
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 62 จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 
10-13 มกราคม 2561 และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2561 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึ กษาค้นคว้ าด้ วยตนเองหลักสู ตรฯ วิทยฐานะครู ช านาญการ พิ เศษ  (ร ายละ เ อียด                   
ตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรก
ในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต้องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/๐๘๕-๐๖๔๙๓๖๙ 

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
โดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย         

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

       ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
             คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                  ๔.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย  บทน า   
     เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๔    
     ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ 
 
 
 
 



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ   
1.1   การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
1.2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา

ผู้เรียนหรือก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
1.3   การมอบหมายงาน การก ากับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา   

ผู้เรียน  
1.4 การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการ  สถานศกึษาและวิชาชีพ  
1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตส านึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

    

 ๒. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง   สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ ที่ ๑-๓  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  (ห้อง 203) 

ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวนภาพร วงศ์พุทธา ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 

2 นายเทวัญ วงเวียน บางประกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 

3 นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว วัดราชโอรส สพม. เขต 1 

4 นายเฉลิมพล พันธ์บัว สตรีวิทยา  สพม. เขต 1 

5 ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์ มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 

6 นายราเมศ มุสิกานนท์ ราชวินิตบางแคปานข า สพม. เขต 1 

7 นายมงคล อรุณฉาย ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 

8 นายอมรศักดิ์ อรรฆผลประสิทธิ์ ศรีมหาโพธิ สพม. เขต 7 

9 นายวชิระ ประกอบ ท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 

10 นางสุรัตน์ กันล้อม คงคาราม สพม.เขต 10 

11 นายมานะ อ้อยสนามไชย สุมทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 

12 นางสริตา ดวงหงษ์ สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 

13 นายอุทัย จงแพ ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 

14 นางสาวศรัญญา ไม่น้อย ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 

15 นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 

16 นางสาวทัศนา จรจวบโชค อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 

17 นายวชิระ อาจเอื้อม สกลวิสุทธิ สพม. เขต 10 

18 นายธนพล เริ่มคิดการณ์ คงคาราม สพม. เขต 10 

19 นายภูวไนย รักจ ารูญ บ้านควนกุฎ สพป.พัทลุงเขต เขต 1 

20 นางสาวกาญจนา เกษร วัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต1 

21 นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

22 นายบัญชา ท่าทอง วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

23 นายวิชิต ยาก่ า บ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

24 นายสุทธิวัฒน์ มากมี วัดเสาเกียด สพป.นครปฐม เขต1 



ล าดับ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 

25 นายบรรเจิด สมใจเพ็ง โรงเรียนวัดศุขเกษม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

26 นายไพฑรูย์ ศรีวะสุทธิ์ วัดราชบูรณะ สพป.ชุมพร เขต 2 

27 นายประยูร ศิริคุณ ศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

28 นายวิโรจน ์ โทราช บ้านหนองปลามันหนองไร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

29 นายดรุณ ประจันนวล   สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

30 นายเกียรติศักดิ์ คูณประทุม บ้านหนองปลามันหนองไร่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

31 นายวงษ์เดือน ทองค า ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2 

32 นายประชา แก้วสวัสดิ์ บ้านสองพ่ีน้อง สพป.เพชรบุรี เขต2 

33 นางสาวยุพา ทองเรือง วัดทุ่งเพล สพป.จันทบุรี เขต 2 

34 นางประคอง รัศมีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

35 นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สพป. กทม. 

36 นายสมพงศ์ ฉิมหนู กศน.อ าเภอบังนังสตา กศน.ยะลา 

37 นางเมตรา สารการ กศน.อ าเภอทุ่งศรีอุดม กศน. 

38 นายญาณวัฒน์ ภูเชดา อนุบาลบึกกาฬวิศิษอ านวยศิลป์ สพป.บึงกาฬ 

39 นายพิชัย ตุ้งประโคน วัดลาเขาปูน สพป.สระบุรี เขต 1 

40 นายคชธร  คชพันธ์ บ้านท่ามะเดื้อ สพป. กาญจนบุรี  เขต 3 

41 นางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน อนุบาลวัดชัยชุมพลชนะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  (ห้อง 201) 
ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวจารุวรรณ เทียนทอง ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 
2 นางศิริเพ็ญ ยังขาว ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 
3 นางสาวชุติมา ศรีไตรสิทธิ์ ราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 
4 นายศราวุธ ทรัพย์อุดม ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สพม. เขต 1 
5 นายทวีพงษ์ ประพันธ์ ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 สพม. เขต 1 
6 นางสิริกร    วัฒนธัญญาการ วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 
7 นางสาวสุภาพร บุญหนัก สตรีวิทยา สพม. เขต 1 
8 นางวาสนา ปิยะมาดา บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจนวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 
9 นายนิติรุจน์ วุฒิไพบูลย์เดช สุรศักดิ์มนตรี สพม.เขต 2 

10 นางภัทรวดี โพธิพันธุ์ สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
11 นายสิทธิธรรม โพธิพันธุ์ สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
12 นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
13 นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่าง ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
14 นางสาวราตรี จาตุรัส ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
15 นางนิตยา พ่วงเดช ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
16 นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
17 นายทวิช ลักษณ์สง่า ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
18 นางนารีรัตน์ รัตนทรงศรี ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
19 นางสาวิตรี สุริยวงษ ์ ราชินีบูรณะ สพม. เขต 2 
20 นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย  สพม. เขต 2 
21 นางสาวอิสยาภรณ์ เวียนวงค ์ พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
22 นางลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์ พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
23 นางสาวจุฑามาศ เลิศศิริสวัสดิ์ พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
24 นางปรัศนี บัวพาภูเขียว พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
25 นางพิชามญช์ พันธุ์ยุลา กุนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 
26 นางพรศิริ สังข์ทอง ภาช ี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 
27 นายเฉลิมชัย ตาระกา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 
28 นางสาวนัยเนตร ดงทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 



ล าดับ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 
29 นายกิตติศักดิ์ รอดเริง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 
30 ว่าที ่ร.ท.ณัฐวุฒ ิ โนทะเวียน วิเชียรนรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 
31 นางสาวทิพย์มงคล ปิสายะโส วิเชียรนรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 
32 นางสาวจันทรา ศิรินาวี สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 
33 นางสาวกัลยาณี พันโบ สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 
34 นางสาวนวภรณ์ คุณเวียน สตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 
35 นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 1 
36 นางสุภา จิตตรีพล พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

37 นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

38 นางเรณู อินทร์แจ่ม บ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป.ลพบุรี เขต 1 
39 ว่าที่ร้อยตรีอดิศร เจริญสุข บ้านคลองเจ้าเมือง สพป.ปทุมธานี เขต 1 
40 นางสาวสุนนันทา สบายวรรณ บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 
41 นางสาวสมรัสวดี บุตรรัตนะ บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 
42 นางเกสร อสุชีวะ บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 
43 นางน าสุข หว่างเพียร บุญคุ้มราษฎร์บ ารุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 
44 นางสาวจุฬารัตน์ บาริศรี วัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต 1 
45 นางสาวสายสมร ชุตินันท์ วัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต 1 
46 นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีค าภา วัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต 1 
47 นางสาวอุษา อติชาติมณี วัดหงส์ปทุมาวาส สพป.ปทุมธานี เขต1 
48 นางปรียาพร นวลละออ หนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต 1 
49 นายสุวิทย์ สีดา ชุมชนวัดสาขลา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
50 นางศิรินภา อีสา คลองกระทุ่มราฏร์อุทิศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
51 นางสาวสมร บุญโชค คลองสองพ่ีน้อง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
52 นางอมร บุญโญปกรณ์ คลองสองพ่ีน้อง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
53 นางสาวอุทุมพร หงษ์ศรี เอ่ียมสุรีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
54 นางสาวสุภาพร ชารี เอ่ียมสุรีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
55 นางสาวมุทิตา อังคุระษี คลองส าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
56 นางสาววิภาภรณ ์ ศรีเจริญ ฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
57 นางธิดา พรมาลัยรุ่งเรือง วัดด่านส าโรง สพป.สมุทราปราการ เขต 1 
58 นางสาวพิมพ์ใจ เกตุการณ์ บ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 
59 นางสาวพนิดา สายสุพรรณ บ้านห้วยปราบ สพป.ระยอง เขต 1 
60 นางวันนา อินทร์นอก บ้านมาบยางพร สพป.ระยอง เขต 1 
61 นางทิพวรรณ จงสุขสว่างจิต บ้านบางเก่า สพป.เพชรบุรี เขต 2 



ล าดับ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 
62 นางลลดา ภูเวียง บ้านบางเก่า สพป.เพชรบุรี เขต 2 
63 นางน้ าอ้อย เจริญสุข สุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต2 สพป.นนทบุรี เขต 2 
64 นางดวงจันทร์ เสมสายัณห์ สุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต2 สพป.นนทบุรี เขต2 
65 นางรณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ ชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต 2 
66 นางวรรษธณพร นากระโทก ชุมชนวัดบางไผ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 
67 นายวินิจ ภูพวก บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 
68 นางสาวสมจิตร คงเจริญ บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 
69 นางมยุรี บุญคุ้ม บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 
70 นางสาวสุชญา มั่นต่อพงษ์ อนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 
71 นางสาวรุจิราวรรณ มิ่งชะนืด วัดสุทธิรุจิราราม สพป.พระครศรีอยุธยา เขต 2 

72 นางริสา วัฒนะนุกูล กศน.อ าเภอบังนังสตา กศน.ยะลา 
73 นางอภินันท์ เอมกมล กศน.อ าเภอบังนังสตา กศน.ยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  (ห้อง 301) 
ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 3๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
ล าดับ ชื่อ - สกุล  โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวกฤตยา เจริญเชื้อ อุทัย สพม.เขต 3 
2 นางวิภา พาหุสุวัณโณ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 
3 นางกมลรัตน์ อรุณ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 
4 นางสาวศิริวรรณ ดีศิร ิ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 
5 นางขวัญพัฒน์ เดชวสุพงศ์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 
6 นางศศิธร หรุ่มรื่น คุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 
7 นายอุเทน สุขสิงห์ ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 
8 นางโนรี บุญมาเลิศ ดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. เขต 6 
9 นางสาวเบญจมาศ มีต้องปัน เบญจมราชูทิศ สพม.เขต 8 

10 นางสาวสุรีรัตน์ พวงศิริ เบญจมราชูทิศ สพม.เขต 8 
11 นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง กรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 
12 นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม กรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 
13 นางสาวผุสชา ทิพเนตร กรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 
14 นางสาวอนุสรณ์ เด็ดขาด ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม. เขต 10 
15 นางสาวปิยวรรณ ตีรกิตติธนา ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 
16 นางเพ็ญนภา ชาญณรงค์ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.เขต 10 
17 นางสาวศิริพร มาลานนท์ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.เขต 10 
18 นางสาวภรภัทร ศรีสุวรรณ พิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 
19 นางสาวณัชณัญช์ สุวรรณน้อย พิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 

20 นางอินทิรา พิมลศรี พิชัยรัตนาคาร สพม. เขต 14 
21 นายอุไทย โกยชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 
22 นายปรัชญากร ฮดมาลี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 
23 นายสุรศักดิ์ บุญธิมา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 
24 นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุล พุทไธสง สพม.เขต 32 
25 นางสาวเกษณีย์ ยอดไฟอินทร์ พุทไธสง สพม.เขต 32 
26 นางสาวอรวรรณ แพงภูงา รัตนบุรี สพม. เขต 33 
27 นางธัญวรัตม์ โยบรรยงค ์ ท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 
28 นางสาวสุนิศา เดียวสกุล สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 
29 นางสาวชมพูนุช ศรีฟ้า สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 
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30 นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 
31 นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 
32 นางจริยา ฟักเงิน สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 
33 นายชยุตพันธ์ แจ่มโภคนิษฐ์ สระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 
34 นางสาวมารยาท คงเมือง บ้านดงน้อย (สระโบสถ์) สพม. เขต 42 
35 นางนาฏอนงค์ ศิริสวัสดิ์ วัดหนองคัน สพป.จันทบุรี เขต 1 
36 นางณัฐชา โกลากุล หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 
37 นางปิยภรณ์ ม่วงมี หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 
38 นายศิริพงศ์ ศรีพิสุทธิ์ วัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
39 นางสกุลดารา ศีกดิ์พิทักษ์สกุล วัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
40 นางสุญดา เนตระชาติ วัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
41 นางสาวสุพาพร สุพงษ์ วัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
42 นางสาววนิชยา กาญจนากร วัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
43 นางอุไรลักษณ์ กิจเทวี วัดลาดประทุมคงคาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
44 นางส ารวม ทรงศิริ วัดจรเข้ไล่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
45 นางวรัญญา ทิวาวงษ ์ วัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 
46 นางสาวชุติมา   เฟ่ืองฟู วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
47 นางสาวอ าภา เกิดเกษม บ้านมะขามโพรง สพป.เพชรบุรี เขต 2 
48 นางสาวศิริญา เดชะค าภู บ้านบางเก่า สพป.เพชรบุรี เขต 2 
49 นางสาวศรีวรรณ กะรัตน์ บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
50 นางพัทธนันท์ หนูเทศ บ้านหนองแฟบ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 
51 นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2 
52 นางสาวเพชรรา แตงโพธิ์ บ้านถาวรพัฒนา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 
53 นางพรรณยกมล กองสมบัติ บ้านยางงาม สพป.ระยอง เขต 2 
54 นายนิมิตต์ สุติยะวัน บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 
55 นายพิชิต งามเจริญ โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป.ขอนแก่น เขต 2 
56 นางสาวภัสร์สร ทองศรี วังหินวิทยาคม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
57 นางเบญจมาศ ศรีบ้านโพน บ้านสี่แยกสมเด็จ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
58 นายอรรถพล อริยะศิริวงษ์ อนุบาลนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
59 นางสาวสุกฤตา เสนาราช บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
60 นายมงคล ภุชงค์อนันต์ โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
61 นายกิตติ ภูไว บ้านนาชุมแสง สพป.อุดรธานี เขต 3 
62 นางสาวภัควรรณ บุญราษี บ้านนาทรายน้ ารอด สพป.อุดรธานี เขต 3 
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63 นางกุลนิษฐ์ โหมดศิร ิ อุนบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
64 นางสาววิรงรอง ปึงสูงเนิน วัดกลางดง สพป.นครราชสีมา เขต 4 
65 นายวิทยา ชนะกาลี บ้านม่วงหวาน สพป.ขอนแก่น เขต 4 
66 นางสาวจันทร์จิรา ทองสง่า พิบูลย์อุปถัมป์ สพป. กรุงเทพมหานคร 
67 นางสาวกาญจนา เชาวลิต พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 
68 นายพอชาย พึงไชย พญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 
69 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์โกมุท ราชประชานุเคราะห์ 47 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
70 นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม ราชประชานุเคราะห์ 47 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
71 นายศุภวิชญ์ ล่องแพ โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
72 นางสาววนิดา จันทร์แป้น อนุบาลค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บุรี 
73 นางวลัยพร จันทร์ชอุ่ม วัดประโชติการาม สพป.สิงห์บุรี 
74 นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัย อนุบาลสาน์นสิทธิ์อ านวย สพป.บึงกาฬ 
75 นางสาวสุภาพร สุขค า บ้านคลอง 3  (ดรุณศึกษา) สพป.นครนายก 
76 นางอรปภัส ยิ่งไทย บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคม สพป.สมุทรสาคร 
77 นางสาวสุชาดา ตุ้มคล้าย วัดนางลือ สพป.ชัยนาท 
78 นางสาวสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ วัดค าหยาด สพป.อ่างทอง 
79 นางสาวจันทร์เพ็ญ สองสรี คลองกระทุ่มราฏร์อุทิศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
80 นางพรทิพย์ ลือหาญ บ้านสวนอ้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
81 นางอุรารัตน์ พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 
82 นางสาวธมลวรรณ แสงบุตร น้ าโสมประชาสรรค ์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป.อุดรธานี เขต 4 
83 นางสาวแสงนภา ศรีบุรินทร์ บ้านนาแค สพป.อุดรธานี เขต 4 
84 นางธิดารัตน์ แดงพรม อนุบาลกบินทร์บุรี  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
85 นางอรนภา ศรีสุข มหรรณพาราม สพม. เขต 1 
86 นางสาวอรวรรณ จิตประไพ มหรรณพาราม สพม. เขต 1 
87 นางปิ่นลดา ฮดมาลี บ้านคกงิ้ว สพป.เลย เขต 1 
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