
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 6๔ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช ำนำญกำรพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2561  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 

 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึ กษ าค้ นคว้ าด้ วยตน เองหลั กสู ตรฯ  วิทย ฐานะครูช าน าญ การพิ เศษ  (รายละเอี ยด                   
ตามเอกสารแนบท้าย) และ น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองภำยในวันปฐมนิเทศ (วันแรก
ในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

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

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมำยเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/094-6572615 

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ผู้ที่แจ้งจองที่จอดรถสามารถส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน ๔,๐๐๐ บำท 
โดยน ำมำช ำระในวันแรกของกำรพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
ใบกิจกรรม กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  
หลักสูตรฯ วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำแต่ละคนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำกต ำรำ เอกสำร บทควำม  งำนวิจัย         

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
ส่วนที่ ๑ กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
            หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคกำรออกแบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียน 

       ๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร 
       ๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา 

                  ๑.๓ การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
            หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 
                 ๒.๑ การเป็นผู้น าทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๒  กำรวิเครำะห์บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและวำงแผนพัฒนำ  
             คุณภำพกำรปฏิบตัิงำนของครูช ำนำญกำรพิเศษ 
             หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ ควำมเป็นครู 
                  ๓.๑ พัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                  ๓.๓ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ กำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

๔.๒ การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๔.๒ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

                  ๔.๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกข้อ ๑ สรุปสร้ำงองค์ควำมรู้และจัดท ำรำยงำนประกอบด้วย  บทน ำ   
     เนื้อเรื่อง สรุปแนวทำงกำรประยุกต์สู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ จ ำแนกเป็นรำยหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑-๔    
     ตำมล ำดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้ำ (ไม่รวมบรรณำนุกรม) ส่งให้วิทยำกรประจ ำกลุ่มในวันปฐมนิเทศ 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ระหว่ำงวันที่ 14-17 มีนำคม 2561  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๔๐๓ อำคำร บัณฑิตวิทยำลัย 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางทิพย์ ธรรมเกตุ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 

2 ว่าที ร.ต. ศรายุทธ ภูถาวร ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม. เขต 1 

3 นายชูเกียรติ ตันติเวชการวงศ์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ ์ สพม. เขต 1 

4 นายสมพงษ์ ไชยวงษ์ บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 

5 นางสาวโนร์หัสมะห์ สติรักษ์ บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 

6 ว่าที ่ร.ต. ศรายุทธ สังสดมภ์ บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 

7 นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธ์ บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 

8 นางนุชรี เลิศรัตนบวรกุล บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 

9 นางรัตนาพร อรทัย เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 

10 นางสาวกิตติมา กรุดอ่่า ฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 

11 นายกฤษดา สิมมะโน เทพลีลา สพม. เขต 2 

12 นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ เทพลีลา สพม. เขต 2 

13 นายจักรวัฒน์ อ่่าพุทรา เทพลีลา สพม. เขต 2 

14 นางสาวสมใจ จิตมั่น เทพลีลา สพม. เขต 2 

15 นางจตุพร   บรรจงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 

16 นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์ นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า สพม. เขต 2 

17 นางสาววนันทยา ศรีขาว นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า สพม. เขต 2 

18 นางสาวสาวิตรี ตะวันอ่าไพ นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า สพม. เขต 2 

19 นายสิทธินันท์ พ่วงจีน นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า สพม. เขต 2 

20 ว่าที่ร้อยตรีรัตพล ก้อมน้อย นครสวรรค์ สพม. เขต 2 

21 นางสาวภาสินี พิมพะนิตย์ กุนนทรีธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 

22 นางสายทอง ดวงแก้ว กุนนทรีธารามวิทยาคม สพม. เขต 2 

23 นางสาวฐิติชญาณ ์ วงศ์ท้ังน้อย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) สพม. เขต 2 



ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

24 นายประมวล แสงสิทธิธีรกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 

25 นางทรัพย์เจริญ พันธ์ขะวงค์ พระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต 2 

26 นางกรรณิการ์ มานะสุบิน พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 

27 นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์ พรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 

28 นางพรรณราย ปฏิญาณสัจ ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 

29 นางปวริศา ปรางบริสุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี สพม. เขต 3 

30 นางกานต์รวี ผิวนิ่ม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 

31 นางสาวจริยาภรณ์ แสนแก้ว เทพศิรินท์ นนทบุรี  สพม. เขต 3 

32 นางสาวจิตตมาสฑ์ แจ้งใจ เทพศิรินท์ นนทบุรี  สพม. เขต 3 

33 นายชาญวิทย์ พัฒนะราช เทพศิรินท์ นนทบุรี  สพม. เขต 3 

34 นางสาววิไลพร วรนาม เทพศิรินท์ นนทบุรี  สพม. เขต 3 

35 นายดิฐเดช แจ้งคต ปากเกร็ดวิทยาคม สพม. เขต 3  

36 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 

37 นายดล แจ่มจันทร์ ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 

38 นางสาวกชพร พลศักขวา บ้านดอนยานาง สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

39 นายธีรศักดิ์ นาคปรีชา บ้านโคกป่ากุง สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

40 นางสาวรัตนา โสดา ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

41 นางสาวพิกุล มณีมงคล บ้านโคกป่ากุง สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

42 นางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์ บ้านดินทรายอ่อน สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

43 นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ บ้านโต่งโต้น สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

44 นางสาวนิตติญา ไชยศรี บ้านโต่งโต้น สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

45 นายธีรศักดิ์ นาคปรีชา บ้านโคกป่ากุง สพป.หนองบัวล่าภู เขต 1 

46 นายไพฑูรย์ ศรีดี วัดผึ่งแดด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

47 นายส่าเริง อ่อนศรี วัดธรรมจริยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต  1 

48 นายช่านิ พิมพาภรณ์ วัดธรรมจริยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต  1 

49 นางจารุวรรณ สุขสวัสด์ อนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

50 นางสาวดาราวรรณ กล่อมเกลี้ยง ศาลาพัน สพม.ปทุมธานี เขต 1 

51 นายสมคะเน ดาษดา ศาลาพัน สพม.ปทุมธานี เขต 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

52 นางสาวพรพิมล ผึ่งกัน วัดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 1 

53 นางพิชชา อัมระปาล วัดโบสถ์ (บวรธรรมกิจวิทยา) สพป.ปทุมธานี เขต 1 

54 นางผกาพรรณ จเรรัชต์ วัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต 1 

55 นางปัทมาภรณ์ เหลืองอ่อน วัดสกุณปักษี สพป.สุพรรณบุรี เขต1 

56 นางรวีวรรณ ล่าวิไล วัดสกุณปักษี สพป.สุพรรณบุรี เขต1 

57 นางวรีย์พิชชา ผิวอ่อนดี วัดจ่าปี สพป.สุพรรณบุรี เขต1 

58 ว่าที่ร.ต. สุเมธ    เคลือบสุวรรณ บ้านพุพูล สพป.เพชรบุรี เขต 1 

59 นางสาววรางคณา กันประชา พิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

60 นางมนสินี ภานุทัต บ้านระเภาว์ สพป.สุรินทร์ เขต 1  



 
 

โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ระหว่ำงวันที่ 14-17 มีนำคม 2561  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๔๐๔ อำคำร บัณฑิตวิทยำลัย 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวสุจิรานันท์ บุญเถิง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 

2 นางสาวเบ็ญจวรรณ ฟักแฟง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 

3 นางสาวสุวิมล สาวะภู สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 

4 นางนุศรา ฤกษ์สมโภชน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 

5 นายฐิรภัทร อุตตะพันธุ์ วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 

6 นางดวงพร ไชยรุตม์ โพธินิมิตวิทยาคม สพม. เขต 3 

7 นางสาวรองรัตน์ ทองมาลา แก่งคอย สพม. เขต 4 

8 นางสาวมนัญชยา อิศรางกูร ณ อยุธยา แก่งคอย สพม. เขต 4 

9 นางสุภาภรณ์ มากสืบมี ปทุมธานี"นันทมุนีบ่ารุง" สพม. เขต 4 

10 นางสุริยา นิ่มปลื้ม สวนกุหลาบวัทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 

11 นายสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 

12 นางสาวพรทิพย์ จับจิตต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 

13 นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 

14 นางสาวธิดารัตน์ คนตรง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 

15 นางสาวสุจินตนา พรมพุ้ย สวนกุหลาบวิทยาลัย รงัสิต สพม. เขต 4 

16 นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์ ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 

17 นางสาวสิรินันท์ มาลัยแดง ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 

18 นางจารุณี ไทยคณา ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 

19 นางสาวปทุมมา แสงรักษ์ ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 

20 นายยุทพลธ์ สีสันต์ ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 

21 นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 

22 นายสกลศักดิ์ มหาพรหม ธัญรัตน์ สพม. เขต 4 

23 นางชะเอม จันทร์ลอย ปทุมธานี "นันทมุนีบ่ารุง" สพม. เขต 4 



ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

24 นางนันทพร บุญแก้ว ปทุมธานี "นันทมุนีบ่ารุง" สพม. เขต 4 

25 นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต ปทุมธานี "นันทมุนีบ่ารุง" สพม. เขต 4 

26 นางสาวธนัญญา อาจสาลี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 4 

27 นางสาวสุพรรษา ครุฑเงิน ปทุมวิไล สพม. เขต 4 

28 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูม ิ ปทุมวิไล สพม. เขต 4 

29 นางปนัดดา จิวยูรักคุณ ปทุมวิไล สพม. เขต 4 

30 นางณิชาภา โกไศยกานนท์ ปทุมวิไล สพม. เขต 4 

31 นางศรีวรินทร์ ไหมหรือ ปทุมวิไล สพม. เขต 4 

32 นางละมัย แจ้งสว่าง เทพศิรินทร์ คลอง 13 ปทุมธานี สพม. เขต 4 

33 นางณิชารัตน์ สังข์เพชร วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 

34 นางสาวสุทธิกานต์ ไขเขว้า วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 

35 นางสาวเบญจพร รอดแก้ว มัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 

36 นายขจรศิษฎ์ ชุมพร มัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 

37 นายคมเดช พรมนาค บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 4 

38 นางสาวพรเพ็ญ ตติยสกุลเลิศ เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 4 

39 นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 4 

40 นายค่ากอง เงินเชียง นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 4 

41 นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัย คณะราษฎร์บ่ารุงปทุมธานี สพม. เขต 4 

42 นางจินตนา แหวนสว่างคล้าย คลองนาเกลือน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

43 นายประวิทย์ หวังรุ่งเจริญ คลองนาเกลือน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

44 นางสาวอัญชนา งามเนตร วัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

45 นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล วัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

46 นางรัตนา โกศล คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

47 นางสาววัชรินทร์ ด่ารงค์สกุลชัย วัดปทุมาวาส สพป.ระยอง เขต 1 

48 นายบุญนา ตรีวิเศษ บ้านวังทะลุ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 

49 นายรัชสิทธิโยธิน บนนณทุวรรรณะ บ้านวังทะลุ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 

50 นางสาวสาวิตรี แก้วเหล็ก วัดราษฎร์บ่ารุง สพป.สระบุรี เขต 2 

51 นางสาวนิรุบล ศิริตัน วัดบุรีการาม สพป.สระบุรี เขต 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

52 นางวาสนา นันทเสน สมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 

53 นางสไบทิพย์ จันเครือ สมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 

54 นางสาวธีราวัลย ์ ลาวัณย์ทวีป เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สพป.นนทบุรี เขต 2 

55 นางพาสนา ศิริบุตร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สพป.นนทบุรี เขต 2 

56 นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว วัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 

57 นางศุภวรรณ บุญเมศ วัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 

58 นางพรนิภา ฮะวังจู วัดศรีสุทธาราม สพป.สมุทรสาคร 



โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 

ระหว่ำงวันที่ 14-17 มีนำคม 2561  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 2๐๑ อำคำร  ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวเกสฎา ธงศรี ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

2 นางสาวปวริศา ผ่านภูวงษ์ ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

3 นางสาวณรัฎชา มณีนิล ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

4 นางสาวจันทิมา กันเรือง ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

5 นางสาวปวิชญา สีภา ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

6 นางสาววันวิสาข์ จิตต์สุภา ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

7 นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สพม. เขต 6  

8 นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุ์กุล ราชประชาสมาลยั ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

9 นางสาวบุณยวีร์ ล่าสัน ราชประสาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6  

10 นายอัษฏาวุธ สุขสวัสด์ กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 

11 นางวิภา อมรศิริอาภรณ์ ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 

12 นางปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต9 

13 นางภัสรัญ สระทองนวล ก่าแพงแสยวิทยา สพม. เขต 9 

14 นางสาวชลธิดา ดวงงามยิ่ง วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 10 

15 นางนภวรรณ ปัญชานนท์ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 

16 นางสาววีรินทร์ จั่นทอง อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 

17 นางสาวสมิหรา เดชา หัวหิน สพม. เขต 10 

18 นางสาวมยุรี บุญทอง หัวหิน สพม. เขต 10 

19 นางจันทิมา ชื่นชม หัวหิน สพม. เขต 10 

20 นางอภิรัศมิ์ ศรีชาติ หัวหิน สพม. เขต 10 

21 นางสาวนภาภรณ์ ใช้ค่าแช่ม หัวหิน สพม. เขต 10 

22 นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐ ศรัทธราสมุทร สพม. เขต 10 

23 นายเชิดศักดิ์ วิเชียรโชต ิ ควนกาเหลาวิทยาคม สพม. เขต 16 

24 นางน้่าทิพย์ ศรีแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 

25 นางอรุณรัตน์ ชมสงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 



ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

26 นางเย็นฤดี ปลัดบาง สุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต  20 

27 นางสาวสมใจ ต่อทองหลวง จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 

28 นางสาวทัศนีย์ โคตรพรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 

29 นางสาวณัฐเนธาวรรณ วุฒิ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม. เขต 37 

30 นางเบญจวรรณ โกเมนทร์ คลองเกลือ  สพป.นนทบุรี เขต 2 

31 นางสาววิมลรัตน์ ขาวขัน บ้านทุ่งเชิอก สพป.สกลนคร เขต 2 

32 นางสาวอรัญญา ธรรมกุลจิระกิจ บ้านม่วงธรรม สพป.สกลนคร เขต 2 

33 นางสาวนิภาพร ทรงศรี บ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

34 นางสาวณฐมน ชุนประเสริฐ บ้านหนองตาแพ่ง สพป.กาญจนบรุี เขต 2 

35 นางสาวปัณฑารีย์ ศรีสวัสดิ์ บ้านวังนางนวล สพป.เพชรบุรี เขต 2 

36 นางสาวเจษฎาภรณ์ บุตรจันทร์ บ้านหนองบัว สพป.เพชรบุรี เขต 2 

37 นางนันทรัตน์ บุญเชื้อ บ้านท่ายางฯ สพป.เพชรบุรี เขต 2 

38 นายกรเอก เจริญชินวุฒ ิ บ้านหนองใยบัว สพป.ราชบุรี เขต 2 

39 นางสาวจารุนันท์ ปัทมพงศ์พันธ์ วัดสุวรรณณาราม สพป.นครปฐม เขต 2 

40 นางสาวอุไลย รัตนพันธ์ วัดราษฎร์บ่ารุง สพป.สระบุรี เขต 2 

41 นางประภาพร พวงใบดี วัดราษฎร์บ่ารุง สพป.สระบุรี เขต 2 

42 นายธีรชัย รัตนสุรินพันธ์ ปากเกร็ด สพป.สระบุรี เขต 2 

43 นางวรรณา ไวยบท วัดยม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

44 นางสาวศิริธร รื่นรส วัดตลาด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

45 นายสุทธิรัตน์ กิจเชิดชู วัดตลาด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

46 นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญ วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานี เขต 2 

47 นางพนารัตน์ ตอพล บ้านแม่ปะ สพป.ตาก เขต 2 

48 นายสุริยา มงคลรัตนาสิทธิ์ บ้านสระเตย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

49 นางสาวอรุณี ธัญญเจริญ บ้านทุ่งหนองแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

50 นางอัศราพร ราชสมบัติ บ้านหนองไผ่วัดเวฬุอุปถัมภ์ สพป.อุดรธานี เขต 3 

51 นายหทัยกาญจน์ คานทอง อนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

52 นางสาวยุวดี สุขกุล อนุบาลไทรโยค สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

53 นายสวาด พรหมชนะ หลุงกัง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 



 

 

 

 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

54 นางประไพพร ผลประดิษฐ์ บ้านคลองดู่ สพป.เพชรบรูณ์ เขต3 

55 นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.ปทุมธานี เขต 4 

56 นางสาวอภันตรี กระต่ายทอง สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.ปทุมธานี เขต 4 

57 นางลมัย แจ้งสว่าง เทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี สพม.ปทุมธานี เขต 4 

58 ว่าที่ ร.ต.มติพัฒน์ เชิดสุข ธัญรัตน์ สพม.ปทุมธานี เขต 4 

59 นางอัมพวัลย์ บุปผาวัลย์ บ้านม่วงนาดี สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

60 นางาวกัญญาณัฐ ขอพึ่ง วักดทางพระ สพป.อ่างทอง 

61 นางพิมพ์นิภา ประยงค์แย้ม ชุมชนวัดศีลขันธาราม สพป.อ่างทอง 

62 นางพรนภา อนันตสุรกาจ ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 

63 นางวันดี สุรภีสัก ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 

64 นางกาญจนาพร  สังขรัตน์ ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 

65 นางนงลักษณ์ สวยกลาง ราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร 

66 นางสาววรรณเพ็ญ ประสิทธิ์ พิบูลประชาสรรค์ ส่านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

67 นางนิสากรณ์ ทองคง พิบูลประชาสรรค์ ส่านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

68 นางมณฑพรรณ พงศ์ศาสตร์ พิบูลประชาสรรค์ ส่านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

69 นายทสร วรรโณภาศ ฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม ส่านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 



 

 



 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (เพ่ิมเติม)  

                  

               

             

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


