
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
(เพ่ิมเติม) 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 67 จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 
13-16 มิถุนายน 2561 และวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

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

๓.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639 หรือ 
        092-7206688  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรับผู้ที่แจ้งจองที่จอดรถสามารถ
ส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- 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  สถานศึกษาและวิชาชีพ  
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 าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๓  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  (ห้อง 201) 
ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๒๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี สพม. เขต 1 

2 นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์ สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 

3 นายชวัลวัตร จิรชัยพิบูลย์ ปากเกร็ด สพม. เขต 3 

4 นางสาวดารณี กิติวิทยากุล ปากเกร็ด สพม. เขต 3 

5 นายภราดร สังขรัตน์ เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 

6 นายพิชยุตม์ ธาระวงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 

7 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา แสวงหาวิทยาคม สพม.เขต 5 

8 นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์ บ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 

9 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา แสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 

10 นายอิทธิเดช สิทธิจันทร์ บาพลีราษฎ์บ ารุง สพม. เขต 6 

11 นายธีระสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 

12 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ กรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 

13 นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา สพม. เขต 9 

14 นายพีรพงษ์ ทรรพคช น้ ารอบวิทยา สพม. เขต 11 

15 นายเสถียร บุญสวัสดิ์ สุไหงโกลก สพม. เขต 15 

16 นายมูฮัมหมัดฮัสลัน อัลอิคลาส สุไหงโก-ลก สพม. เขต 15 

17 นายปวิช บุญสวัสดิ์ สุไหงโก-ลก สพม.เขต 15 

18 นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ วัดหนองบัว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 

19 นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์ วัดฝาง สพป.นนทบุรี เขต 1 

20 นางสาวสุภาพรรณ ประทุมมา ท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 

21 นายจีระพงษ์ สิทธิทิม วัดเชิงกระบือ สพป.นนทบุรี เขต 1 

22 นางวราภรณ์ เมฆขาว วัดดอนกระเบื้อง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

23 นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล วัดเกาะ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

24 นายบรรเจิด สมใจเพ็ง วัดศุขเกษม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

25 นางพิชญา สิสอน วัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 

26 นางสุวรีย์ เอมสถิตย์ วัดหนองโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 

27 นายวันชนะ เผือกกรุต เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 

28 นางสาวณัฐฐา แสนยินดี วัดดงพลับ (ประชานุเคราะห์) สพป.ลพบุรี เขต 1 

29 นายยุทธชัย จริตน้อม บ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 

30 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม นิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต 1 

31 นายขรรค์ชัย เหน็บบัว บ้านลานข่อย สพป.พัทลุง เขต 1 

32 นายสุริยา ชาญทะเล วัดโคกศักดิ์ (เซียนประชาราษฎร์) สพป.พัทลุง เขต 1 

33 นางวรุณี ศรีทองช่วย บ้านหัวป่าเขียว สพป.พัทลุง เขต 1 

34 นางภัทรภรณ์ หนูปักขิน วัดเสาป้าเจ้ สพป.พัทลุง เขต 1 

35 นางอรทัย มิตรสูงเนิน วัดบ าเพ็ญพรต สพป.สระบุรี เขต 1 

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

37 นางน้ าผึ้ง ยานนาวา ประชาราษฎร์บ ารุง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

38 นายนัฐวุฒ ิ แก้วศรี วัดก ามะเสน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

39 นางจงกิต บุตรี บ้านเหวือฟากห้วยกุดตอรอ สพป.เลย เขต 2 

40 นายชนาธิป โตค า อนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 

41 นางรชยา สุโพธ์ บ้านนาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

42 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา บ้านเกาะลิบง สพป.ตรัง เขต 2 

43 ว่าที ่ร.ต.สมศักดิ์ จันทร์แจ่ม สวนป่าแม่กะสี สพป.นครสวรรค์ เขต 2 

44 นางศิริรัตน์ แย้มขยาย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

45 นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ วัดทับกระดาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

46 นายโชคชัย สุขแก้ว บ้านในหุบ สพป.ชุมพร เขต 2 

47 นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณ วัดพระงุ้น สพป.ชุมพร เขต 2 

48 ว่าที ่ร.ต.เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม บ้านคลองโต๊ะนุ้ย สพป.นนทบุรี เขต 2 

49 นางสาวสายฝน แก้วสีโท บ้านดงเชือก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 

50 นายทิวากร มีระหันนอก บ้านโคกสะอาด สพป.นครราชสีมา เขต 6 
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51 นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 

52 นางสุดารัตน์ พลแพงพา ทุ่งมหาเมฆ สพป.กรุงเทพ 

53 นายชาตรี นามคุณ ประถมนนทรี สพป.กรุงเทพ 

54 นายศรีจันทร์ ปัสสาค า อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กทม. 

55 นางสาววริศรา ค านึงธรรม กศน.พระนครศรีอยุธยา กศน 

56 นางสาวกนกณัฐ ซ้อนพุดซา ศูนย์ กศน.อ าเดภอศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กศน. 

57 นายวินัย อ่ าประเวทย์ อนุบาลองค์รักษ์(ผดุงองค์รักษ์ประชา) สพป.นครนายก 

58 นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก 

59 นางองุ่น สุขชม วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป.นครนายก 

60 นายสวัสดิ์ เดชกัลยา วัดบ้านพริก สพป.นครนายก 

61 นายพรชัย โพเทพา ชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก 

62 นางสาวชญานิศ ณพธนบดี วัดบางพลี สพป.สมุทรสาคร 

63 นายวิเชษฐ์ เสือภูมิ วัดนาขวาง สพป.สมุทรสาคร 

64 นายณัฐพงศ์ เลิศชีวะ บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 สพป.สมุทรสาคร 
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1 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 
2 นายประยุทธ กองวุฒิ โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 
3 นางเบ็ญจมาศ วิจิตร โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 
4 นางสาวธนพร สินธุมงคลชัย โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 
5 นางพรรณี เจริญกัลป์ สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 
6 นางวาสนา กุชัว มัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 
7 นางสาวอุมาพร พิมพ์สุตะ สวนกุหลาบวิทยา สพม. เขต 1 
8 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภู่ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1  
9 นายไพรัช วงศ์ศรีตระกูล บางประกอกวิทยาคม สพม. เขต 1  

10 นางจารุวรรณ กุลดิษธรรม บางประกอกวิทยาคม สพม. เขต 1  
11 นางสาวพีรพรรณ พูลผล บางประกอกวิทยาคม สพม. เขต 1  
12 นางชนกชนม ์ แหยมประสงค์ บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1  
13 นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์ สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1  
14 นางสาวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน สพม. เขต 1  
15 นางฐิติรัตน์ พสุนนท์ รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน สพม. เขต 1  
16 นางสาวจุฑาพร นาครอด ราชวินิตบางแคปานข า สพม. เขต 1  
17 นางสาวจันทร์ทิพย์ รักมั่น ราชวินิตบางแคปานข า สพม. เขต 1  
18 นางกนกวรรณ ศศิธร ธัญบุรี สพม. เขต 4 
19 นางสาวเสาวนีย์ ก่ าน้ าผึ้ง หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 
20 นางสินินาฏ สุทธิประทีป หนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 
21 นางสาวจุฑามาศ วรเมทิน สุธวิทยา สพม. เขต 4 
22 นางทัศนียา เขตจัตุรัส ธัญบุรี สพม. เขต 4 
23 นางนาลอน จริยาธนบ าเพ็ญ เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 
24 นางสาวบุษบา ประจงแต่ง เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 
25 นายวิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 
26 นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 
27 นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน เทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 
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28 นายสันติ จั่นผ่อง ธัญญบุรี สพม. เขต 4 
29 นายภูมิพัฒน์ รัดอ้น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี สพม. เขต 4 
30 นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิช พระนาราย์ สพม. เขต 5 
31 นายวสันต์ ปุ่นผล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 
32 นางสาววรรณศิริ หลงรัก วิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 
33 นางพรนภา จุ้ยเจริญ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
34 นางแสงระวี ส าเภาน้อย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
35 นางพัชรินทร์ พิชิตปรีชา สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
36 นางสาวทองใหม่ สีใส สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
37 นายบรรจง จุ้ยเจริญ ป้อมนาคราช สพม. เขต 6 
38 นางสาวกุลญานิษฐ์ อ่อนน่วม สตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 
39 นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว สตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 
40 นางสาวหทัยรัตน์ บุญมา เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 
41 นางสาวจิราพร อ่อนแล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 
42 นายธวัชชัย ฉายินทุ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 
43 นางจิดาภา จันทร์สด มัธยมวัดศรีจัดประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 6 
44 นางสาวณัฐกานต์ บัวเรือง สุวรรณวิทยา สพม. เขต 7 
45 นายจิรากร ส าเร็จ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 
46 นางสาวพิมพร เกตุพันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 
47 นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 
48 นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 
49 นายสายชล บุญชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม. เขต 10 
50 นายอาคเนย์ ชูอรุณ อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 
51 นายธรรมรงค์ อ่ิมเอิบ อัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 
52 นางสุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์ วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 
53 นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต ์ สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 
54 นายธงชัย โพธิ์ทอง สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 
55 นางจมาพร นามสม วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.เขต 10 
56 นายกัมพล สารธิเสน สมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 
57 นายประสาร เอ่ียมวิจารณ์ พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม.เขต 10 
58 นางสาวดาริยา น้อยถนอม ท้ายหาด สพม.เขต 10 
59 นางสาวยินดี พานทอง วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม.เขต 10 
60 นางวัชนี ทองไทย ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
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61 นางศุภมาศ ดิลกศรี ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
62 นางสาวกัลยรัตน์ เกาะเกตุ ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
63 นายพีรพันธ์ ม่วงงาม ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
64 นางสาวไอริน ถาวรนันท์ ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
65 นายณรงค์ ค ากาหลง ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
66 นางสาวพิมพ์อภิญญา อ้นอินทร์ สมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 
67 นางจิราภรณ์ กวีพันธ์ สตรีทุ่งสง สพม. เขต 12 
68 นายพชรวิษย์ รัตนเมธีรัตน์ อนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
69 นางสาวจิริสุดา สุพันธนา อนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
70 นางสุฑาสิณี เมืองจันทร์ อนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
71 นางสาวถชรินทร์ กองเพชร โรงเรียนคลองใหม่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
72 นายนรินทร์ อินทร์เสน่ห์ วัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
73 นายศราวุธ ใจตรง โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
74 นางสาวพัชนี คงเสือ วัดโตนดเตี้ย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

75 นางพิศมัย ขวัญดี วัดบ่อทอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 
76 นางสาวกนกพร นิลวรรณ วัดบ่อทอง สพป.ปทุมธานี เขต 1 
77 นางสาวพัชรา จ ารัสบรรณ วัดไพร่ฟ้า สพป.ปทุมธานี เขต 1 
78 นายพูนสวัสดิ์ ส าราญสุข วัดไพร่ฟ้า สพป.ปทุมธานี เขต 1 
79 นางดุษณีย์ ปลั่งกลาง วัดพืชนิมิตร สพป.ปทุมธานี เขต 1 
80 นางสาวจิราภรณ์ เกิดปราชญ์ วัดเทียนถวาย สพป.ปทุมธานี เขต 1 
81 นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์ อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
82 นางสาวสุวจ ี หงษ์เวียงจันทร์ อนุบาลศรีสวัสดิ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
83 นางสาววัชรา เมษะเลิศพันธ์ วัดห้วยไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 
84 นางวิรัลพัชร์ สมศรีเสาร์ บ้านโสกจาน สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
85 นายไพรวัลย์ ศรีจันทะ บ้านเพ็กเฟ้ือย สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
86 นางสาวเพ็ญนภา ผิวอ่อน คลองห้วยนาพัฒนาการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
87 นางอุไรวรรณ ดวงอุปะ บ้านซับเปิบ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
88 นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้ว บ้านอูบมุง สพป.อุดรธานี เขต 1 
89 นางสาวพรกนก ค าศรี บ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 
90 นางสาวพยอม สายทอง บ้านหมากหญ้า สพป.อุดรธานี เขต 1 
91 นางสาวพิไลวรรณ บุญไชย บ้านตาด สพป.อุดรธานี เขต 1 
92 นางสาวสิริญาพร มุกดา บ้านมาบแค สพป.นครปฐม เขต 1 
93 นางสาวคณิตา ปุริธรรมเม อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 



ล าดับ ชื่อ – สกุล โรงเรียน สังกัด 
94 นางสาวปุณลดา รอดแย้ม วัดหนองบัว สพป.สระบุรี เขต 1 
95 นางสาวณธชา สายสาคร วัดเขาวง สพป.สระบุรี เขต 1 
96 นางสาวสุนิตา โฏธรรม วัดส้มป่อย สพป.สระบุรี เขต 1 
97 นางสาวรมยรัมภา บุษบงค์ บ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้ว เขต 1 
98 นางสาวรติชา แสนอ่อนพุธ บ้านคลองสิบสาม สพป.สระแก้ว เขต 1 
99 นายวามิล อุ่ยเต็กเค่ง วัดหาดส้มแป้น สพป.ระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  (ห้อง 203) 
ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 2๐3 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - กสุล โรงเรียน สังกัด 
1 นายอาทิตย์ จันทร์นี เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 
2 นายวัทธิกร บางบ่อ เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 
3 นางกาญจนา โสภารักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 
4 นางสาวนันทา ภูหมื่น บ้านส าโรงพลับ สพม.เขต 3 
5 นางเกษร บุญกุศล ท่าเรือ"นิตยากุล" สพม.เขต 3 
6 นางขนิษฐา จ าปาทอง ท่าเรือ"นิตยากุล" สพม.เขต 3 
7 นายสมมาต แก่นจันทร์ ปากเกร็ด สพม. เขต 3 
8 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 
9 นายดล แจ่มจันทร์ ศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 

10 นายสิทธิราช ปาวงศ ์ ปราจีนราษฎรอ ารุง สพม. เขต 7 
11 นางรุ่งอรุณ เพียรกิจ ปราจีนราษฎรอ ารุง สพม.เขต 7 
12 นางสาวเพทาย โอชาวงษ์ ปราจีนราษฎรอ ารุง สพม.เขต 7 
13 นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน เบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรี สพม.เขต 8 
14 นางสาวสุทิตา ชมเชย ทองผาภูมิ สพม. เขต 8 
15 นางรพัสพิศา ว่องวงศ์อารี ทองผาภูมิ สพม. เขต 8 
16 นายชัยธวัธ หงส์สุคารวี ทองผาภูมิ สพม. เขต 8 
17 นางวิเรืองรัตน์ แก้วกอง ทองผาภูมิ สพม. เขต 8 
18 นายดนัย สุดจิตรจูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 
19 นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 
20 นางสาวอุมาวดี วุฒินาม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 
21 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 
22 นางชญาดา สุวรรณาลัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 
23 นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 
24 นางสาวถิราพรรณ ข าดวง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 
25 นายรพีพัทร แผ้วผา รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา สพม. เขต 9 
26 นางสาวปัทมา โสภิตชาต ิ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา สพม. เขต 9 
27 นางสาวจิราพร นิลาพันธ์ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา สพม. เขต 9 
28 นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ คงทองวิทยา สพม. เขต 9 



ล าดับ ชื่อ - กสุล โรงเรียน สังกัด 
29 นางสาววรรณธมล บุตรดี ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 
30 นางสิริรัตน์ ครามวิชิต ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. เขต 9 
31 นางสาวศยาพร ศรัทธาผล ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. เขต 9 
32 นางสาวหทัยชนก ทรัพย์พันแสน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ สพม. เขต 9 
33 นางสาวสุภาวด ี จันเกื้อ หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม.เขต 12 
34 นางฉันทนา เล็กใจซื่อ สุไหงโกลก สพม. เขต 15 
35 นายสราวุฒิ บัวกลีบ โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป.สมุทรสาคร 
36 นางณัฐชิมา อินทรโคราช โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป.สมุทรสาคร 
37 นางสาวพัชรีพร เที่ยงสมบุญ โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป.สมุทรสาคร 
38 นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุตา โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป.สมุทรสาคร 
39 นางสาววิภาวิน ภาคีเนตร โรงเรียนวัดศรีเมือง สพป.สมุทรสาคร 
40 นายเกริกไกร เต็มมูล ทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพป.สมุทรสาคร 
41 นางสาวปรียานุช ทารีมุกข์ อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก 
42 นางศรัณญา ช้อนแก้ว อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก 
43 นายประวัติ หอเจริญ อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
44 นางนภารัตน์ หอเจริญ อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
45 นางสาวสาลินี เลี่ยมพาน กศน.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี กศน. 
46 นางดุจเดือน ค าวัง กศน.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร กศน. 
47 นางนวพรรษ จันทราทูล กศน. อ.เมือง หนองบัวล าภู กศน. 
48 นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม ราชประชานุเคราะห์ 47 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

49 นายสมาน ทวีเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

50 นางเนตรชนก รินจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

51 นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม ประชานุเคราะห์ 47 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  (ห้อง 304) 
ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 304 อาคาร บัณฑิตวิทยาลัย 
ล าดับ ชื่อ - กสุล โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวเปรมจิตต์ วันยาว นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
2 นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
3 นางสาวกาญจนา เพชรมณี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
4 นางสาวปนัดดา ทุมดี นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
5 นายตปนิธิ ทองนาคทอง นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
6 นายจิรเดช สังข์ขาล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
7 นายธีระ อังคสุรกร นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
8 นางสาวทวีพร ปทุมมา นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 
9 นางจรรยารัตน์ บริบูรณ ์ ปทุมคงคา สพม. เขต 2 

10 นายเจษฎาภรณ์ ศรีพี ปทุมคงคา สพม. เขต 2 
11 นายนพล สระแก้ว ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 
12 นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์ สิริรัตนาธร สพม. เขต 2 
13 นางสาวประภาวรินทร์ กิตติอมรพงษ์ สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินปูถัมภ์ สพม. เขต 2 
14 นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 2 
15 นายภัทรฉัตร ทองเอก ศรีพฤฒา สพม. เขต 2 
16 นายศิรวิทย์ กลิ่นบุหงา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 
17 นายพิทักษ์ แก้วทองมา เบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 
18 นางสาวณัฐวีร์ วรศะริน ไทรน้อย สพม. เขต 3 
19 นายมานะ คงสามัคคี ไทรน้อย สพม. เขต 3 
20 นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน คิชฎกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
21 นางสาวมิลมันตา โชติเลิศพันธ์ คิชฎกูฏวิทยา สพม. เขต 17 
22 นางสุกัลยา บุญพงศ์ น้ าโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 
23 นายอภิชาติ ศรีปาน บ้านดุงวิทยา สพม.  เขต 20 
24 นางอภิญญา ดิเรกศรี ไชยวานวิทยา สพม. เขต 20 
25 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 
26 นางสาวบัวม ี เหนือโพธิ์ทอง ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 
27 นางสุดารัตน์ อริยะศิริวงศ์ ชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 
28 นายภักด ี คันธี ภูเขียว สพม. เขต 30 
29 นางสาวพิศมัย เครือจันพา ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 



ล าดับ ชื่อ - กสุล โรงเรียน สังกัด 
30 นายอนุชา สายสิงห์ เปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 
31 นางสาวศุจิรัตน์ มะลากัน โพนเมืองประชารัฐ ฯ สพม. เขต 27 
32 นายโณทัย ชาบุญมี โพนเมืองประชารัฐฯ สพม. เขต 27 
33 นางอัจฉริยาภรณ์ อินทะเนน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 
34 นางฉัฐรส พัฒนารมย์ เทพลีลา สพม. เขต 27 
35 นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทย เพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 
36 นางสาวอวิกา ดิษฐ์สันเที๊ยะ เพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 
37 นายวิศน ุ ทองจันทร์ เพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 
38 นางยุพิน สร้อยจิตร ช้างบุญวิทยา สพม. เขต 33 
39 นางสาววิภาวรรณ จันทร์ศิริ อู่โลก สพป.สุรินทร์ เขต 1 
40 นางปราจิณ สุขผิว วัดบัวงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

41 นางปิยฉัตร พิมพาพรหม วัดบัวงาม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

42 นางสาวสุรางค์รัตน์ พงษ์กลิ่น ศรีบางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

43 นางสาวพิมพ์ธวัล สุวรรณสุระ ศรีบางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

44 นางสาวอรษา จิตประพันธุ์ บางไทร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

45 นางสาวอ าภา จ าปีทอง บ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2 
46 นางสาวบุษราพร จรดล วัดบางช้างใต้ สพป.นครปฐม เขต 2 
47 นายพงษ์เทพ อู่หนู วัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 
48 นางวนิดา สุขส าลี วัดไผ่หูช้าง สพป.นครปฐม เขต 2 
49 นางสาวกันตากานต์ อุ่นจันทร์เรือง วัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต 2 
50 นางรัญชนา อันองอาจ ชุมชนบ้านห้วยกระบอก สพป.ราชบุรี เขต 2 
51 นางชนิดา ไพรวัลย์ วัดอมรญาติสมาคม สพป.ราชบุรี เขต 2 

52 นางสาววีริสรา ศิริเธียรไชย วัดชาวเหนือ สพป.ราชบุรี เขต 2 
53 นางสาววรรณา ฉุยประเสริฐสุข วัดอุบลวรรณา สพป.ราชบุรี เขต 2 
54 นางสาวอมรรัตน์ ทองดี วัดหนองอ้อ (บ้านโป่ง) สพป.ราชบุรี เขต 2 
55 นางพรนภา มงคลชาติ วัดบางโฉลงนอก สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

56 นางสาวกชพร มหาคุณาวสุ วัดกิ่งแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

57 นางสาวชนัฎพร คล้ายสอน บ้านคลองฝรั่ง(บัวเอ่ียมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต 2 
58 นางวัชรียา อินทรทองมอญ บ้านคลองฝรั่ง(บัวเอ่ียมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต 2 
59 นายมนตรี คล้ายสมบัติ วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
60 นางสาวพัชรี แจ่มพิศ วัดผาสุกมณีจักร สพป.นนทบุรี เขต 2 
61 นางปราณีต เดชมณีรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สพป.นนทบุรี เขต 2 
62 นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์ คล้ายสอนศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2 
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63 นายวรวิทย์ ตั้นเหลียง วัดโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 
64 นางสาวนัฎกานต ์ ไชยนุรักษ์ วัดนาปะขอ สพป.พัทลุง เขต 2 
65 นางจ าปา เกตุงาม วัดดอนยายหนู สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 

66 นางสาวสุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ บ้านหนองเหียง สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 

67 นางอโนทัย สุขตา บ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ ์เขต 2 

68 นางสาวนฤมล จุลมุสิก สว่างอารมณ์วิทยาคม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

69 นางสาวศิริวรรณ รักษตร์กรรม สว่างอารมณ์วิทยาคม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

70 นางสาวขนิษฐา สุณะเทพ อนุบาลบ้านแพง สพป.นครพนม เขต 2 
71 นายสุริยา ณ สุวรรณ บ้านน้ าตก สพป.ชุมพร เขต 2 
72 นายสุริยา สารคร บ้านหนองมด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
73 นางสาวอ้อย หงษ์เวียงจันทร์ บ้านละว้าวังควาย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
74 นายเอกพงศ์ แก้วสอนเมือง บ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
75 นางสาวศศิธร ตระกูลโชคดี บ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
76 นางสาวเนตรชนก งามยิ่ง บ้านวังยาว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
77 นางจิราพร วังบอน บ้านทุ่งหนองแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
78 นายฐากร เดชวัชรฐากร อนุบาลเทพสถิตย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
79 นางสาวประภาพร ค าวันดี อนุบาลหนองหานวิทยายน สพป.อุดรธานี เขต 3 
80 นางสาวจิตรกัญญา เข็มพรมมา บ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 
81 นางสาวญาณิกา แสงทอง บ้านหนองย่างทอย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
82 นางสาวสรินนา สืบส าราญ อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
83 นางสาวณิชารีย์ การปลูก วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต 6 

84 นางเบญจมาศ ศรีเดช อนุบาลหันคา สพป.ชัยนาท 
85 นางสาวสุดใจ ฉิมอ้อย บ้านหนองตะขบ สพป.ชัยนาท 
86 นางวราภรณ์ นิพล ชุมชนวัดมาติการาม สพป.ชัยนาท 
87 นางนารีนาถ เพ็ชรไทย หนองอ้ายสาม สพป.ชัยนาท 
88 นางวราพรณ์ นิพล ชุมชนมาติการาม สพป.ชัยนาท 
89 นางสาวนารีนาถ เพชรไทย ชุมชนมาติการาม สพป.ชัยนาท 
90 นางเรณู พุดมอญ วัดแหลมคาง สพป.สิงห์บุรี 
91 นางสาวศวรรยา ทองน้อย วัดสังฆราชาวาส สพป.สิงห์บุรี 
92 นางสาวปานทิพย์ ศรีพรหมีนทร์ บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป.สมุทรสาคร 
93 นางสาวศิริวรรณ จันทร์กระจ่าง บ้านคลองหลวง สพป.สมุทรสาคร 
94 นางสาวศิริวรรณ สดคมข า อนุบาลวัดเกาะใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม 
95 นาอาทิตย์ ศรีสุข ไร่ป่าชาดวิทยาคม สพป.มุกดาหาร 
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96 นางสาวนิชาภา สุขเอ่ียม เพชรบุรีปัญญานุกูล 
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

 
 
 

 
 

ประกาศรายชื่อ (เพ่ิมเติม) ณ วันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61  
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