
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 71 จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ และหลักสูตรครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง               
วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2561  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ/ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวัน
ปฐมนิเทศ (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 

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 

- กรุณายืนยันการอบรมโดยการสแกนผ่าน QR CODE นี้ได้เลย และกรอกข้อมูล
ต่างๆให้เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
                  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 ในวันปฐมนิเท 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  24  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 



  

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ(ห้อง203) 
       ระหว่างวันที่ 17-20  ตุลาคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
                 ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธนิ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล   โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นายอนันต์ เนตรมณี วัดอินทาราม สพม. เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ ดอนเมืองจตุระจินดา สพม. เขต 2 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
3 นายพิชญยุตม์  ธาระวงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนมุรี สพม. เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

4 นายกฤษณะ แช่มเงิน 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ สพม. เขต 6 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

5 นางสาวณลิชา ผลยะฤทธิ์ รัตนพลวิทยา สพม. เขต 16 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
6 นายศักดิ์ระพี นกน้อย สอยดาววิทยา สพม. เขต 17 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวเนตรนภา ทาเวช โป่งน้ าร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
8 นายพรชัย ค ารพ หนองบอนวิทยาคม สพม. เขต 17  ผอ.ช านาญการพิเศษ 
9 นางอัญรินทร์ วิโย ศรีกระนวนวิทยาคม สพม.เขต 25 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวบุหรัน ขวัญพรม หนองไผ่ สพม. เขต 40 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
11 นางสาวศศิมา นามวงษ์ เพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
12 นางสาวกมลวรรณ นครศรี วัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
13 นางสาวบุษบา บุญบรรลุ วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
14 นางสาววิชชุดา แจ่มเสือ วัดต้นตาล สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
15 นายชยพล คชขันธ์ วัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
16 นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา อนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
17 นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล บ้านห้วยแม่บอน สพป.ตาก เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
18 นางสาวอรทัย นาคพันธุ์ วัดท่าไทร ( ดิตถานเุคราะห์) สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
19 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง บ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
20 นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา วัดคันทด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
21 นางสุทธิรัก มหาเมฆ วัดดอนขาด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
22 นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง บ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
23 นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ บ้านกองม่องทะ สพป.กาญจนบรุี เขต 3 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
24 นางสุรีย์พร   ศรีวัฒนะ วัดหนองกะขะ สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
25 นางสาวกาญจนา แสงสารพันธ์ วัดเนินสัก สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
26 นายธีรพัชญ์ ศรีนาเครือธนัต สุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการเขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
27 นางศิริขวัญ วงษ์แสง สุเหร่าบางกะสี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่             ชื่อ - สกุล   โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ วัดรางก าหยาด สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
29 นางสาวชลชนก หนูรอด วัดโคกส าโรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
30 นายสุวิจักขณ์ เหมือนโพธิ์ อนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
31 นางสาวเบญญาภา วิไลวรรณ บ้านลาด(ราษฎร์บ ารุง) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
32 สิบโทวันชัย ทัดชวด บ้านอุดมธัญญา สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
33 นายสวาท วงศ์ช่วย วัดมหิสสรารามม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
34 นายวงศ์กร ลับบัวงาม บ้านเขามุสิ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
35 นางสาวปณิสรา เปาวรางกูล อนุบาลประชารัฐสามัคค ี สพป.นครราชศรีมา เขต  4 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า พระต าหนักสวนกุหลาบ สพป.กทม. รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
37 นายวีระ ปรางค์รัตนศิลา พญาไท สพป.กทม. รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

38 นางสาวสรัลรัตน์ ร่าหมาน ราชวินิตประถมบางแค สพป.กทม. รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

39 นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร บ้านคลองห้า (ราษฎร์บ ารุง) สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
40 นายประการณ์ จันพุฒ วัดอ้อมน้อย สพป.สมุทรสาคร รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

41 นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว วัดโสภนาราม สพป.สมุทรสาคร รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

42 นายสงคราม ทีน้ าค า วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป.สมุทรสาคร รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

43 นายไพรัช ส้มวิลัย วัดศรีส าราญ สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 

44 นายไพโรจน์ ศรีนิล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3         
จ.สงขลา 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

45 นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ วัดทุ่งน้อย สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

46 นางสาวจงรัก พลเดช หนองส าโรงวิทยา สพป.อุดรธานีเขต 1 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

47 นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์ วัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

48 นางดวงใจ  สุขสบาย วัดโพธิ์สังฆาราม สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

49 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค วัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

50 นางนิลมณี ศรีม่วง เกาะหมากน้อย สพป.พังงา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

51 นางสาวโอ้ เอ่ียมวิไลย์ วัดคลองเกษม สพป.ชัยนาท ผอ.ช านาญการพิเศษ 

52 นางสาวศุภมาศ เคี้ยนหิน บ้านท่าม่วง สพป.สงขลา เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

53 นายมะลุมาน ลาโอ๊ะ บ้านปาเซ สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

54 นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ บ้านลาไม สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

55 นายธนกร ขุนจันทร์ดี อู่ทอง สพม.เขต 9 รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

56 นายกฤษณะ พงษ์นิล อนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 



 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1  (ห้อง 201) 

ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
ที ่             ชื่อ - สกุล   โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางสาวสุธาสิน ี ด้วงโต๊ด สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวระพีร์พัชญ์ สอนเครือ สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวมาลินี รัตนมาลี สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นายอทิธิภพ ทิมวิภาค สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางสาววัชร ี นกแก้ว สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นางสาวแก้วใจ เทียนธรรม รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวภัคจิรา พงษ์เกษม รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางสาวศิวพร ไชยพรหม เตรียมอุดมศีกษา สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางมนลดา ครุเวชรัตน์ เตรียมอุดมศีกษา สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นายคณิต ชนกศรีธรรกีรติ โยธินบูรณะ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี ศึกษานารี สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นายไพรัช วงศ์ศรีตระกุล บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางสาววาสนา เปรมชื่น วัดอินทาราม สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางสาวมธุรินทร์ สุทธิเชษฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางสาวประภัสสร วานิชสุขสมบัติ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุร ี สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางสาวพราว จริยาคุณาพร ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางสาวทุ่งทอง สุดสวย ตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์ นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสวุรรณ นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ครชู านาญการพิเศษ 
21 นางจินตนา ธรรมวิทวัส นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางสาวปิยดา โขมณี นวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
23 นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
24 นายพิทยา ทองเงิน บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวเบญจมาศ พิมสาร บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางสมาพร ทองเหมย เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่               ชื่อ - สกุล   โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางสาวจุฑามาศ บรรจบ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาววิวัน พาลีบัตร เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นายกฤษณะ ซื่อสัตย์ เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นายจรัญ มาพิทักษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงษ์ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
33 ว่าที่ร้อยตรี วีระเชน ชินศักดิ์ชัย เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงษ์ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาววิลาสิน ี นันทรินทร์ ไทรน้อย สพม.เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นายเมธี ชราศรี ปากเกร็ด สพม. เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวจิตตากานต์ วังค า ปากเกร็ด สพม. เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นายพิชญุตม์ ธาระวงค์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี สพม. เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางฐิติมา นุ่มนิ่ม อนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นายธัญยวีร์ นุ่มนิ่ม ไทยรัฐวิทยา103บ้านหนองผู้เฒ่า สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นางสาวนวลจันทร์ ภูบาล อนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นายนพพงษ์ สร้อยสุวรรณ อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
42 นางจุลัยรัตน์ สกุลบริสุทธิ์ อนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
43 นายระพีพัฒน์ ศรแก้วดารา วัดปลายนา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางสาวขนิษฐา บุญเรืองรอด วัดปลายนา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
45 นางสาวธาริดา ศุภารัตน์ วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางสาวปราณิศา โสมรัตนานนท์ บึงเขาย้อน(คงพันธูอุปถัมภ์) สพป.ปมุทธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
47 นางสาววัชร ี บุญนาค บึงเขาย้อน(คงพันธูอุปถัมภ์) สพป.ปมุทธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
48 นายอดิศักดิ์ ทองสวัสดิ์ ชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สพป.ปมุทธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
49 นางสาวทัศรินทร์ มหาพรหมณ์ ชุมชนวัดบางชัน สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางปัณพรศิริ ศรีนาเครือธนัต วัดบางโปรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
51 นางอิสรีย์ พิมลสิงห์ พิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
52 นางสาวอรพรรณ ฉิมพลี พิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
53 นางทิพวรรณ กลิ่นอยู่ คลองนาเกลือน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
54 นางรัชนีภรณ์ ปานม่วง วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
55 นางสาววิไลลักษณ์ ภู่กรุด วัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
56 นายสุรเชษฐ์ โพธ์อ่อน วัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
57 นางเพ็ญนภา บุญก่อน วัดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
58 นางสาวจงกล ภู่เทียน คลองบางปู สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
59 นางฤทัยรัตน์ โรจน์พิทักษ์วงศ์ คลองส าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
60 นางจินตนา ศิริขวา อิมทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
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61 นางสาววิราพรรณ ปรืองาม อิมทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
62 นางประภาศรี อยู่จุ้ย อนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
63 นางสาวศิริรัตน์ สีเหลือง วัดไก่ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
64 นางสาวดนยา อาบวารี วัดภาช"ีสุนทรอุปถัมภ์" สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
65 นายฉัตรพัฒน์ อุปปัน วัดบางสงบ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
66 นางรุ่งระวี กุลวงษ์ วัดสุวรรณคีรี สพป.สระบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
67 นางสาวจิรวดี นาคนคร บ้านยางน้ ากลัดเหนือ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
68 นางสาวสุธาสิน ี เพชรแย้ม อนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
69 นางสาวรัศมี จิรวิวัฒน์ภัทร บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
70 นางสาวมณีรัตน์ เรืองวิลัย เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
71 นางสาวอรพินท์ น้อยค า พระพุทธบาทเขาลูกช้าง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
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1 นายสุเทพ ผานัด 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ปทุมธาน ี สพม.เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 

2 นางสาวปริศนา ป้องปิ่น 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

ปทุมธาน ี สพม.เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นายประยูร วีระพูล สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางขวัญเรือน กันภัย สตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นายปรัตถกร ยิ้มเนียน สตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวกัณทิมา แย้มศรี สตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นายประมวล ภูบุญคง วัดทรงธรรม สพม. เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางสาวศิริลักษณ์ ล่องคลอง ประจันตราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นายชาติชาย สุขล้อม สระแก้ว สพม.เขต 7 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นางสาวนันทิยา เอ่ียนวิไล โพธิวัฒนาเสน ี สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นายธนภัทร สุนทรภักด ี สามพรานวิทยา สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง คอนคาวิทยา สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางฐิติมา กล้าหาญ บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย"์ สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางสาวพรกมล ช้างเผือก กรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางสาวศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ สงวนหญิง สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางแพร สมใจเพ็ง สงวนหญิง สพม.เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 

18 นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางอัญชลี ชุ่มกมล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี สพม เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นางสาวสุริสา ศรีสุวรรณ์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุร ี สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจ วัดธรรมจริยาภิรมย ์ สพม. เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นายจักรินทร์ ชินณะ สมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 

23 นายอรรถพล ศรีสถานนท์ 
เขาสมิงวิทยา"จงจินต์รุจิวงศ์

อุปถัมภ"์ สพม.เขต 17 ครูช านาญการพิเศษ 
24 นายสมคิด จันทะวงค์ กุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 ครูช านาญการพิเศษ 
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25 นางสาวจารุณี ภูอาศัย ห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวิตรี ศรีกัณหา กู่ทองพิทยาลัย สพม.เขต 25 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางสาวณัฐกาญจน์ เลิศยะโส แคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 ครชู านาญการพิเศษ 
28 นางสุชาดา อ่ิมประสืทธิชัย กงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาวศิริพร โป้แล เนินพิทยาคม สพม. เขต 40 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวสิรินทิพย์ เอ่ียมสาหร่าย ท่าตะโกพิทยาคม สพม.เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางกนกพร ภู่ตระกูล นครสวรรค์ สพม. เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางนุชนารถ ศรนรินทร์ บ้านกันตรง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวธิดารัตน์ กุลศร บ้านนาส่อนโพนทัน สพป.อุดรธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวเบญจาริณี เรณะสุระ บ้านดงขันทอง สพป.อุดรธานี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นางสุกัญญา ไพสาลี บ้านในล็อค สพป.ประจวบฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวยุภาพร แจ้งอ่วม บ้านในล็อค สพป.ประจวบฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางสาวอัฉราภรณ์ นนท์ปัญญา บ้านในล็อค สพป.ประจวบฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางศุภาธิณี ศรีงาม บ้านในล็อค สพป.ประจวบฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นางอลิศา ภูเด่น อนุบาลประจวบ(สละชีพ) สพป.ประจวบฯ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นายภัทร ธนสารนาต วัดจันทร์ (ผาดไสว ประชาอุทิศ) สพป.นนทบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางอรัญ สรวงชัยภูม ิ บ้านดอนดู่ สพป.มหาสารคา เขต 1 ครชู านาญการพิเศษ 
42 นางเกศณี วรก าพล บ้านหันเชียงเหียง สพป.มหาสารคามเขต1 ครูช านาญการพิเศษ 

43 นายสุกัญญา สาระศาลิน 
บ้านตากแดด (ประสานราษฎรว์ิทยา

คาร) สพป.นครปฐม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

44 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์ศรี 
บ้านตากแดด (ประสานราษฎรว์ิทยา

คาร) สพป.นครปฐม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
45 นางสาววรินทร์ พ่ึงแสง วัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางสาวอิสสริยา วงศ์ศิวัฒนากร บ้านบางเลน สพป.นครปฐม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
47 นางนิตยา วงษ์พานิช บ้านรวมไทย สพป.ประจวบฯเขต2 ครูช านาญการพิเศษ 
48 นางสุรีย์พร มณีวงษ์ บ้านหาดขาม สพป.ประจวบฯเขต2 ครูช านาญการพิเศษ 
49 นางขวัญจิตร รัชตวิมล บ้านหาดขาม สพป.ประจวบฯเขต2 ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางวารุณี สังเกื้อ บ้านหาดขาม สพป.ประจวบฯเขต2 ครูช านาญการพิเศษ 
51 นางธนิสรา สังเกื้อ บ้านหาดขาม สพป.ประจวบฯเขต2 ครูช านาญการพิเศษ 
52 นางสาวโนร ี พิทยาศักดิ์งาม โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
53 นางสาววาสนา ฮามไสย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
54 นางสาวสรียา สุวราณรักษ์ แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
55 นายมงคล อยู่สมบูรณ์ ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
56 นางจรัสศรี หนูเผือก ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
57 นางสาววิลัยพรรณ อาจหยุด สุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
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58 นางสาวหทัยรัตน์ โปรดปราน สุเหร่าเขียว สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
59 นางสาวภัทรวดี สุสุข วัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
60 นางประวียา บุตรดีขันธ์ ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปรากา เขต 2 ครชู านาญการพิเศษ 
61 นางสาวฐิตารีย์ กลางประพันธ์ เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป.สมุทรปราการเขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
62 นางสาวภรภัทร เฮ็งนิรัดร เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป.สมุทรปราการเขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
63 นางสาวพจนารถ บุญแสน บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
64 นางสาวบุณยาพร สระเสียงดี วัดจ าปา สพป.สุพรรณบุรีเขต2 ครูช านาญการพิเศษ 
65 นายสุติปิยะ เศรษฐีธร บ้านท่าเยี่ยม สพป.ลพบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
66 นางสาวทักษพร วงค์เครือวัลย์ บ้านเขายายกะตา สพป.ลพบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
67 นางสาวชนากานต์ รัตนดา อนุบาลพิหารแดง สพป.สระบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
68 นางสาวตติยา โคทังคะ อนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
69 นางสาวภริดา เรืองสังข์ อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป.เลย เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
70 นางดวงกมล ทัศอินทร์ ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
71 นางสาววันทนี น้อยถนอม วัดอิมั้ง(พานิชราษฎร์อุทิศ) สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
72 นางสาวภัททิยา เข็มสม วัดแสงสรรค์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
73 นางเพ็ญนภา อาด า รอซีดี สพป.อยุธยา เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
74 นายธานิน ยืนยีดวงษ ์ มาลาอีสงเคราะห์ สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
75 นางสาวนันทิยา โพธิ์ประสิทธิ์ วัดจันทราม สพป.ราชบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
76 นางพนิดา สารเทพ บ้านทุ่งกล้วย สพป.พะเยา เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
77 นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ บ้านซับตะแบก สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ครูช านาญการพิเศษ 
78 นายศิระกร พลภูเมือง บ้านพระแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
79 นางธัญญารัตน์ จันทร์เรือง วัดยางนอน สพป.สุพรรณบุรีเขต3 ครูช านาญการพิเศษ 
80 นางสาวอรจิรา ปิ่นเกตุ บ้านหนองราชวัตร สพป.สุพรรณบุรีเขต3 ครูช านาญการพิเศษ 
81 นางสาวปุณยนุช เสนาวนา บ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
82 นางกรรณิกา ฐานันดร บ้านดงเรือง สพป.อุดรธานี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
83 นางฐานิต ฤทธิ์เอนก บ้านหนองหาร (วันคร2ู502) สพป.อุดรธานี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
84 นางสาวนัดดา นาทันรีบ บ้านโชคเจริญ สพป.อุดรธานี เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
85 นางสาวรัติยา ผลธุระ อนุบาลผือพิทยาภูมิ สพป.อุดรธานี เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
86 นางศุภานัน จงโกเย็น บ้านหลังเขา สพป.กาญจนบุรีเขต4 ครูช านาญการพิเศษ 
87 นายธรวิทย์ จิตต์สุวรรณ อนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
88 นางวงษ์อนันต์ ป้านประดิษฐ์ อนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
89 นายธนวุฒ ิ สอนพงษ์ อนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
90 นางสาวมลฤดี เกิดมี วัดบางหญ้าแพรก สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่                   ชื่อ - สกุล   โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
91 นางประคองสิน ผุดผา วัดใหม่หนองพะอง สพป.สมุทรสาคร ครูช านาญการพิเศษ 
92 นางมัณฑรี โพธิ์ดิลก บ้านชวดบัว สพป.นครนายก ครูช านาญการพิเศษ 
93 นางทิพอาภา วิลัย วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) สพป.นครนายก ครูช านาญการพิเศษ 
94 นางนิพาภรณ์ ศิวิลัย วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) สพป.นครนายก ครูช านาญการพิเศษ 
95 นางพรรณทืภา ปิ่นสุวรรณ วัดบางจะเกร็ง สพป.สมุทรสงคราม ครูช านาญการพิเศษ 
96 นางพรทรัพย์ วัตถุสินธ์ อนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท ครูช านาญการพิเศษ 
97 นางสาวสุพิชญา ชิ้นประสิทธิ์ อนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท ครูช านาญการพิเศษ 
98 นางรสชรินทร์ พ่ึงอ่อน อนุบาลโพธิ์ทอง สพป.อ่างทอง ครูช านาญการพิเศษ 
99 นายจตุพร พ่ึงอ่อน วัดตะโกราม สพป.สิงห์บุรี ครูช านาญการพิเศษ 

100 นางยุวลักษณ์ เข็มศิริ บ้านดอนปอ สพป.บึงกาฬ ครูช านาญการพิเศษ 
101 นางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ พญาไท สพป.กทม ครูช านาญการพิเศษ 
102 นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้ วัดอมรินทราราม สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
103 นางสาวพรนภา สาคร วัดอมรินทราราม สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
104 นางรจนา จันทร์สนาม วัดอมรินทราราม สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
105 นางสาวภิญญาพัชญ์ ท าทาน ราชวินิตประถมบางแค สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
106 นางสาวจินตนา ช้างสาร ราชวินิตประถมบางแค สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
107 นายฉัตรชัย ยอดม่ิงขวัญ ราชวินิตประถมบางแค สพป.กทม. ครูช านาญการพิเศษ 
108 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กทม ครูช านาญการพิเศษ 
109 นางสาวรัศนี พลสวัสดิ์ อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กทม ครูช านาญการพิเศษ 
110 นางปริศนา จตุรปา อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กทม ครูช านาญการพิเศษ 
111 นางเพ็ญศรี ใจหลัก กศน.อ าเภอบางพลี กศน.จ.สมุทรปราการ ครูช านาญการพิเศษ 
112 นางสุภาพร บุญพิมพ์ กศน.ลาดหลุมแก้ว กศน.จ.ปทุมธานี ครูช านาญการพิเศษ 
113 นางสาวไซเราะห์ จะปะกิยา กศน.อ.ยะรัง กศน.ปัตตานี ครูช านาญการพิเศษ 
114 นางรินลดา เสนารายณ์ ลพบุรีปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ครูช านาญการพิเศษ 
115 นางวิไลรัตน์ ศรีนวลเอียด ลพบุรีปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ครูช านาญการพิเศษ 
116 นางสาวเพชรรัตน์ กัวหา ลพบุรีปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ครูช านาญการพิเศษ 
117 นางศุภาวรรณ ทองศักดิ์ ลพบุรีปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ครูช านาญการพิเศษ 
118 นางสาวกาญจนภัสส์ ทวีกิตติกร ศูนย์วิทยาศาสตร ์จ.ล าปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ล าปาง ครูช านาญการพิเศษ 
119 นางสาววีรภา พนาเวช กีฬาจังหวัดขอนแก่น สถาบันการพลศึกษาฯ ครูช านาญการพิเศษ 
120 นางยุวดี สมขันตรี กีฬาจังหวัดขอนแก่น สถาบันการพลศึกษาฯ ครูช านาญการพิเศษ 
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