
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ 72 จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2561  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ กรุณายืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านคิวอาร์โค๊ด) 

 
๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษการพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (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 บาทโดยน 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 
ส่วนที ่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 (รอบเพิ่มเติม) 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 1  (ห้อง 301) 

ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2561  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นาง ณ ภัทร กุลจิตติธร ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

2 นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์ ทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

3 นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

4 นายเด่น จิตวิขาม บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

5 นางสาวจารุวรรณ กุลดิษธรรม บางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

6 นางภรณ์ชภัสร ์ โสตจกยาคม สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

7 นายจักร์พงษ์ สายทองติ่ง 
สายปัญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

8 นางสาวสุรัชสานุ ์ รัตนวรรณ 
สายปัญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

9 นางอังคนาง บุญศิริ 
สายปัญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

10 นางสาวสุนารี ชินรัตน์ 
สายปัญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

11 นางสาววาสนา ยะหัตตะ 
สายปัญญา ในพระบรม

ราชินูปถัมภ ์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

12 นายต้นหนาว โสพัฒน์ รัตนโกสินทร์สมโภชน ์ สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

13 นางสาวปภาวริน กรองทอง สามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

14 นางสาวมัทนียา ทองยุ้น ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

15 นางสาวนิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์ ปทุมคงคา สพม.เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

16 นายกฤชณ บัวดีบุญสกุล บดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สพม. เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

17 นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

18 นายปิยวัชร ์ สุทธิวนิช เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

19 นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

20 นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

21 นางสาวอัฉรา แสงศรี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

22 นายกีรติ โกบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

23 นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

24 นางสาวสุการดา เล่ห์กล สตรีวิทยา2 สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
25 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว บางกะปิ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

26 นายณัฐพล ค านวนวุฒิ บางกะปิ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

27 นางวัชรี ศาลากิจ ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

28 นางสาวประภีร์ ศรีพันล า ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

29 นางสาวสุกานดา สายวารี เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

30 ว่าที่ร้อยโทณัฐวุฒิ โนทะเวียน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 

31 นางสาวทิพย์มงคล ปิสายะโส วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 

32 นางปิยะดา สุภารส เสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 

33 นางสาวณัฐวี วรศะริน ไทรน้อย สพม เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 

34 นายมานะ คงสามัคคี ไทรน้อย สพม เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 

35 นางสาวยุบลวดี ลุสมบัต ิ ราชปรีชาวิทยาคม สพม.เขต 4 ครูช านาญการพเิศษ 

36 นายพิชิตชัย บุปผาโท ขุนรามวิทยา สพม. เขต 5 ครูช านาญการพเิศษ 

37 นางสาวนภภัทร พูลเพิ่ม ขุนรามวิทยา สพม. เขต 5 ครูช านาญการพเิศษ 

38 นางประภาพร ขันสุวรรณ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

39 นายประยูร วีระพูล สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

40 นางอชิรญา ไสวิจิตร เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

41 นายสาคร ค าศรี ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

42 นางสุรีย์รัชต์ อ่วมสะอาด ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

43 นางสาวสายฝน ปะติแก ปทุมคงคา จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

44 นางทัศติญา แก่นแก้ว ปทุมคงคา จ.สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

45 นางอรกานต์ เพ็งขันธ์ มัธยมวัดใหมส่มุทรกิจวิทยาคม สพม.เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

46 นางอชิรญา ไสวิจิตร เทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 ครูช านาญการพเิศษ 

47 นางวศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม สรวงสุธาวิทยา สพม.เขต 9 ครูช านาญการพเิศษ 

48 นางสาวทับทิม แสงอินทร์ สรวงสุธาวิทยา สพม.เขต 9 ครูช านาญการพเิศษ 

49 นายปราโมทย์ เอมมา สรวงสุธาวิทยา สพม.เขต 9 ครูช านาญการพเิศษ 

50 นางปาจรีย์ แสงแก้ว วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 ครูช านาญการพเิศษ 

51 นางสาวกมลทิพย์ ขาวมัน วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 ครูช านาญการพเิศษ 

52 นางสาวลัดดาวัลย์ กินนารัตน์ ตราษตระการคุณ สพม.เขต 17 ครูช านาญการพเิศษ 

53 นางหทัยชนก แยบดีกีรติวรา ท่าลี่วิทยา สพม. เขต 19 ครูช านาญการพเิศษ 

54 นางสาวสุนทรินทร์ ทองอินทร์ ภานาวิทยาคม สพม. เขต 19 ครูช านาญการพเิศษ 

55 นางสาวรัตนา อินทจันทร์ เลยพิทยาคม สพม. เขต 19 ครูช านาญการพเิศษ 

56 นายสาคร ปริปุณนัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 ครูช านาญการพเิศษ 

57 นางนิภาพร อรัญสาร หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 ครูช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
58 นางสาวมนัชยา วงษ์พุฒ หนองหานวิทยา สพม. เขต 20 ครูช านาญการพเิศษ 

59 นางสาววาสนา ศรียอด เซิมพิทยาคม สพม. เขต 21 ครูช านาญการพเิศษ 

60 นางสาวฤณชา ศิลาจันทร์ อนุกูลนารี สพม.เขต 24 ครูช านาญการพเิศษ 

61 นางสุกัญญา มูลวารี มัญจาศึกษา สพม.เขต 25 ครูช านาญการพเิศษ 

62 นายชัชชัย พระราช ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ครูช านาญการพเิศษ 

63 นายพิชิตชัย มะโนสัย ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ครูช านาญการพเิศษ 

64 นายวิทยา เชิมชัยภูมิ ท่านางแนววิทยายน สพม.เขต 25 ครูช านาญการพเิศษ 

65 นายกฤษฎ์ ภัทรนุกุลกิจ ภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ครูช านาญการพเิศษ 

66 นายอนันท์ ศรีจันทร์ พุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 ครูช านาญการพเิศษ 

67 นางสาวอัจฉรา อินทรกฤษณ์ วัดเทียนถวาย สพป.ปมุมธานีเขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

68 นางสาวอัจฉรา ประภูสี ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) สพป.ปทุมธานีเขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

69 นางสาวรัชนีกร เยาวมาลย์ บ้านอ่างทอง สพป.ประจวบฯเขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

70 นางชนกพร พัฒนกุล อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

71 นางวริษา ศรีมิ่งวงค์ วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

72 นางสาวกรกนก มะลิทอง บ้านเบิกไพร สพม. ราชบุรี เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

73 นางสาวรัตนาลักษญ์ พันจักร บ้านนาเจริญ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

74 นางนันทพร ทองอยู่ยง อนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

75 นางสาวจิรัชญา ประดับ บ้านบ่อตาโล่ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

76 นางกุลิสรา ศรีประทุม พระอินทร์ศึกษา สพป.อยุทธยา เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

77 นางสาวนิ่มอนงค์ สัตย์สุขยิ่ง พระอินทร์ศึกษา สพป.อยุทธยา เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

78 นายภานุมาศ ตามเพ่ิม วัดหนองนาง สพป.อยุทธยา เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

79 นางสาวสาวิตรี ท้าวสัน วัดห้วยจระเข้ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

80 นายทศพร พะวงศ์ วัดด่านส าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

81 นางสาวพชรรัตน์ ยศค าแหง วัดด่านส าโรง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ครูช านาญการพเิศษ 

82 นางสมบูรณ์ นพดลกนก ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

83 นางเบญจวรรณ แจ่มเจริญ วัดศาลากุล สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

84 นางสมร ค าแก่น ชลประทานสงเคราะห์ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

85 นางอภิฤดา สังสุวรรณ วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

86 นางสาวปทิตา นาตะโหนด 
วัดโพธิ์บ้านอ้อย(ทองดีวิทยา

นุสรณ์) สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

87 นางสาวจิราพร ปรสันนาการ วัดท่าเรือ สพป.ราชบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

88 นางสาวเต็มบุญ นิลสุวรรณ วัดวาลุการาม สพป.ชุมพร เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

89 นางสาวอรสา เจริญสุข บ้านมะขามโพรง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

90 นางมยุรี ต้นแก้ว นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป.สระบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
91 นางนิรมล จงปัตนา วัดหมวกเหล็กใน สพป.สระบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

92 นางสาวกาญจนา ถาวรชน 
คลองบางแก้ว(ภิรมย์

ประชาราษฎร์) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

93 นางสาวภัณฑิลา นาห้วย บางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

94 นายทศพล มั่งมีศรี อนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

95 นางสาวกาญจนา ค าเภท 
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอน

เจดีย ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

96 นางกฤษณา สายจันทร์ บ้านหนองจอก สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

97 นางพัทธนันท์ โฉมศรี วัดเจ้าเจ็ดใน สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

98 นายชาติชาย พุทธานุ บ้านผักไหม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

99 นางสาวภริดา เรืองสังข์ อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป.เลย เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

100 นายเอนก ปั่นกลาง บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป.สระแก้ว เขต 2 ครูช านาญการพเิศษ 

101 นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบาน บ้านบัวเชค สพป.สุรินทร์ เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 

102 นางฐานิต ฤทธิ์เอนก บ้านหนองหาร (วันครู2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 ครูช านาญการพเิศษ 

103 นางนิสรา ทองสุข บ้านตางาม สพป.ตราด ครูช านาญการพเิศษ 

104 นางสาวอารมณ์ ราชนุเคราะห์ บ้านมณฑล สพป.ตราด ครูช านาญการพเิศษ 

105 นางสาวนีรนารา หุ่นประสิทธิเวช บ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3) สพป.ตราด ครูช านาญการพเิศษ 

106 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสว่าง บ้านเขาเพ่ิม สพป.นครนายก ครูช านาญการพเิศษ 

107 นางเพลินพิศ อดิการกุล กศน.อ.พุทบาท กศน. สระบุรี ครูช านาญการพเิศษ 

108 นางสาวพรพิมล ภุมรินทร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

กาญจนบุร ี  กศน. กาญจนบุรี ครูช านาญการพเิศษ 

109 นางบุษยากร สมบูรณ์สิน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รังสิต กศน. รังสิต ครูช านาญการพเิศษ 

110 นางธนธรณ์ มาลี กศน.เขตภาษีเจริญ กศน.กทม. ครูช านาญการพเิศษ 

111 นายอภิชาต  ผาสุกตร ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 1  

จ.นครปฐม 
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  ครูช านาญการพเิศษ 

112 นางสาวกนกวรรณ คุ้มยา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

จ.ร้อยเอ็ด 
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพเิศษ 

113 นางสาวสายเงิน ปัญจมาตย์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

จ.ร้อยเอ็ด 
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพเิศษ 

114 นางสุวิมล ค าสะอาด 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

จ.ร้อยเอ็ด 
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพเิศษ 

115 นางผ่องรวี จันทร์สม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

จ.ร้อยเอ็ด 
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ครูช านาญการพเิศษ 
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