
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได๎จัดท าโครงการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอน
แตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน๎าที่ได๎ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได๎ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ตํางๆ เรียบร๎อยแล๎ว จึงขอประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์เข๎ารับการพัฒนาในระยะที่ 63 จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
กํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหวํางวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561 และ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ระหวํางวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 

ทั้งนี้ ได๎แจ๎งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท๎าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
๑. ให๎ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึ กษาค๎นคว๎ าด๎ วยตนเองหลักสู ตรฯ วิทยฐานะครู ช านาญการ พิ เศษ  (ร ายละ เ อียด                   
ตามเอกสารแนบท๎าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรก
ในการพัฒนาของแตํละหลักสูตร) 

๒. ผู๎เข๎ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะต๎องน าเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ทํานเป็นครูผู๎สอน 
๒) หนํวยการเรียนรู๎หรือแผนการจัดการเรียนรู๎สาระการเรียนรู๎ที่ทํานเป็นครูผู๎สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู๎เข๎ารับการพัฒนา และน าสํงในวันแรกของการพัฒนา (ไมํต๎องติดรูปถําย) 
 
หมายเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได๎ที่ 02-2416546/๐๘๕-๐๖๔๙๓๖๙ 

- กรุณาแตํงกายสุภาพ 
- ผู๎ที่แจ๎งจองที่จอดรถสามารถส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 
- คําใช๎จํายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
หลักสูตรฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 5,000 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 การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
                 ๒.๑ การเป็นผู๎น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหมํ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับผู๎เรียน 

             ๒.๕ การให๎ค าปรึกษา ค าแนะน า และข๎อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
             คุณภาพการปฏิบตัิงานของครูช านาญการพิเศษ 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

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



 
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ   
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน    

๑.  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินหลักสูตร  
๒.  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู๎เรียน  
๓.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎  
๔.  เทคนิคการให๎ค าปรึกษาทางวิชาการ  

     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ    
๑.  การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู๎น าทางวิชาการ   
๒.  การสร๎างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางวิชาการ     
๓.  การสร๎างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎    

ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ครูเชี่ยวชาญ  
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู    
       ๑. การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ที่สร๎างเสริมความเป็นครูต๎นแบบ  
      ๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู    
        ๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

๑. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์บทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบรํวมกับผู๎เกี่ยวข๎องในการ
จัดการเรียนรู๎  

๒. กลยุทธ์การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  

  ๒. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง    สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๔  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ   

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน พัฒนาวิทยฐานะ 

1 นางสาวณัฐฐิกานต์ ทองลาย ทวีทาภิเษก ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวจารุวรรณ เทียนเงิน มหรรณพาราม ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสุกัญญา มณฑารัตน์ เทพศิรินทร์รํมเกล๎า ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางชินานาฏ ปาณิกวงษ์ สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ 
5 นายสมโภชน ์ เจริญข า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ครูช านาญการพิเศษ 
6 นายวิทวัส เอ่ียมผู๎ชํวย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางอัมพร ศรีภูมิ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางสุพิน เลี้ยงพานิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ครูช านาญการพิเศษ 
9 นายจุมพล บุตรพิมพ์ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวศิวพร เสณะเปรม เพ่ิมวิทยา ครูช านาญการพิเศษ 
11 นายสิทธิชัย พลายแดง บ๎านแหลมวิทยา ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางนราภรณ์ รัตนะ บ๎านแหลมวิทยา ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางอนัญญา ดีเดํน พันท๎ายนรสิงห์วิทยา ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางสาวฉัตรา จันทสี วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางสาวจตุพร ปลื้มประสิทธิ์ อัมพวันวิทยาลัย ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางสาวภัชรินทร์ ราชัย โพธิสารพิยากร ครูช านาญการพิเศษ 
17 นายวราวัฒน ์ กลั่นหุํน นวมินทราชินูทิศ มัชฌิม ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางสาววาสนา สุขอนันต์ คลองบางโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวฐานิษตา สีหนาท คลองบางโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ 
20 นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีค าภา วัดเกิดการอุดม ครูช านาญการพิเศษ 
21 นางปวริศา  จีรเดชภัทร์ วัดเทียนถวาย ครูช านาญการพิเศษ 
22 วําที ่ร.ต.ธีรพล ทวี  สวํางราษฎร์บ ารุง ครูช านาญการพิเศษ 
23 นางนภาพร กลํอมสุวรรณ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 
24 นางสาวอวัสดา สมจิตร อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสาวอโนชา เพ๎าหอม อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวมณีรัตน์ รัตนวิชัย อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางสาวสิริรัตน์ สัมฤทธิ์ อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ ครูช านาญการพิเศษ 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน พัฒนาวิทยฐานะ 
28 นายเกียรติศักดิ์ เสาลาด โรงเรียนวัดชมนิมิตร ครูช านาญการพิเศษ 
29 วําที ่ร.ต.ณัฐวุฒ ิ นาคะเต วัดบางกอบัว ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวสุรัตน์ดา โสดา วัดบ๎านดาบ ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางสมปอง มะแม๎น โรงเรียนบ๎านกรเบากลัก ครูช านาญการพิเศษ 
32 นายทรงกต เอ่ียมบัว เมืองใหมํ ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวไพริน มณีศรี บ๎านเขาทับควาย ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาววรรธนา ภูํทองดี บ๎านเขาทับควาย ครูช านาญการพิเศษ 
35 นางสาวสังวาลย์ เหมือนเมือง บ๎านเขาทับควาย ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวสุวิมล ฤกษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางวีรนุช    นะวันอํอน วัดหนองบัว ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางสาวบุญน า อินทนนท์ บ๎านดอนไทรงาม ครูช านาญการพิเศษ 
39 นางดวงพร สุขสวัสดิ์ บ๎านดอนไทรงาม ครูช านาญการพิเศษ 
40 นางสาวใกล๎รุํง เฟ่ืองจันทร์ วัดดอนทอง ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางสาวศรัณรัตน์   ขุนพลนาควาส บ๎านทุํงมน ครูช านาญการพิเศษ 
42 นายพิเศษ ปิ่นเกตุ วัดไทรงาม ครูช านาญการพิเศษ 
43 นางเกศรินทร์ วงค์จันทา วัดสวํางอารมณ์ ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางธิดาวรรณ สุนิมิตร วัดสวํางอารมณ์ ครูช านาญการพิเศษ 
45 นางสาวจันทิรา พุฒตาล ประเสริฐอิสลาม ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางพาสนา ศิริบุตร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ครูช านาญการพิเศษ 
47 นางสาวสุรอยยา โชคชัยอนันต์พร ประเสริฐอิสลาม ครูช านาญการพิเศษ 
48 นางสาววลัยลักษณ์ ทุมกลาง ประเสริฐอิสลาม ครูช านาญการพิเศษ 
49 นายชวาล อํอนแสง วัดอัยยิการาม ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางสาววนิภา ศิริจร วัดอัยยิการาม ครูช านาญการพิเศษ 
51 นางวาสนา โง๎วสกุล วัดบ๎านสร๎าง ครูช านาญการพิเศษ 
52 นายธนวัฒน ์ จันทน์สุคนธ์ วัดบ๎านสร๎าง ครูช านาญการพิเศษ 
53 นางจิดาภา บุญลือ บ๎านมะนาวหวาน ครูช านาญการพิเศษ 
54 นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์ บ๎านปางเป๋ย ครูช านาญการพิเศษ 
55 นางสาวชิดชไม วงษ์จินดา วัดทับผึ้งน๎อย ครูช านาญการพิเศษ 
56 นางรพินทร์นารถ สุขศาลา บ๎านพังงู ครูช านาญการพิเศษ 
57 นางสาวศุภลักษณ์ สังสุทธิ์ บ๎านค าเลาะ ครูช านาญการพิเศษ 
58 นางสาวเกษมณี เงินลาง ชุมชนบ๎านกลางนาโน ครูช านาญการพิเศษ 
59 นางจุฬาวรรณ สุขจินดา บ๎านนาจาน ครูช านาญการพิเศษ 
60 นายกัมพล ศุภผล พิบุลอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน พัฒนาวิทยฐานะ 
61 นางสุนิสา อินทนนท์ พิบุลอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ 
62 นางสาวสุนิสา วราเรืองฤทธิ์ พิบุลอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ 
63 นางสาวกนกกรณ์ ฉัตรหิรัญเลิศ พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ ครูช านาญการพิเศษ 
64 นางน้ าฝน เอ่ียมสุนทร วัดทําเสา ครูช านาญการพิเศษ 
65 นายสุทน ไม๎ทอง ประสิทธิวิทยา ครูช านาญการพิเศษ 
66 นางสาวณัฐวีณ ์ ทองสมบัติ วัดบ๎านเพชร ครูช านาญการพิเศษ 
67 นางสาวพัชญ์วิตา ฐิติปัญญสิทธิ์ บ๎านนาตะแบง 1 ครูช านาญการพิเศษ 
68 นางสาวกนกพร พรมไทย เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ 
69 นางสาวนฤมล พัฒนาดิสัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ครูช านาญการพิเศษ 
70 นายชนัตพล ช๎างน๎อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ครูช านาญการพิเศษ 
71 นางสาวดารณี ดีทวี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ครูช านาญการพิเศษ 
72 นางสาวจินตนา พํอสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต ครูช านาญการพิเศษ 
73 นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต ครูช านาญการพิเศษ 
74 นางสาวเพ็ญนี อ่ึงชื่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต ครูช านาญการพิเศษ 
75 นายอุทัย นิลล๎อม วัดมิตรภาพวนาราม ครูช านาญการพิเศษ 
76 นายกมล บํอหนา บ๎านคลองยวน ครูช านาญการพิเศษ 
77 นางปรียา อนุโต บ๎านรํอน ครูช านาญการพิเศษ 
78 นางกมลทิพย์ พูลแก๎ว วัดวิสุทธิยาราม ครูช านาญการพิเศษ 
79 นายอภิชาติ ยะมา อนุบาลเวียงป่าเป้า ครูช านาญการพิเศษ 
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ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
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ณ ห้อง ๒๐2 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวพิกุล แสนชัยนาท บางประกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 
2 นางวลัยรัตน์ ยิ่งด านุํน บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 
3 นางวรัทยา ไชยสงโท มัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 
4 นางพรปวีร์ อระรีพร พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 
5 ดร.จารึก ไกรนรา มัธยมวัดหนองจอก สพม. เขต 2  
6 นางสาวสุวรรณา อินทร์ฉาย สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
7 นางพรปวีณ์ กาสา สุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 
8 นางสาวอัจฉรา แดงอินทวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 
9 นางสาวอัมพุช อิศรสันติวงศ์ กุนนทรีทธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 

10 นางสาวกิตติภา ดาวัลย์ วัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 
11 นางเทวารัตน์ สุธาพจน์ สุรศักดิ์มนตรี สพม.เขต 2 
12 นายสุรินทร์ ยิ่งนึก บางซ๎ายวิทยา สพม. เขต 3 
13 นางประเทือง วิบูลย์ศักดิ์ นนทบุรีพิทยาคม สพม. เขต 3 
14 นางปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร์ เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 
15 นางกนิษฐ์ชามน หนูทอง สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 
16 นางสาวจริยา พรหมรักษา สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 
17 นายสุดสาคร อินทร์ทอง สระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 
18 นายปรีชา มุกแจ๎ง สุธีวิทยา สพม. เขต 4 
19 วําที่ร๎อยตรีชูเชิด พุทธเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 
20 นางเพชรพัชรพร เชิดชู ปิยชาติพัฒนา สพม. เขต 7 
21 นางสาวเฉลา มํวงทรัพย์ บ๎านหลวงวิทยา สพม. เขต 9 
22 นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ กาญจนาภิเษกฯ นครปฐม สพม. เขต 9 
23 นางศิริพรรณ ทัศนิยม อ๎อมน๎อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 
24 นางยุพาพร ชวลิตธาดา สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
25 นายธนพล คานแก๎ว เตรียมอุดมศึกษาภาคใต๎ สพม. เขต 12 
26 นายอิทธิพล เจริญเมือง เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 
27 นางสุภารัตน์ เหมืองทอง หนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 
28 นางนิรมล ปราบแสง โชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
29 นางสุภาพร ไชยแก๎วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
30 นางวิไลพร สายจันทร์ยูร บางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
31 นายบุญ โพธิ์ขาว บ๎านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
32 นางธญดา แก๎วธรรมโร บ๎านหน๎าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 
33 นางปรัชญ์ณรัตน์ ศรีสุวรรณ บ๎านหน๎าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 
34 นางผํองภักดิ์ จันทรภาพ บ๎านหน๎าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2 
35 นางภามพิชญ์ สุขเฉย บ๎านซํอง สพป.เพชรบุรี เขต 2 
36 นางสาวจินตนา จันทร์ทอง บ๎านวังปริง สพป.พัทลุง เขต 2 
37 นางสาวลัคนาภรณ์ ศักดิ์ชัยนันท์ บ๎านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 
38 นางปรีดา เจือกโว๎น บ๎านทุํงยาง สพป.ตรัง เขต 2 
39 นางจงจิตต์ อินทรจักร บ๎านดํานสันติราษฎร์ สพป.ยะลา เขต 3 
40 นางสาวสุพัตรา ยี่สุํนทอง จุฬาภรณ์วิทยาลัย ลพบุรี สพม.สิงห์บุรี เขต 5 
41 นายวสัย ปุ่นผล จุฬาภรณ์วิทยาลัย ลพบุรี สพม.สิงห์บุรี เขต 5 
42 นางกฤษณา ศลสกล โคกสลุงวิทยา สพม.สิงห์บุรี เขต 5 
43 นางอารีย์ ศรีปลั่ง อํางทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 
44 นางนิสากร รังษีโนดร อํางทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 7 
45 นางทัศนีย์ ภูํสุวรรณ วัดมํวงคัน สพป.อํางทอง 
46 นางลดาวัลย์ เกื้อสุข ทุํงมหาเมฆ สพป.กทม. 
47 นางไพรรินทร์ พวงจินดา พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ สพป.กทม. 
48 นางบุปผา มหาศะรานนท์ บางบัวทอง สพป.กทม. 
49 นางแก๎วตา ประภาส อนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่  
50 นางพราวรวี เอ่ียมวิจารณ์ วัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี 
51 นางอมรพรรณ สิริไวทยางกูร วิทยาลัยชํางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
52 นายสัจจะ ภูํแพํงสุทธิ์ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
53 นางสาวศจ ี อนันตโสภาจิตร์ โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
54 นายนิรุตติ์ คงชู โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
55 นางกิตติกา คงชู โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
56 นางสาวเต็มจิต จันทคา   สคบศ. 
57 นางพรอัญชลี พุกชาญค๎า   สคบศ. 
58 นางดวงตา จิตตะกาญจน์ อนุบางคลองทํอม สพป.กระบี่ 
59 นางสุคนธ์ บุญผลึก อนุบางคลองทํอม สพป.กระบี่ 
60 นางร าพึง ขุนจันทร์ อนุบางคลองทํอม สพป.กระบี่ 
61 นางสาวอัญเกตุ พงษ์เพชร วิทยาลัยนาฎศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
62 นางนพร โสมล บ๎านหินแด๎น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
63 นางสาวอุไรวรรณ หวํองสกุล กีฬาจังหวัดชลบุรี สถาบันการพละศึกษา 
64 นางอนัญญา ค าสิน นาดีวิทยา สพม.เขต 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  29 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 (เพ่ิมเติม รอบที่ 1)  

                  

               

             

                  (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
         ผู๎อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


