสาวชมพูนุช
เพ็ญจันทร์
นายพนมไพร
สวัสดิวงศ์
นางเบญญลักษณ์
ตุลยสุวรรณ
นายพีระเทพ
กาวินชัย
นางวัฒนาศิริ
ชุ่มธิ
นางสาวอัญชลี
สารนา
นางสาวมยุรี
คําแก้ว
นางสาวศิรลิ ักษณ์
เพช์รศิริ
นางสิรินทร์ทิพย์
คชรินทร์
นายอภิชา
นิลวัฒน์
นางสาวบังอร
ชํานาญเวช
นางสาวสุรารักษ์
มานะประสพสุข
นางสาวสิรินาถ
ธงศิลา
นายนิวัตร
ชูโชติ
นางสาวณัฐรินทร์
กวางอิน
นายอนุสรณ์
อรุณสวัสดิ์
นายชัยยะ
พันธ์มุข
นายพลพิพฒ
ั น์
วัฒนเศรษฐานุกลู

โรงเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

สตรีวิทยา
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
บดินทรเดชา (สิงหเสนี)
พรตพิทยพยัต
พรตพิทยพยัต
พรตพิทยพยัต
พรตพิทยพยัต
พรตพิทยพยัต
พรตพิทยพยัต
มัธยมวัดบึงทองหลาง
มัธยมวัดบึงทองหลาง

สังกัด
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2

ลาดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ชื่อ - สกุล
นางสุกญ
ั ญา
สุขสุเดช
นางสาวธมนรัชต์
ลิมาภิรักษ์
นางสาวเบญจวรรณ
โถนคํา
นายภานุวัฒน์
บุญราช
นายชรัมภ์
เพชรมาก
นางสาวสุมาลินี
บูชาดี
นางสาวเยาวรัตน์
โพธิ์ทอง
นางจุฬารัตน์
ศรีสุวัฒนานันท์
นางธัญรัศม์
โรจ์นวรโยธิน
นางสาวฐิติมา
สุนทรศารทูล
นางอมรรัตน์
งามบุญสร้าง
นางสาวชนัญฎา
คําเกตุ
นางสุกญ
ั ญา
เจียรสถิตย์
นางสุภาวดี
พลงาม
นายณรงค์ฤทธิ์
บุญโสม
นายพรสวัสดิ์
ดีศรี
นางสาวสุพรรษา
ผ่องมณี
นางศศิกานต์
สอนชัยญาติ
นาสาวอลิศา
แสงประยงค์
นางนาฎยา
สอนประดิษฐ์
นางมธุรินทร์
ลุประสงค์
นางปริวิตา
ศรีพั่ว
นางสิรกิ ร
โชคบัณฑิต
นางสาวพรพรรณ
ศรีวัชรกุล
นางสาวสุพรรณรัตน์
แสงบุตรดี
นางณิชชาภัทร
ชัชวาล
นางนีรดา
สินสมุทร
นางสาวนิภาพร
ศรีประเสริฐ
นางสาวปัณฑารีย์
ศรีสวัสดิ์
นางสาวเจษฎาภรณ์
บุตรจันทร์
นางสาวญาณีรัตน์
ยืนนาน
นางสาวสุกญ
ั ญา
นาโสก

โรงเรียน
ดอนเมืองจตุรจินดา
ดอนเมืองจตุรจินดา
ดอนเมืองจตุรจินดา
โพธินิมิตวิทยาคม
นนทบุรพี ิทยาคม
นนทบุรพี ิทยาคม
วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์
วัดพระปฐมเจดีย์
อนุบาลปทุมธานี
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์
บ้านหนองกุงแก้ว
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่ง
หินตลาดศรีสว่าวิทยา
นาคดีอนุสรณ์
นาคดีอนุสรณ์
วัดตะเฆ่
วัดหนองยาวใต้
บ้านโคกตูม
บ้านคําพอก
ชุมชนวัดรางบัว
แก้วอินทร์สุทธา
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต
บ้านชงสันติสุขวิทยาคาร
บ้านวังนางนวล
บ้านหนองบัว
บ้านโพนสวาง
บ้านขุนศรี

สังกัด
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพป.นครปฐม เขต1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.หนองบัวลําภู เขต 1
สพป.หนองบัวลําภู เขต 1
สพป.หนองบัวลําภู เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ลาดับ
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

นางสาวศุภชญา
นางสาวพัชลีญา
นางสาวปิ่นมณี
นายเกรียงไกร
นางพรทิพา
นายมนัส
นายประธาน
นางพรพิมล
นายนัยนา
นางธันยพร
นาเจียรนัย
นางสาววราภรณ์
นายสุพจน์

ชื่อ - สกุล
นิลคง
ไชยขันธ์
สีหัวโทน
ผิวขํา
เพ็งหมู
เพ็งหมู
ยศรุ่งเรือง
มีมุข
คงพันธ์
สิทธิราช
มาละดวง
กลิ่นเกิด
มหาสุภาพ

โรงเรียน
ตลาดบางพลีน้อย
บ้านร่มโพธิ์ทอง
บ้านบุกะสัง
บ้านโนนดู่
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ชุมชนบ้านวังพิกุล
กศน.อําเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
กศน. อําเภอเมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
กศน.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

บ้านหนองแจง

สังกัด
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.สระแก้ว เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน.
สพป.ชัยนาท

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ 2 (ห้อง 20๒)
ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2560 เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง ๒๐2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
ลาดับ
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

ชื่อ - สกุล
นางสาวพรเพ็ญ
นุ่มนาค
นางสาวบุญญารัตน์
วัตตธรรม
นางอวยพร
ขําสงค์
นางสาววชิราพรรณ
สิมพัฒนกุล
นายกิตติพงศ์
นาคบาง
นายนพวัฒน์
ศิขรินทร์
นายณัฐพล
เพ็งโสภา
นางพัชรี
เรือนเพ็ชร์
นางชาลินี มุสตัง ติงกี
นางสาวโชติกา
พูลทรัพย์
นางอาทิตยา
เวียงวีระเกียรติ
นางสาวธิตินันท์
นาจาน
นางสาวสุดารัตน์
ฤทธิ์นุช
นายนิพล
โตพูล
นางปุณยานุช
แก้วพาดี
นางสาวพรรณราย
ธนสัตย์สถิตย์
นางอัจฉรัตน์
เกิดศิริ
นางสาวสุพัตรา
แก้วก้อน
นายศิริชัย
สงวนสิทธิอนันต์
นายกรพจน์
พูลเมือง
นางศิริลกั ษณ์
แสนวัง
นางเปรมรัศมี
อ่างหิน
นายสุขเกษม
บุญประกอบพร
นางเพ็ญประภา
ฤทธิธรรม
นางนวลปรางค์
หลักมี
นางธัญภา
คณาศรี
นายวิระชัย
สนธิละ

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
เสาไห้''วิมลวิทยานุกลู "
เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย ปทุมธานี
แก่งคอย
แก่งคอย
ชัยเกษมวิทยา
ประจวบวิทยาลัย
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ประชาบดีพทิ ยาคม
ผดุงนารี
ผดุงนารี

สังกัด
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 10
สพม. เขต 10
สพม. เขต 19
สพม. เขต 21
สพม. เขต 26
สพม. เขต 26

ลาดับ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

ชื่อ - สกุล
นายศิริชัย
สายยศ
นางรัชนี
ซุริยะกิจ
นางสาวเกษรี
ลี้เจริญ
นางสาวกัญภิกา
วังเปรม
นางพรพิมล
ฤทธิ์เดช
นางสาวเบ็ญจา
มะลิทอง
นางธัญญพัฒน์
วิไลรัตน์
นางสาวณัฐธิดา
อาแพงพันธ์
นางสาวนัสฐาวรรณ
จันทศรี
นางวัชราพร
คําหล้า
นางสาววัชราภรณ์
คําหล้า
นางสาวมนัสนันท์
โพธิ์ศรี
นางนิตยา
ปะเสระกัง
นายกษมา
สาเกตุ
นางสาวดวงเดือน
ผันผ่อน
นางสาวสุภาวดี
คําดี
นางสาวพัทธนันท์
คําหวาน
นายสมศักดิ์
อาษาราช
นางปวีณหกานห์
แสงดี
นางสาวณัฏฐ์ภณิชา
โพลงเงิน
นางสาวณัฐนิชา
พงษ์เงิน
นางสาวนภาพร
ฟักดี
นางสุภาพร
จงประเสริฐ
นางสาวยุพา
ศรีลาศักดิ์
นางเพชรมณี
ปราวงศ์
นางกัลยารัตน์
จําปา
นางสาวอรอุมา
ผิวงาม
นางสาวสุธาทิพย์
เลิศล้ํา
นางนฤมล
แสงมาน
นางวันเพ็ญ
พุทธโกษา
นายสมโชค
มีเสียง
นายนิรชัย
ขวัญเมือง

โรงเรียน
สุรวิทยาคาร
บ้านดอนไผ่
บ้านดอนไผ่
บ้านสระเตย
บ้านสระเตย
วัดหนองสังข์ทอง
บ้านสระเตย
บ้านสุวรรณคีรี
บ้านห้วยหิน
บ้านดงบังหนองเขื่อน
บ้านดงบังหนองเขื่อน
บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
บ้านพังซ่อน
บ้านวังคางฮูง
บ้านวังคางฮูง
บ้านลาดทราย
อนุบาลเขาสวนกวาง
บ้านผาขาม
อินบุรี
วัดวังกะจับ
วัดวังกระจับ
โรงเรียนเอกชัย
อนุบาลบ้านแพ้ว
บ้านหนองแม๊ก
บ้านนาคําน้อย 1
บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร"
บ้านนาคําน้อย 1

สังกัด
สพม. เขต 33
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป. กทม.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สมุทรปราการ

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โสตศึกษาเทพรัตน์
ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี
ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ลาดับ
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ชื่อ - สกุล
นายประสิทธิ๋
เรืองแสงอร่าม
นางสาวจันทร์จิรา
จันทร์โกมุท
นางคําภา
ศรีเพ่ง
นางสาวพณิดา
น้อยศรี
นางสาวสุวพิชชา
สุขปัญญา
นางสาวพรทิพย์
คําภูอ่อน
นายพัลลภ
สุประดิษฐ์อาภรณ์
นางสาวโศจิรัตน์
พวงถิ่น
นางสาวสุจิตรา
รัดพัด
นางสาวรัตนา
บุตรสิงห์
นางอุไรวรรณ
เมฆฉาย

โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี
ราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี
ราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
ราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
ราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี
บ้านหนองบ่มกล้วย
บ้านลานคา
บ้านน้ําพุ
บ้านสมอทอง
บ้านเขาน้ําโจบ
บ้านโกรกลึก

ประกาศรายชื่อ (เพิม่ เติม รอบที่ 1) ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง พรมมูล)
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2

