
 

 

 

 

 

 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 68 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 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 วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
                  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 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1  (ห้อง 301) 
ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภู่ รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน สพม. เขต 1  
2 นางศิริลักษณ์ สีแสง รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน สพม. เขต 1  
3 นางวรรณา เสือส่อสิทธิ์ รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน สพม. เขต 1  
4 นางสาววิยะดา ขยันเขตการ สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1  
5 นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 
6 นางสุปรีดา ณ พัทลุง บ้านกระทุ่มล้ม สพม. เขต 2 
7 นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์ ราชด าริ สพม. เขต 2 
8 นางวิภาวรรณ เกิดศรี ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพม. เขต 2 
9 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อาจปักษา ชุมชนบ้านทุ่งนางาม สพม. เขต 2 

10 นางสาวพรพิมล คล้อยสุวรรณ ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 
11 นางสุมิตรา สาดแสงจันทร์ อุทัย สพม. เขต 3 
12 นายสมโภช จันทาป สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 
13 นางสาวปิยนุช รอดกระจับ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 
14 นางสิริพร สมนันท ์ เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 
15 นางกานต์ธีรา ปัญจะทองค า มวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 
16 นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 
17 นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์ สาครพิทยาคม สพม. เขต 5 
18 นางวาสนา เสนาพันธ์ โพธิ์ทองจินดามณี สพม. เขต 5 
19 นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง บางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 
20 นายกิตติศักดิ์ ปานงาม พระนารายณ์ สพม. เขต 5 
21 นายสมคิด อ่อนบาง โคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 
22 นางน้ าฝน สีเหลือง โคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 
23 นางสาวอรวรรณ นิ่มทอง ชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 
24 นางสาวพิมพ์อนงค์ ศรีเดช ชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 
25 นางอรชุมา พรหมทับทิม ชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 
26 นางดุจดาว ทวีผล ชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 
27 นางสาวอุบล มะนาวหวาน ชัยนาทพิทยาคม สพม.เขต 5 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
28 นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุท สตรีอ่างทอง สพม.เขต 5 
29 นายอมร หลงศรีภูมิ พัฒนานิคม สพม.เขต 5 
30 นางสาวจุฑาทิพย์ ห้องกระจก พัฒนานิคม สพม. เขต 5 
31 นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง พัฒนานิคม สพม. เขต 5 
32 นางสาวนภัสวรรณ แตงโสภา หนองหญ้าไซวิทยา สพม.เขต 9 
33 นายสุชาติ เกตุแก้ว หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 
34 นางรติกร ยาสุวรรณ หนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 
35 นางสาวรษิกา น้ าใจดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 9 
36 นางสาวดารินนา ปานแสน ราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 
37 นางสาวผุสชา ทิพเนตร กรรณสูตศึกษาลัย สพม.เขต 9 
38 นางวิยะดา ขวัญแก้ว สามชุกรัตนโภคาราม สพม.เขต 9 
39 นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส สามชุกรัตนโภคาราม สพม.เขต 9 
40 นางสาวจิราพร รุ่งอร่าม สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 
41 นายยศพงศ์ ทรงเพียรธรรม สามชุกรัตนโภคาราม สพม. เขต 9 
42 นางสาวอชิรยา หารปรี ภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 
43 นางสาวรสริน เลิศกาญจนาพร ภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 
44 นางสาวสุวพร อังกุลดี บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 
45 นายพิสิฐษ์ แก่นทอง บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 
46 นายณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 
47 นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
48 นางสาวจุฑามณี ชูเชิด บ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต 1 
49 นางจันทรธิมา สุคนธทรัพย์ คลองนาเกลือน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
50 นางสาวโนร ี เร่งรัด บ้านหนองปรือ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
51 นายทศพล มัจฉา วัดปู่เจ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
52 นายนุชา เฉยดิษฐ นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
53 นายนันทวัฒน์ รุ่งแสง นาคดีอนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
54 นางสาวอ้อมใจ เดชรักษา บ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 
55 นางสาวศศิธร จันทร์ศิริ บ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 
56 นางสาวยุพาพร ยอดจา บ้านยอดชาดวิทยา สพป.นครพนม เขต 1 
57 นายสมโภช พินทอง บ้านหลุมเข้า สพป.อุทัยธานี เขต 1 
58 นางสาวภัทรพร พวงสมบัติ บ้านทุ่งมน สพป.อุทัยธานี เขต 1 
59 นางเกศินี พืชจันทร์ วัดภาช ี"สุนทรอุปถัมภ์" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

60 นางนารีรัตน์ สาสกุล ชุมชนวัดส าพะเนียง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
61 นางสาวชารัตน์ วังกานนท์ วัดนนทรีย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

62 นางศรัญญา วงษ์ซีวะสกุล อนุบาลล าปาง สพป.ล าปาง เขต 1 
63 นายณรงค์ เหมือนทรัพย์ วัดเกาะแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
64 นางสาวเกศรินทร์ ท ามอญ บ้านนาเคียน สพป.น่าน เขต 1 
65 นายธวัช หนักแน่น อนุบาลปราจีน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
66 นางเพลินพิศ สุมหิรัญ บ้านฝังงา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
67 นางพจนีย์ หลิมไทรงาม วัดไผ่ล้อม สพป. นครปฐม เขต 1 
68 นางสาวโชติรส เผ่าพงษ์ศา วัดไผ่ล้อม สพป.นครปฐม เขต 1 
69 นางลักษณี สิงคะอุดม วัดอัมพวัน สพป.ลพบุรี เขต 1 
70 นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ ์ คลองบางกระทึก สพป.นครปฐม เขต 2 
71 นางวนิดา ศรีสุข คลองบางกระทึก สพป.นครปฐม เขต 2 
72 นางสาวธัญญพัฒน์ ตันวัฒนเสรี วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐม เขต 2 
73 นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์ วัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต 2 
74 นางสาวอธิพร พรสุดาชัย วัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต 2 
75 นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร วัดหอมเกร็ด สพป.นครปฐม เขต 2 
76 นางทวีพร ยงสกุล เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
77 นางสาวรัติกร มัตธิตะถัง เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
78 นายพิทักษ์ บัวภา วัดบ้านล า(บันล าวิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2 
79 นางรัดฎา ชิณโคตร วัดหนองปลิง สพป.สระบุรี เขต 2 
80 นางกมลพรรณ เฮงประเสริฐ วัดหนองหมูใต้ฯ สพป.สระบุรี เขต 2 
81 นางวรัญญา ทิวาวงษ ์ วัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 
82 นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สพป.นนทบุรี เขต 2 
83 นางดวงชีวัน เกสร คลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 
84 นางสาวจินตนา ใจเที่ยง คลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 
85 นางเบญจวรรณ โกเมนทร์ คลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 
86 นางธนารัตน์ หลาบค า วัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 
87 นางวัชราภรณ์ พลโลก วัดคลองขุนศรี สพป.นนทบุรี เขต 2 
88 นางอภิญญา สุขไทย ชุมชนเอ้ืองก่อนาดี สพป.นครพนม เขต 2 
89 นางสาวสิริวรางค์ ดียิ่ง ไทยรัฐวิทยา 42 สพป.ชลบุรี เขต 2 
90 นางสาวมาลัย พิมลา บ้านสระนา สพป.ชลบุรี เขต 2 
91 นางสาวขนิษฐา จันทร บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
92 นายอรรณพ วันศรี บ้านตาโกน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
93 นางศิริภรณ์ จ าปาทอง บ้านโนนสง่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
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94 นางเสาวลักษณ์ วรชิน ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป.ลพบุรี เขต 2 
95 นางพัชรี จันทร์งาม ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 สพป.ลพบุรี เขต 2 
96 นางสาวสุวรรณา นาทอง บ้านด่านไทยล้อม สพป.ลพบุรี เขต 2 
97 นางสาวเบญจมาศ กนกขุมทรัพย์ บ้านเขารวก สพป.ลพบุรี เขต 2 
98 นางอรสา อัมมวงศจิตต์ บ้านห้วยปอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
99 นางวารุณี นรินทร์รัมย์ บ้านโคกเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 

100 นางสุกัญญา วีระวัฒน์ วัดสระดู่ (บู่บ ารุงวิทย์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 
101 นางสาวไพลิน สุภาเมศ บ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
102 นางอุ่นเรือน พุทธเวช วัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต 2 
103 นางสาวแขนภา สีนะทิพย์ วัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต 2 
104 นางสาวพนิดา ฉัตรศิริ วัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต 2 
105 นางสาวปิยวรรณ สวามิภักดิ์ บ้านน้ าทรัพย์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
106 นางสาววีรยา ทองไทร บ้านพุสวรรค์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
107 นางสาวรัฐติยากรณ์ สัทธาคลัง บ้านนาซาว สพป.บึงกาฬ 
108 นายปาริชาต ดีบอุต บ้านหนองผักแว่น สพป.บึงกาฬ 
109 นางสาวจินตนา ไพบูลย์ กศน.ลพบุรี กศน.ลพบุรี 
110 นางสาวสุรีย์ เยี่ยมสาคร บ้านดอนไผ่ สพป.สมุทรสาคร 
111 นางสาววลัยพันธ์ แสงภู บ้านดอนไผ่ สพป.สมุทรสาคร 
112 นางกัลยา รีสัมฤทธิ์ วัดนางสาว สพป.สมุทรสาคร 
113 นางชีวรัตน์ ช่ าชอง พิมายวิทยา สพม. เขต 31 
114 นางจีรภา สังข์ไทย ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. เขต 8 
115 นางสาวนันทวัน พูลถนอม วัดวังน้ าขาว สพป. ชัยนาท 
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1 นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน เทพศิรินทร์ สมุทปราการ สพม. เขต 6 
2 นายศุภโชติ อินทร์แก้ว เทพศิรินทร์ สมุทปราการ สพม. เขต 6 
3 นายสาโรจน์ จ าปาศักด์ิ เทพศิรินทร์ สมุทปราการ สพม. เขต 6 
4 นายภุชงค ์ สร้อยศรี สมุทรสาครวุฒิชัย สพม. เขต 10 
5 นางน้ าผึ้ง น้อยบาท พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
6 นางสาวสุรีย์รัตน์ หลิมเล็ก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
7 นางสาวสานิต บัวตูม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
8 นางสาวจรีรัตน์ กลิ่นเมือง ถาวรนุกูล สพม. เขต 10 
9 นางสาวคัคนางค์ คูหาทอง ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 

10 นางนิตยา แก้วชิงดวง แก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 
11 นายสิโนทัย เพนเทศ ประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 
12 นางสาวจิราวรรณ จันทร์แพ ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 
13 นายอาจารย์เอ้ เอ่ียมละออ ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 
14 นางสาวมณิศา ชื่นจิต ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 
15 นางสาวฐิตารีย์ แหลมประเสริฐ ศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 
16 นางสาวชุลีกร แก้วระยับ เบญจมเทพอุทิศ สพม. เขต 10 
17 นายอาณัติ ชุมเจริญ ระยองวิทยาคม สพม.เขต 18 
18 นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว ชลกันยานุกูล สพม.เขต 18 
19 นางสาวณัฐชนก เนาวรังษ ี ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 
20 นางสาวอิสรี รักไทย ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 
21 นางสาวศศิวิมล คงดี ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 
22 นายเสฎฐวุฒ ิ พลตื้อ จตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 
23 นายภควัต โอวาท น้ าใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 
24 นางอัจฉรา สายเชื้อ หนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 
25 นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัย พนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 
26 นางสาวอมรรัตน์ บัวจ ารัส เพชรพิทยาสรรค์ สพม.เขต 30 
27 นางสาวสุทธิณี เงินประโคน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 32 
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28 นางสาวพรพิมล พาราษฎร์ หนองหงส์ พิทยาคม สพม. เขต 32 
29 นายอาทร ประสิทธินอก หนองหงส์ พิทยาคม สพม. เขต 32 
30 นายธาราดล สิงห์สูงเนิน ล าปลายมาศ สพม. เขต 32 
31 นางสาวผกาพันธ์ บุญเอ้ือ ช านิพิทยาคม สพม. เขต 32 
32 นางสาวอลินดา อินทร์อยู่ จักรท าคณาทร สพม. เขต 35 
33 นายอุเทน วงษ์ซีวะสกุล บุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 
34 นายรักชาติ นาคพันธ์ พิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 
35 นางสาวปัทมา แซ่กิม ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
36 นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคล ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
37 นางสาวณัฎฐณิชา แป้นไพศาล ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 
38 นางสาวมินตรา รุ่งรังษี ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 
39 นางสาวษะวริณ สุซา ทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 
40 นางสาวเปรมมิกา ขุมเพชร ช่องแคพิทยาคม สพม เขต 42 
41 นายพิศตกาญจน์ ผางคนรัก บ้านหนองนางค่อน สพป.นครพนม เขต 1 
42 นางวิภารัตน์ โพธิ์สุทธิ บ้านเขาแหลม สพป.สระแก้ว เขต 1 
43 นายสุมิตร์ โพธิ์สุทธิ บ้านเขาแหลม สพป.สระแก้ว เขต 1 
44 นางสาวปวีณรภัส เรือนธนานนท์ วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

45 นางสาวสุดารัตน์ ศรีบุญเรือน วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

46 นางสาวดาวรุ่ง หมีทอง วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

47 นางสาวธนิศา แต่งงาน วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

48 นางรัชนก บุญภารดี วัดสุคนธาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

49 นางมุกดา หนันเรือง บ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2 
50 นางมะลิสา บุญจริง บ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2 
51 นางสาวพรพรรณ เอ่ียมศิริ บ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2 
52 นางสาวจันทร์งาม มาตขาว บ้านทุ่งกร่าง สพป.จันทบุรี เขต 2 
53 นายสรรพชัย อินทสุวรรณ บ้านทองหลาง สพป.นครราชสีมา เขต 2 
54 นายสุวิทย์ สุภารีย์ จักรราชราษฎรสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 
55 นางสาวภัสรา ตุ้มสูงเนิน จักรราชราษฎรสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 
56 นางสาวพนาวรรณ เพียรชอบ วัดเกาะลอย สพป.ระยอง เขต 2 
57 นายอัษฎายุธ ขาวผ่อง บ้านยางงาม สพป.ระยอง เขต 2 
58 นายนพดล พวงหิรัญ ร่มเกล้า สพป.สระแก้ว เขต 2 
59 นายปีเพชร คณนานนทธรรม วัดหนองบัว สพป.อุทัยธานี เขต 2 
60 นางวรรลา จิตตวงศ์ชวลิต บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพปชุมพร เขต 2 
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61 นางสาวรัตนกร พรมวังขวา บ้านเก่งระเบิด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 
62 นางพิมพิดา ดกเอียร์ บ้านกุดเรือ สพป.สกลนคร เขต 3 
63 นางกันยา วาปีเก่า บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
64 นางชัญญาพัชญ์ ปั้งเงิน บ้านขุนแม่บง ตชด. สพป.เชียงราย เขต 3 
65 นางสาวณัฐณิชา อินทร์สุข วัดดอนส าโรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
66 นางเสาวนีย์ จันทร์ดี บ้านโนนลาน สพป.ขอนแก่น เขต 5 
67 นายทินกร ร่องบุตรศรี บ้านโสกหาดสวรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 
68 นางสาวณิชารีย์ การปลูก วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.นครราชสีมา เขต 6 
69 นางสาวสุจิตรา ผาสุก บ้านปากทางท่าลี่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
70 นายวัชระ พาณิชย์วิจิตร สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

71 นายไพศาล จั่นพา ราชประชานุเคาระห์ 48 จ.จนัทบุรี ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

72 นางสาวเกศริน เกตุชู บ้านคุรอด สพป.พังงา 
73 นางสาวพัฒนารี รอดคล้าย วัดดาวโด่ง สพป.สมุทรสงคราม 
74 นางสาวอัจฉรา มาโรจน์ วัดดาวโด่ง สพป.สมุทรสงคราม 
75 นางสาวสุกใส เต็มวัฒนา วัดดาวโด่ง สพป.สมุทรสงคราม 
76 นายวิทยา จุ้ยวงษ ์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุง  พรมมูล) 
         ผู้อ านวยการศนูย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


