
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทําโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 69 จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

 
๑. ให้ศึกษาและดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ/ผู้ อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จะต้องนําเอกสารมาประกอบการพัฒนา
ดังนี้ 
๑) ตัวชี้วัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ที่ท่านเป็นครูผู้สอน 

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

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากที่จอดรถของมหาวิทยาลัยมีจํานวนจํากัด จึงไม่สามารถสํารองที่จอดสําหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีสําหรับผู้ที่แจ้งจองที่จอดรถสามารถ
สํารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
โดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 การเป็นผู้นําทางวิชาการ 

๒.๒ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 
๒.๓ นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
๒.๔ จิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

             ๒.๕ การให้คําปรึกษา คําแนะนํา 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 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1  (ห้อง 203) 
ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นางอระภา ชวนวัน รัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน สพม. เขต 1 
2 นางสาวพิชญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์ ราชวินิตมัธยม สพม. เขต 1 
3 นางอภิญญา เชื้อปาน โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 
4 นางสาวชนิศภัธน ์ ประชากิตติกลุ โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 
5 นางปรีดา จุลปาน โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 
6 นายวิชรัชต ์ นามสีลี ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 
7 นางสาวศรีวรรณ รอดทอง ศีกษานารี สพม. เขต 1 
8 นางสุขกมล จันทร์เนต ศีกษานารี สพม. เขต 1 
9 นางนิโลบล สระแก้ว ศีกษานารี สพม. เขต 1 

10 นางยุพิน  สุดตานา ศีกษานารี สพม. เขต 1 
11 นายปิยะพงษ์ กลางจอหอ เตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 
12 นางศศิวิมล มีฤทธิ์ เตรียมอุดมศีกษา สพม. เขต 1 
13 นางรุวจี บุญมาศ ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 
14 นางสาวจารุวรรณ ฉัตตมโนกุล ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 
15 นางสาวสุภาภรณ์ จารุจุฑารัตน์ ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 
16 นางสาวธนภร พลชัย ปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 
17 นางสาวจิรภัทร บุญครอบ วิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 
18 นางอังคเรศ อิทธิปาทานันท์ วัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 
19 นางสาวศศิวิมล สินสมรส อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
20 นางวรนุช ชาวอุทัย อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
21 นางสาวอุดม ศรีบุญเพ็ง อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
22 นางกรภัค ดีเพ็ง อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
23 นางสาวจีระนันท์ สุขอัมพร อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
24 นางสาวสิริกาญจน์ จันทร์เรือง อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
25 นางสาวอชิรกาญณ์ ดอกไม้ วัดดอนโพธิ์ทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 
26 นางพิรพร ประกาสิทธิ์ วัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
27 นางสาวปรางทิพย์ วงศ์พัทธยากร วัดสวนส้ม สพป.สมุทรปราการ เขต 1 



ล าดับ ชือ่ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
28 นายสันต์ คาวีรัตน์ มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
29 นางสุภาพ อาจนนลา บ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1 
30 นางสาวอัจฉรา สุลักษณะ วัดโนนสภาราม ( นารถ วาจาวทุ อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 1 
31 นางชัญญา เศวตศักดิ์ บ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 1 
32 นางสาววรรณภา เงินพุ่ม วัดบ่อพระอินทร์ สพป.สระบุรี เขต 1 
33 นางสาวธันยนิชา วิรัตน์ศุภศิริ บ้านหนองถ้า สพป.ลพบุรี เขต 1 
34 นางสาวชญานิส์ นิสดล วัดหนองโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 
35 นางสาววชิรญา เสาร์ทอง วัดสระมะเกลือ สพป.ลพบุรี เขต 1 
36 นางรจิตรา ลิมป์ไพบูลย์ บ้านปงสนุก สพป.ลําปาง เขต 1 
37 นางเบญพร คงอินทร์ วิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1 
38 นางสาวณัฐกานต์ อุตโรกุล ฉันทนาวัณรถ สพป.หนองคาย เขต 1 
39 นางถนอมกิจ พรมเมือง สามัคคีราฎร์บํารุง สพป.ปทุมธานี เขต 1 
40 นางสาวมนัสนันท์ ปัถวี บ้านหนองตาโก้หนองแม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1 
41 นายศุภกฤษ์ ญาณะรักษ์ วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐม เขต 1 
42 นางศิรัญยา กุลแสนไชย วัดสามควายเผือก สพป.นครปฐม เขต 1 
43 นางสาวมัณฑนา ทับทิม สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 
44 นางสาววาสนา ยังสุ่ม บ้านปากน้ําปราณ สพป.ประจวบเขต 2 
45 นางสาวภัครดา มากเทพพงษ์ ตลิ่งชันวิทยา สพม.เขต 9 
46 นางนิติยา ปั้นย้อย วัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 
47 นายประสิทธิชัย จับฟั่น วัดพรานนก สพป.อยุธยา เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 2 (ห้อง 201) 

ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 2๐1 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 

1 นายธัชชา เทศน์ธรรม บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 
2 นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์ บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 
3 นายศรีธัญญา ตันสกุล บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 
4 นายพูนศักดิ์ รักษาพันธุ์ บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 
5 นายปรเมษฐ์ มรุธานินทร์ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 2 
6 น.ส.อรทัย จันทรังษี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รชัดา สพม. เขต 2 
7 นางสาวกานดา สุลัยหมัด สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ สพม. เขต 2 
8 นางสาวรัตติกาล มั่งทัด สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ สพม. เขต 2 
9 นายศักดาพร ทิพวัจนา สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ สพม. เขต 2 

10 นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์ สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ สพม. เขต 2 
11 นางสาวยุวรี ช่วยอาษา สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 
12 นางสาวสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 
13 นายปิยวัฒน์ อัครพรกุลฉัตร์ ราษฎร์นิยม สพม. เขต 3 
14 นางดลพร โพธิ์จันทร์ ท่าช้างวิทยาคม สพม. เขต 3 
15 นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์ ท่าช้างวิทยาคม สพม. เขต 3 
16 นางสาวหทัยกานต์ เลขานุกิจ วัดเขมาภิตาราม สพม. เขต 3 
17 นางสาวสุพรรณี ศรีวรรณะ หนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 
18 นางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 
19 นายทิวากร ว่องเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 
20 นางสาวศิริพร ฤทธิ์มาก สตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 
21 นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพ พระนาราย์ สพม. เขต 5 
22 นางศิริรัตน์ ทองนอก พระนาราย์ สพม. เขต 5 
23 นางปุญยนุช เอกศิริ ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 
24 นางสุขฤทัย หวันเสนา พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 
25 นางสาวสุภัชรกิจ อร่ามศรี พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 
26 นางพัชยา คําอิสสระ พิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 
27 นางสาวทองใหม่ สีใส สมุทรปราการ สพม.เขต 6 
28 นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
29 นางสาวมิกิ แซ่หยาง เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 
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30 นางสาวนันท์นภัส แช่มเงิน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 6 
31 ว่าที่ร้อยตรีทิคัมพร อินทปัญญา สระแก้ว สพม. เขต 7 
32 นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร กาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 
33 นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 
34 นายพิเศษ ปิ่นเกตุ วัดไทรงาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

35 นางอุทุมพร นนทภาวรการ วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

36 นางสาวณัฐนัญญา บํารุงภักดี วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

37 นางมลิวรรณ ใจซื่อ วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

38 นายธนวัฒก์ ขันธพัทธ์ วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

39 นางชิติรักษ์ เดชเลย์ วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

40 นายเอกไผท แก้วหอม ป่าไม้อุทิศ 9 สพป.นนทบุรี เขต 1 
41 นางสาวขวัญใจ แพงทอง ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
42 นางสาวมาลีรัตน์ พระสมิง ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
43 นางจันทร์เพ็ญ ไชยโยลา ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
44 นางสาวพจมาน ผ่องจิตต์ ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
45 นางสาวกนกพร สายด้วง ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
46 นางสาวศรุดา บุญณสิทธิ์ ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
47 นางสาววรรณธิดา โกยรัมย ์ ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
48 นายสุเมธ ว่องไวลิขิต ประชาอุปถัมภ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 
49 นางสาวจุติพร ทองคําชู วัดโชติการาม สพป.นนทบุรี เขต 1 
50 นางสาวสุธิน ี แจ่มจํารัส อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต 1 
51 นางสาวศิริรักษ์ ศรีโสธารยางกูร อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) สพป.นนทบุรี เขต 1 
52 นางอําภาวรรณ สอนจันทร์แดง บ้านโคกรังนก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
53 นางสาวนิตยา กุฎเพชร บ้านหนองไม้สอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
54 นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
55 นายศราวุฒิ ศรีสุขใส วัดปากอ่าว สพป.เพชรบุรี เขต 1 
56 นางสาวศุภลักษณ์ คําขยาย บ้านยางน้ํากลัดเหนือ สพป.เพชรบุรี เขต 1 
57 นางสาวเพ็ญพักตร์ อ่ิมงาม บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 สพป.ประจวบฯ เขต 1 
58 นายชาญชัย ศาลาจันทร์ วัดทางยาว สพป.เลย เขต 2 
59 นางสาวรฐา ตีเหล็ก บ้านน้อยสะแกกวน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 
60 นางนภาภรณ์ ชื่นบาน อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สพป.ลําปาง เขต 2 
61 นางสาวจันทนา สมกําเนิด อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สพป.สระบุรี เขต 1 
62 นางสาวณัฐิยากรณ์ การอินทร์ ปัญญาวรคุณ สพม.เขต 1 
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63 นางสาวสุดารัตน์ พิบูลย์สังข์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.เขต 3 
64 นางอุทุมพร รัตนรังษี สะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 17 
65 นางสาวชนากานต์ คงกะพันธ์ วังน้อยวิทยาภูมิ สพป.อยุธยา เขต 1 
66 นายเสรี ตั้งเจริญ สุดินสหราษฎร์ สพป.อยุธยา เขต 1 
67 นายวิหาร กุลโกวิท ปฐมวิทยาคาร สพป.อยุธยา เขต 1 
68 นายปิยะวัจน์ กูบขุนทด ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
69 นางสาวศริญญา พิมพ์หนู ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 
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1 นายวุฒิชัย สวัสด ี บางแม่หมา้ยรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 9 
2 นางสาวอรวรรณ สระทองอยู่ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 
3 นางจิรัสยา นาคราช กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 
4 นางสาวปนดา เพ็งรักษ์ บ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 
5 นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ บ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 
6 นางสาวสุรีรัตน์ พับแผ่นทอง ท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 
7 นางสาวปัณณพร ศุกระสร ท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 
8 นางสาวโสรญา สมานมิตร ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 
9 นางสาววรรณสโรบล รุจิร์ญานันทว์ ถาวรานุกูล สพม. เขต 10 

10 นายปนนท์ สิทธิสาร หาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต16 
11 นายสิทธิโชค จี๋คีรี โป่งน้ําร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 
12 นางสาวดุษดี ทศยปนันท์ สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 
13 นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ เทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ สพม. เขต 18 
14 นางสาววิจิตรา กรมทอง เขาแก้ววิทยาสรรคื สพม เขต 19 
15 นางนพมาศ ไทยภักดี จุฬาภรรณ์ราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 
16 นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย จุฬาภรรณ์ราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 
17 นางธนพร บุญทวี หนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 
18 นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 
19 นางสาวพรพระแก้ว ศรีลาศักดิ์ พัชรกิตติยาภา 1 นครพนม สพม. เขต 22 
20 นางอัจฉรีย์ ยอดสะเทิน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 
21 นางสาวศิริรัตน์ ชาวสําราญ หนองบังแดงวิทยา สพม. เขต 30 
22 นางสาววัชราภรณ ์ งามศรีนวลสกุล หนองบังแดงวิทยา สพม. เขต 30 
23 นายโชคอํานวย นึกชัยภูม ิ ชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 
24 นายธาราดล สิงห์สูงเนิน ลําปลายมาศ สพม. เขต 32 
25 นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย สวายจิกพิทยาคม สพม. เขต 32 
26 นางสาวพิกุลกิตต์ สิทธฺสังข์ บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 
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27 นายบุญทาน สารเพ็ชร อุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 
28 นางสาวนฤมนต์ เกิดแก้ว วัดสุวรรณ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
29 นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะ วัดธรรมราษฎร์เจริญผล สพป.ปทุมธานี เขต 2 
30 นางวันวิษา โรจน์ทนง บ้านหนองขาม สพป.ประจวบฯ เขต 2 
31 นางภัทรจิตร แซ่จิว บ้านหนองคร้า สพป.ประจวบฯ เขต 2 
32 นางกฤษณา ไชยยะ บ้านเวียงสอง สพป.น่าน เขต 2 
33 นางสาวชุติมันต์ วันดี บ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2 
34 นายชยันต์ กันสีเวียง ชุมชนวัดคลองไทร สพป.สระบุรี เขต 2 
35 นางสาวนฤมล เทียนสวัสดิ์ บ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 
36 นางสาวกนกอร อ้ึงซํา ชุมชนวัดคลองไทร ( ฉัตรราษฎร์บํารุง) สพป.สระบุรี เขต 2 
37 นางสาวพัชชญา ช่างไม้ หินกอง (พิบูลย์อนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 
38 นายวิริยะ ค่ําคูณ วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป.สระบุรี เขต 2 
39 นางสาวสิริวิภา จอกลบ วัดบ้านดอน สพป.สระบุรี เขต 2 
40 นางสาวจุฑามาศ คงสมทอง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 
41 นางศิริพร เหลืองอ่อน ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2 
42 นางขจรกลิ่น เขตเจริญ อนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 
43 นางนริสรา โรจนบุรานนท์ บ้านเขาไม้เกวียน สพป.สระบุรี เขต 2 
44 นางอนัญญา เขียวเชื้อ บ้านหนองมะค่า สพป.สระบุรี เขต 2 
45 นางณฐภัทร์ หอมคง บ้านวังขวัญ สพป.พิษณุโลก เขต 2 
46 นางสาวพนาวรรณ เพียรชอบ วัดเกาะลอย สพป.ระยอง เขต 2 
47 นางสาวกาญจนา กาญจนสิน บ้านสระพระ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
48 นางสาวกาญจนา ทองเปลี่ยน วัดเพรางาม สพป.นนทบุรี เขต 2 
49 นางปูริดา จันทร์นวล ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรีเขต 2 
50 นางสาวชุติมา อินทวงค์ ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต 2 
51 นางปวีณา กลิ่นจําปา ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต 2 
52 นางสาวกุลธารารัตน์ ธรรมม่วงไทย บ้านเขาถ้ํา สพป.ปราจีน เขต 2 
53 นางเอ้ืองฟ้า จิตจักร วัดคงคาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 
54 นางขวัญธิดา อรุณรัตน์ พานพสกสวัสดิ์ สพป.เชียงราย เขต 2 
55 นางนภัค หนูสมจิตต์ ศรีบางไทร สพป.อยุธยา เขต 2 
56 นายฐานุสรณ์ หนูสมจิตต์ วัดโบสถ์สมพรชัย สพป.อยุธยา เขต 2 
57 นางสาวสุกัญญา ปิ่นปัก รุ่งวิทยาประชาอุปภัมภ์ สพป.อยุธยา เขต 2 
58 นางปรียารัตน์ ปุราโน บ้านวังแดง สพป.กําแพงเพชรเขต 2 
59 นางปวีณ์ธิดา ไชยธงรัตน์ สักงามประชาสรรค์ฯ สพป.กําแพงเพชรเขต 2 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
60 นางสาววราภรณ์ วรนาม บ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป.สระแก้ว เขต 2 
61 นางทัตติยา แก้วมณี วัดหนองนา สพป.ลพบุรี เขต 2 
62 นางสาวรวิวรรณ เวชยางกูร วัดหนองนา สพป.ลพบุรี เขต 2 
63 นางสาวสุวธิดา ล้านสา พระตําหนักสวนกุหลาบฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
64 นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร พระตําหนักสวนกุหลาบฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
65 นายสุรศักดิ์ เจริญผล พระตําหนักสวนกุหลาบฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
66 นายนพดล เชื้อวงษ์ พระตําหนักสวนกุหลาบฯ สพป.นครปฐม เขต 2 
67 นายสืบพงษ์ นาคมณี พระตําหนักสวนกุหลาบ สพป.นครปฐม เขต 2 
68 นางสาวรฐา ตีเหล็ก บ้านน้อยสะแกกวน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
69 นางสาวภคมน โกษาจันทร์ ชุมชนภูเรือ สพป.เลย เขต 3 
70 นางสาวอัจฉราพร มีเอ่ียม วัดดอนสําโรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
71 นางสาวอัจฉรา วินยาคูณ วัดลําพันบอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
72 นางสาวกนกวรรณ หาญวิเศษ บ้านปรือเกียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 
73 นายสุทธิพงษ์ นาสูงเนิน บ้านวังกระสวย สพป.นครราชสีมาเขต 4 
74 จ่าสิบโทชิษณุพงศ์ ถ้ํากลาง วันครู 2502 สพป.นครราชสีมาเขต 6 
75 นางสาวสุนันทา จาดี วัดบางปลา สพป.สมุทรสาคร 
76 นางสาวกัลยารัตน์ คงแป้น วัดกระโจมทอง สพป.สมุทรสาคร 
77 นางวรรณรวี อนันต์นวัฒน์ บ้านขจัดภัย สพป.ระนอง 
78 นางสาวปวีณา รักหน้าที่ บ้านดงแขวน สพป.นครนายก 
79 นางทวีพร กลิ่นขวัญ บ้านวังคอไห (สงคป์ระชาชินูทิศ) สพป.ชัยนาท 
80 นางสาวเครือแก้ว ผิวขาว อนุบาลมโนรมย์ สพป.ชัยนาท 
81 นางสาววชิราพรรณ คล้ายลักษณ์ บ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงห์บุรี 
82 นางสาวกฤษติกานต์ สุดา บ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงห์บุรี 
83 นายวรัทดล ไชยตาแสง อนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬ 
84 นางชลลดา รันตศรีธาดา บ้านห้วยคล้า สพป.อ่างทอง 
85 นางจีรภา เงินอาจ วัดบ้านอิฐ สพป. อ่างทอง 
86 นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์ บ้านโป่งเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา 
87 นางเสาวินี ดีบ้านโสก บ้านหนองแสงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
88 นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กทม. 
89 นางสุดาพร หาญจริง อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กทม 
90 นางสาวสุวรรณี บุญทัน อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กทม 
91 นางณัฐนันท์ แก้วจรัส กศน.ชะอํา กศน.ชะอํา 
92 นางสาวนันทยา มากเจริญ กศน. เขต ดุสิต กศน.กทม. 
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93 นายอนันต์ สุขศรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
94 นางสาวสุวิภา สุวรรณโณ วิทยาลัยนาฎศิลป์สุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
95 นางโสภา ปานสะอาด วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
96 นางเกษร กลีบมาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
97 นายสมคิด นารี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
98 นายอนุพงษ์ ขันกา แก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 
99 นางสิริญญา ขันกา แก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 

100 นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์สุน บ้านทํานบ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
101 นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง วัดจันทาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 
102 นางกฤษฎิ์ณิชา พุทจิระ วัดจันทาราม สพป.ราชบุรี เขต 2 
103 นางสาวประคอง แสนจําหน่าย แสนจําหน่ายวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2 
104 นางดวงธิดา บรรเทิงจิตร์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี สพม.เขต 4 
105 นางสาวพัฑรธัญญา หล่อสกุล วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันพัฒนาศิลป์ 
106 นางสาวฉัตราภรณ์ พวงเงินสกุล บ้านดอนทอง สพป.นครปฐม เขต 1 
107 นายมนัส ทองคํา เชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 
108 นางมัณฑนา สาสะ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.เขต 9 
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