
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 65 จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช ำนำญกำรพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2561  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศ 

 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) และ น ำส่งรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองภำยในวันปฐมนิเทศ (วันแรกในการ
พัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

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

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมำยเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639 

- 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 ำแนกเป็นรำยหนว่ยกำรเรียนรู้ที่ ๑-๔    

     ตำมล ำดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้ำ (ไม่รวมบรรณำนุกรม) ส่งให้วิทยำกรประจ ำกลุ่มในวันปฐมนิเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 
                      ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 1 

                   ระหว่ำงวันที่ 18 – 21 เมษำยน 2561  เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
                  ณ ห้อง 2๐๑ อำคำร  ดร.ศิโรจน ์ ผลพันธิน 

 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา เทพศิรินทร ์ สพม. เขต 1 

2 นางสาวปนัดดา วัฒโน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.เขต1 

3 นายธีระพงษ์ แสงสุข รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.เขต1 

4 นายพิสุทธิ์ศิลป์ โพธิอะ ทวีธาภิเศก สพม.เขต 1 

5 นางสาวอริสรา ชินตะวัน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพม.เขต 1 

6 นายกัมปนาท หนุมาศ ทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพม.เขต 1 

7 นายชนะชัย สุจริต ทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพม.เขต 1 

8 นายศุภสิทธิ์ รุ่งเรือง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพม.เขต 1 

9 นางพุทธิชาต คนอยู่ มัธยมวัดสิห ์ สพม. เขต 1 

10 นางสาววาสนา วงษาไชย มัธยมวัดสิห ์ สพม. เขต 1 

11 นายญานเดช ศุภาภิพงศ์ มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1  

12 นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม นวมินทราชินูทิศ สพม. เขต 1 

13 นางสาวธนิตา สาธุพันธุ์ ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กทม. 

14 นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม ชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กทม. 

15 นางทิพย์ ธรรมเกตุ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.เขต 1 

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

17 นายอนุชา หมีเงิน สุรศักดิม์นตร ี สพม. เขต 2 

18 นางวฤษสพร สวาทพงษ์ บ้านดีลัง สพม. เขต 2 

19 นางอภิระดี กสิวัฒน์ บ้านดีลัง สพม. เขต 2 

20 นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์ บดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) สพม.เขต 2 

21 นางสาวมะลิสา ศรีนอก บดินทรเดชร(สิงห ์สิงหเสนี) สพม. เขต 2 

22 นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธิน ฤทธิยะวรรณาลยั 2 สพม. เขต 2 

23 นายอรุณรัชช์ แสงพงษ์ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 สพม. เขต 2 

24 นางสุพรทิพย์ ดวงฤทธิ์ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 สพม. เขต 2 

 
 

 
 

 



25 นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์ ฤทธิยะวรรณาลยั 2 สพม. เขต 2 

26 นายธีรวัฒน ์ จันทร์แจ้ง นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 2 

27 นางบุญมี ศิริวงศ์ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.เขต 2 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

28 นางสาวอนงค์นาฏ ชูนันท์ธนศักดิ์ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.เขต 2 

29 นางสาวอัมพวัน ทองใบ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.เขต 2 

30 นางปิยธิดา นพธรรม เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม.เขต 2 

31 นางสาวภูวษา รักษาภักดี สุรศักดิม์นตร ี สพม. เขต 2 

32 นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ สามพรานวิทยา สพม. เขต 2 

33 นางสาวทิพย์สุดา ค าวงศ์ บางกะปิ สพม. เขต 2 

34 นางสาวสมลักษณ์ บุญบรรลุ สุรศักดิม์นตร ี สพม. เขต 2 

35 นางสาววชรพร ศรีไทย หอวัง สพม.เขต 2 

36 นางสาวพิมลวัลย์ สิทธิวิรัชธรรม อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1 

37 นายธานินทร์ สุหร่าย อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1 

38 นางสาวขนิษฐา เฟ่ืองแก้ว อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1 

39 นางกาญจนา จิตรไพบูลย์ อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1 

40 นายระพีพงค์ สองน้อย อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1 

41 นางนิกข์ณิฌา ศรีบุตรตา อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1 

42 นายธวัชชัย เนตรแพ อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุรี เขต 1 

43 นางชยานันท์ สุขเจริญ อนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวตัิ) สพป.นนทบุรี เขต 1 

44 นางสุภาพร ศรีมงคล วัดชนะสงสาร (อนันต์ชัยประชานกุูล) สพปฉะเชิงเทรา เขต 1 

45 นายอรรถพล บัวทอง ธนาคารอออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

46 นางทิพวัลย์ รวดเร็ว โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตร ี1 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

47 นางกนกพร เมโฆ วัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 

48 นายประสิทธิชัย จับฟั่น วัดพรานนก สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

49 นางสาวมรกต วงษ์เนตร วัดใหญ่ชัยมงคล สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

50 นายภคภัณฑ์ สร้างตนเอง ชลประทานอนุเคราะห ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

51 นางบังอร อินทรา วัดพนัญเชิง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

52 นางกนกวรรณ วงศ์เกษม ประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

53 นางรภัทร ชัยวรธนิน ล าสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 1 

54 นางสาววิไลวรรณ ตรีวาสน์ คลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 

55 นางสาวน้ าค้าง ยี่สุนซ้อน คลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 

56 นางสาวเอมอร เขียนขยัน คลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 



57 นางสาวเสาวคนธ์ บรรดาศักดิ์ คลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 

58 นายการเวก แสงเทศ คลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 

59 ว่าที่ร้อยตรีหญิง แมลงภู่ คลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

60 นางวิภาภรณ์ อินทรกลาง บ้านสิงห์ไคล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 
61 นางสาวพนิดา วงษ์พัฒน์ บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป.จันทบุรี เขต 2 
62 นางสาววิภาพร คุปติเกษม วัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 
63 นางชณิดาภา นักดนตรี บ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2 
64 นายอทิพงษ์ มหานิล สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 
65 นางสาวพรทิวา สิงห์พันธ์ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 
66 นางสาววรางคนา ช่างโต พูลเจริญวิทยา สพม. เขต 6 
67 นางสาวปวีณา ยอดยศ บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 
68 นางสาวธนวรรณ ทองค าสุก วัดโขดเขมาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
69 นางฉวีวรรณ์ เพ็ชรคง โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
70 นางสาวนันทนา แหวนนาค บางบาล สพม. เขต 3 
71 นางสาววราพร ม่วงประถม วัดประดู่ทรงธรรม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
72 นางสาวศิริพร ใจประเสริฐ บ้านหนองสังข์ สพป.สระแก้ว เขต 2 
73 นางนาทสุภา เรืองสวัสดิ์ บ้านหนองสังข์ สพป.สระแก้ว เขต 2 
74 นางสาวจินตนา เย็นทรวง วัดหนองสรวง(ถิอุทิศ) สพป.สระบุรี เขต 2 
75 นางธัญรัตน์ ศรีคง วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 
76 นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์ วัดคลองใหม่ สพป.สระบุรี เขต 2 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณาลัย หอวัง สพม.เขต 2 
2 นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้ม หอวัง สพม.เขต 2 
3 นางสาวประภัสสร ดลดุสิตตา หอวัง สพม.เขต 2 
4 นางสาวรัศมี วงวิลัย วัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 
5 นางสาววรรรกานต์ ใจช่วง ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 
6 นางพิมนิพา โลจายะ ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 
7 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาสดา ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 
8 นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน ์ ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 
9 นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน ์ ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 
10 นางสาวมารุณี ทองอันตัง บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม.เขต 3 
11 นางณัฐวดี พงษ์สุขเวชกุล บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม.เขต 3 
12 นางวรรณศร ขอสกุลไพศาล ไทรน้อย สพม. เขต 3 
13 นางศิริจรรยา วรรณชัย เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม.เขต3 
14 นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศ ท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 
15 นางสาวนชนุช ศุทธดา เตรียมอุดมศึกาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 
16 นางสาวศุภเนตร นอบน้อม ประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 
17 นางปณิสรา ศรีพัฒดี โรงเรียนทีปังกรณวิทยาพัฒน์ฯ สพม.เขต 4 
18 นางสาวจิรนาช อ้งเสถียรพินิจ คณะราษฎร์ปทุมธานี สพม. เขต 4 
19 นางสาวพรรณี โพธิ์ทอง บัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 
20 นางสาวสมนา กาละนันท์ บัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 
21 นายวิชัย ไกรสร มวกเหล็กวิทยา สพม.เขต 4 
22 นางปัญจรัตน์ อันชูนิ บางระจันวิทยา สพม. เขต 5 
23 นางสาวรสริญ เชยสาคร สิงห์บุรี สพม.เขต 5 
24 นางสาวกนกวรรณ สุธา สิงห์บุรี สพม.เขต 5 



ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
25 นางอมราภรณ์ แสงทอง สิงห์บุรี สพม.เขต 5 
26 นางสาวสุรีย์ แย้มบู่ สิงห์บุรี สพม. เขต 5 
27 นางอรุณศรี ศรีชัย สิงห์บุรี สพม. เขต 5 
28 นางสาวดวงรัตน์ จุ้ยศิริ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม. เขต6 
29 นางวชิราพร เรียงไธสง ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
30 นางพัชรินทร์ ทวีธรรมถาวร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ สมุทรปราการ สพม. เขต6 
31 นายเกษมสันต์ อินพรม ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
32 นางภัทรา ไปล่โสภณ ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 
33 นางสาวจันทิมา นามโชติ บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 
34 นางสาวพลอยไพลิน ศรีอ่ าดี สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.เขต 9 
35 นางสาวนภกช นิลประดับ ชุมชนวัดหน้าไม ้ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
36 นางสาวนัดดา สวาศร ี ชุมชนวัดหน้าไม้ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
37 นางสาวชบา จันทร์นวล ประถมศึกษาธรรมาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
38 นางสาวศิริพร กอนวงศ์ บ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์บ ารุง) สพป.ลพบุรี เขต 1 
39 นางสาวนันท์นภัศ ดุษฎี บ้านพร้าว สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
40 นายธนวิชญ ์ ธนูทอง กุดหาดสามัคคี สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
41 นางสาววิผกา อ่ิมใจ พร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
42 นางสาวสุนี ดาวสุก พร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
43 นายประมูล พิลาวร วัดครุใน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
44 นางจุฬาภรณ์ ดวงถางใต้ วัดครุใน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
45 นางสาวจิตติมา ชาวอุทัย วัดเทพสุธาวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
46 นางสาวปพิชญา ชาวอุทัย วัดเทพสุธาวาส สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
47 นางสาวเกศสุดา แสงพันธุ์ตา วัดสามัคคีธรรม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
48 นางสาวสมใจ แก้วก าเหนิด วัดโพธิ์นฤมิตร สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
49 นางสาวปริญนภัสร์ เลิศล้ า อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต1  
50 นางสาววรัชยา ลุนส าโรง วัดสุขบุญฑริการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 
51 นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์ ชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 
52 นายส าเริง ยิ้มด ี วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สพป.นนทบุรี เขต 2 
53 นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสง แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2 
54 นายอัญชลี พาสิงห์สี แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2 
55 นางสาวศันสนีย์ ผลชูชื่น วัดไทรใหญ่ สพป.นนทบุรี เขต 2 
56 นางบ ารุง ทัศนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สพป.นนทบุรี เขต 2 



ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
57 นางสาวรัตนมณี ประดับมุข พรหมรังษี สพป.ลพบุรี เขต 2 
58 นายธีระรัตน์ ธรรธิวงศ ์ วัดหญ้าไซ สพป.อยุธยา เขต 2 
59 นางสาวรุจิรา เรืองปราชญ ลาดบัวหลวงนิ่มนวลอุทิศ สพป.อยุธยา เขต 2 
60 นางสาวฮูสนา เรืองปราชญ ลาดบัวหลวงนิ่มนวลอุทิศ สพป.อยุธยา เขต 2 
61 นางสาวลาวัลย ์ เรืองปราชญ สอนดีประชารัฐอนุสรณ์ สพป.อยุธยา เขต 2 
62 นางสาวกฤติยาณี แสงสุวรรณ วัดสีสุก สฟป.อยุธยาเขต 2 
63 นางสาวอารีรัตน์ จันทร์พรม ชุมชนโนนหันวันค ู สพป.ขอนแก่น เขต 5 
64 นางเสาวนีย์ จันทร์ดี บ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต 5 
65 นางมยุรา สาคร บ้านด่าน สพป.น่าน เขต 2 

66 นายนพพร ตุ้มทอง ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพชรบุรี 
ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

เพชรบุร ี

67 นายทศพร คงทอง ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพชรบุรี 
ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

เพชรบุร ี

68 นางสาวชญาดา นาควัชรนัน ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพชรบุรี 
ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 

เพชรบุร ี

69 นางสาวล าดวน เขียวไพร วัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก 
70 นางสาวหฤทัย  อุดหนุน วัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก 

71 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษนอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอบางสะพาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

72 นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง ธัญสิทธิศีล สพป.ปทุมเขต 2 
73 นายกิตติพงษ์ ศิลาอาจ อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก 
74 นางสาวรัตติกร บุญประคอง สตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 
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ณ ห้อง 301 อำคำร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางบงกช สนธ ิ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. เขต 9 
2 นายณัฐธีร์ รังสีธนะพงศ์ เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 10 
3 นายพิษณุ จันทรเสวต เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 10 
4 นางธนวรรณ ณอง-มิเชล ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 
5 นางสาวจริยา สุวรรณทา อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม.เขต 10 
6 นายธัชนนท์ พุ่มโภคัย กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 
7 นางสาวจิตลดา เวียงอินทร์ สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
8 นางศรีอุสา ตั้งศิริมงคล สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
9 นายวงศกร แก้วเกลื่อน สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
10 นางสุรัชดา แก้วเกลื่อน สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
11 นางสาวนิภา อภิญญาสัจจะ สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
12 นางจอมขวัญ บุญสิริยาธรรม สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
13 นางภัคภัทร ศิริเพ่ิงเงิน สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
14 นางจ าลอง อยู่ทอง สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
15 นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณ สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
16 นายธงชัย โพธิ์ทอง สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
17 นายสมพร รอดด้วยบุญ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 
18 นายกฤช วิยาภรณ์ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 
19 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 
20 นางสุพรรณี ปลื้มถนอม อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 
21 นางสาวอรอุมา กลิ่นโลภัย อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 
22 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้ อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 
23 นางกนกวรรณ ชุนถนอม อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 



24 นางกติกา พฤกจันทร์ ธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 
25 นางฤทัยรัตน์ อยู่ก าเนิน วรานุกูล สพม.เขต 10 
26 นางสาวแพรวพรรณ ชุ่มชื่น ธงชัยวิทยา สพม.เขต 10 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
27 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พูล บางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 
28 นางมาริสา วิเชียรโชต ิ ควนกาเหลาวิทยาคม สพม. เขต 16 
29 นางสิทธินี ศรีสงคราม ควนกาเหลาวิทยาคม สพม. เขต 16 
30 นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม.เขต17 
31 นางสาวนันทนา โพธิ์สุ สหราฎร์รังสฤษดิ์ สพม.เขต 22 
32 นางฉมาพันธ์ ส าเภาแก้ว น้ าพองศึกษา สพม. เขต 25 
33 นายสราวุฒิ เพชรภักดี จันทรเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 
34 นางอรพิณ ศิวาด ารงค์ สรรพวิทยาคม สพม.เขต 38 
35 นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ สรรพวิทยาคม สพม.เขต 38 
36 นายณรงค์ ฤทธิ์เทพ ท่าตะโกพิทยาคม สพม.เขต 42 
37 นายประยงค์ ศรีไพรสนท์ ท่าตะโกพิทยาคม สพม.เขต 42 
38 นายส าราญ อินทร์ประสิทธิ์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 
39 นายอาณัติ ขันทจันทร์ ห้วยคตพิทยาคม สพม.เขต 42 
40 นางสาวนิรชา อภิชาต ห้วยคตพิทยาคม สพม.เขต 42 
41 นางสุนันท ์ ศิริเบญจา ห้วยคตพิทยาคม สพม.เขต 42 
42 นายสุภาพ หัสแดง ห้วยคตพิทยาคม สพม.เขต 42 
43 นายปิยะพงษ์ ประดับมุข พรหมรังษี สพป.ลพบุรี เขต 2 
44 นางสาววัชรีย ์ อ่อนสร้อย ซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป.ลพบุรี เขต 2 
45 นางภาวิณ ี สุขใจ อนุบาลล านาราย์ สพป.ลพบุรี เขต 2 
46 นางอุทัยทิพย์ สินธุไชย ชุมชนชัยบาดาล สพป.ลพบุรี เขต 2 
47 นางสาวกัลยากร ประจงแก้ว บ้านหนองตามิ่ง สพป.ลพบุรี เขต 2 
48 นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้ว วัดหนองตาม่ิง สพป.ลพบุรี เขต 2 
49 นางนรินทร์ฑมาศ สีบูลา บ้านมะนาวหวาน สพป.ลพบุรี เขต 2 
50 นางเบญญาภา ปานพรหม ไทยรัฐวิทยา 100 (บ้านคันนาหิน) สพป. ลพบุรี เขต 2 
51 นางสาวลัคนา สมนวนตาด วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษ าร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 
52 นายนพคุณ แดงบุญ บ้านผังสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 
53 นางสาวสายสุนีย์ เจริญทรัพย์ บ้านอุดมบรรพต สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
54 นางสมฤดี โมกล้า วัดเขาพระยาสังฆาราม สพป.อุทัยธานี เขต 2 

55 นางสาวอัญชลี มงคลแท้ วัดกระโดงทอง สพป.พระนครศรอียุธยา เขต 2 



56 นายทุ่งทอง เสานาชัย บ้านโพนบกหนองผือ สพป.สกลนคร เขต 2 
57 นายจ านงค์ สมสนุก บ้านนาทม สพป.ปทุมธานีเขต 3 
58 นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ วัดคลองขอม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
59 นางสาวกนิษฐา เลิศไกร บ้านห้วยแห้ง สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 
60 นางสาวศิวาพัชร์ ลิ้มสุธาพัฒน์ บ้านซับสมบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
61 นางสาวนิรมล เหล่าสัมฤทธิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.ปทุมธานี เขต 4 
62 นางสาวผานิตย์ ตรีเศรษฐ์ศักดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.ปทุมธานี เขต 4 
63 นางสาวกนกพันธ์ อรุณรัศมี สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.ปทุมธานี เขต 4 
64 นายวิทย์ทิชัย พวงค า สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.ปทุมธานี เขต 4 
65 นางสาวอัจฉรพรรณ เพ็งบุญ วัดสว่างอารมณ์ สพป.สิงห์บุรี 
66 นางสาวกนกวรรณ ชูวงษ์ วัดม่วงคัน สพป.อ่างทอง 
67 นางรุจิเรศ รักซ้อน อนุบาลวัดนางใน สพป.อ่างทอง 
68 นายธนกฤต พุ่มเกิด วัดศรีส าราญราษฎร์บ ารุง สพป.สมุทรสาคร 
69 นายทวีศักดิ์ วัชรมานพ บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท 
70 นางสาวประภาศิริ สุขเจริญ สายน้ าทิพย์ สพป.กทม. 
71 นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล สายน้ าทิพย์ สพป.กทม. 
72 นางสาวจิรัชญา จันทร วัดประยุรวงศาวาส สพป.กทม 
73 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย ราชวินิต สพป.กทม. 
74 นางสาวรัชนวรรณ ศิลาโล้ ราชวินิต สพป.กทม. 
75 นางสาวอรรัตน์ รัตนสกล ไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ สพป.กรุงเทพมหานคร 
76 นางวันชนก อาจปรุ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต กศน. 
77 นางสาวสุภัสสร โห้ยุขัน ศูนย์กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านกังานกศน. กศน. 
78 นางสาวณัฐิรา ปานเอี่ยม ศูนย์กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านักงานกศน. กศน. 
79 นางชงโค สุรเวทวงค์ภาส ศูนย์กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ส านักงานกศน. กศน. 

80 นางสาวดวงมาลย์ รอดทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต 
การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

81 นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 

82 นางสาวนภชนก พรมสอน ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ส านักงานบริหารการศึกษา 

83 ว่าที่ร้อยเอกอรรถพล ฉิมพูลสุข วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

84 นางวรรณนา อินทมพรภา อนุบาลนางใน สพป.อ่างทอง 
85 นางสาวจิตติกานต์ เอ้ือมอนงค์ ปทุมวิไล สพม.4 
86 นางสาวดนุชภรณ์ ยังดี ธนราษฎร์บ ารุง สพม.4 
87 นางสาวสุภาวด ี เป๊ะชาญ บ้านสะอาดลายเหนือ สพป.เลย เขต 1 



88 นางสาวลัดดา ลามจันทึก บ้านสะอาดลายเหนือ สพป.เลย เขต 1 
89 นางนิตยา แตงน้อย วัดตะเคียน สพป.ลพบุรี เขต 1 
90 นางสาวพรพนา ปัญฑิโต ปาโมกข์พิยาภูมิ สพม. เขต 5 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สังกัด 
91 นายปณิธาน ภูษาทอง ปาโมกข์พิยาภูมิ สพม. เขต 5 
92 นางวันรพี สนธิบ่าย วัดชัยสิทธาราม สพป.อ่างทอง 
93 นางสาววิไลวรรณ์ ชนะภัย วัดบ้านป่า สพป.อ่างทอง 

94 นางสาวชลนิกานต์ ประสันทวงษ์ วัดพระขาวประชานุเคราะห์ สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

95 นางสาวภพกมล มุขศรี วัดอินทราราม สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

96 นางอรจิรา ธรรมประชา วัดสุคนธาราม สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

97 นางณัฐภัทร ชูศรี บ้านแผ้ว สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

98 นางศิริวรรณ งามทอง อู่ทอง สพม.เขต 9 
99 นางอัญชเกศ บุญศรี อู่ทอง สพม.เขต 9 
100 นางเมทินี ชัยมา อู่ทอง สพม.เขต 9 
101 นายนิติพงษ์ ค าม่วง เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 
102 นางสาวพนม ท้าวทอง ปทุมวิไล สมพ.เขต 4 
103 นางชนกพรรณ ช านาญวาด ปทุมวิไล สมพ.เขต 4 
104 นางตติพร เล่ห์กล ปทุมวิไล สมพ.เขต 4 
105 นายพลรบ พลายรักษา ปทุมวิไล สมพ.เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  2 เมษายน พ.ศ. ๒๕61 ( เพ่ิมเติม)  

                  

               

             

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


