
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 74 จ านวน 2 หลักสูตร คือ  

1.หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 15-18 มกราคม 2562  
2.หลักสูตรวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 15-18 มกราคม 2562  
 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ กรุณายืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านคิวอาร์โค๊ด) 

 
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 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 ความมุ่งมั่น 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 านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ(ห้อง301) 
       ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
                 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธนิ 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางสาวอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย ห้วยม่วง สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
2 นายสืบพงษ์ คนหลัก วัดโพธิ์งาม สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวบุษบา บุญบรรลุ วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
4 นางธีรนุช ผาสุก อนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

5 นางสาวกมลวรรณ นครศรี วัดบ าเพ็ญพรต สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

6 นางสาววิชชุดา แจ่มเสือ วัดต้นตาล สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

7 นายชยพล คชขันธ์ วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

8 นายณัฐพล มิตรอารีย์ บ้านทุ่งแจง สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
9 นางอโณทัย ศรีษะค า บ้านรางเข้ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

10 นายภาณุพงษ์ มุ่นพลาย บ้านหนองปากชัฏ สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
11 ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส นาจพินิจ วัดชีแวะ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
12 นางสาวจันทิมา ผลอินทร์ บ้านคลองเขต สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

13 จ่าสิบเอกบรรเจิด สุกุรา บ้านทุ่งทอง สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

14 นายศฐา ใจโพธา วัดทุ่งพ่ึง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

15 นางทิพวัลย์ ขาววงษ์อ ามาตย์ วัดเขาดาวเรือง สพป.อุทัยธานี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

16 นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณี วัดประสาทรังสฤษฎิ์ สพป.ปราจีน เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

17 นายปฏิวัติ บะคะ บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์
รังสรรค์) สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

18 นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์ วัดเนินยาง สพป.จันทบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

19 นางวราภรณ์ เมฆขาว วัดดอนกระเบื้อง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

20 นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา วัดคันทด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

21 นางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ บ้านทุ่งไทร สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
22 นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน บ้านวังยาว สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
23 นางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น วัดดอนตะเคียน สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
24 นางสุนีย์ อยู่หลง บ้านดอนส าราญ สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
25 นายอุดรรักษ์ ค าลุน บ้านคลองลอย สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
26 นายจงรักษ์ วัตรสติ บ้านทุ่งเชือก สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
27 นางสาวกรวีร์ พิมพ์สอาด บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
28 นายพิเศษ มากมา บ้านสวนหลวง สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

29 นายวีระพงศ์ สว่างลาภ บ้านท่าเสลา สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

30 นายโอภาส วงศ์เวช บ้านจะโปร่ง สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

31 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง วัดเขมาภิรัติการาม สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

32 นายเทพพิทักษ์ หลักบุญ วัดเทพประชุมนิมิตร สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

33 นางพรรนิภา มากผล บ้านคลองระ สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
34 นายก้องสกล นพเก้า บ้านปังหวาน สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
35 นายธนัญ วัธนอินทร์ วัดดอนชัย สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
36 นายจารึก ปานสวี บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

37 นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม บ้านต่อตั้ง สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

38 นางพรประภา สีมาพินิจกุล ประชาบุษย์วิทย์ สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

39 นางสุวรรณี เชยสมบัติ บ้านโชคดี สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
40 นายอุเทน ผาภุมมา บ้านคลองตาคง สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
41 นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ วัดสะตอน้อย สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
42 นางสาวปัทมา อ่ิมผ่อง วัดตะเคียนทองฯ สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
43 นางสาวราตรี ศรีโย บ้านอีมุย สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
44 นายวสันต์ สืบสุทธา บ้านปากเหมือง สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
45 นายทัศนัย น้อยเมือง บ้านดอนมะขาม สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
46 นายสุวัฒน์ งามข า บ้านหนองบัว สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
47 นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์ บ้านหนองคร้า สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
48 นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม บ้านสามกระทาย สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
49 นายสุนทร สุขวังไทร บ้านหนองกระทิง สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
50 นางทิพมล อยู่เหมาะ บ้านไร่บน สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

51 นายอาทิตย์ ทองอ่อน บ้านยางชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

52 นางสาวเปรมทิพย์ สะอาดเอ่ียม บ้านพุตุม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

53 นายอาทิตย์ ทองอ่อน บ้านยางชุม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

54 นางสาวเปรมทิพย์ สะอาดเอ่ียม บ้านพุตุม สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

55 นางสาววัรเพ็ญ นิ่มอนงค์ ประชากรรังสฤชฏ์ สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

56 นางสาวกนกวรรณ สุ่มพวง วัดตะกู สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกดั หลักสูตร 

57 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ภู่ด้าย วัดสีกุก(สุ่นสามัคค ี
ราษฏร์วิทยา) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

58 นางสาวสิริญญา โกษะ วัดอัมพวา 
(วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

59 นางสาวพิมพ์นารา เสาวนิตย์ วัดนาคสโมสร(โบราณญาณ
บ ารุง) สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

60 นางสาววรจนา ชมพูพร บ้านเซซ่ง สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

61 นายดุสิต เหล่าพร บ้านท่าสัง สพป.อุดรธานี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

62 นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ บ้านอ่างหิน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
63 นางสาวกุลนันทน์ ศรีสุข กุดขอนท่าเกษม สพป.ขอนแก่น เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

64 นายวิรุต หนองหงอก วัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

65 นายเกรียงไกร โมราบุตร วัดปากน้ า สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

66 นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร บ้านคลอง 5 (ราษฎร์บ ารุง) สพป.สระบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

67 นายสมศักดิ์ ทองหลาบ บ้านดงลาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

68 นายวิทูล พลศักดิ์ บ้านเสลาประชา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

69 นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี บ้านหนองตะครอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

70 นางสาวรัชนีวรรณ ทองค า วัดปากน้ า สพป.สุพรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

71 นายทินพันธ์ บุญธรรม วัดหนองโรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

72 นายณัฐวุฒิ เสรีเบญจพล บ้านแจงงาม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

73 นายทวี กรายไทยสงค์ สวนป่าองค์พระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

74 นายพรเทพ ศรีสุข บ้านหนองห้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

75 นางขวัญชนก แสงสุวรรณ บ้านกกเชียง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

76 นายภานุพงษ์ ศรีดารา บ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) สพป.มหาสารคามเขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

77 นางสาวฐานิตา อินทรกุล บ้านพะยอม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

78 นางสาวรัติยา กาหลง บ้านชายทะเลบางกระเจ้า สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 
79 นางสาวนริสรา พ่วงกองนะ วัราษฎร์ธรรมมาราม สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 
80 นายธวัชชัย พลนิกาย บ้านคลองส าโรง สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 
81 นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี บ้านโรงเข้ สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 
82 นางสาวสมมาถย์ เกาเล็ก ท านบแพ้ว สพป.สมุทรสาคร ผอ.ช านาญการพิเศษ 
83 นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ วังดอกไม้ สพป.นครนายก ผอ.ช านาญการพิเศษ 
84 นางสิริรัชต์ แก้วงาม บ้านฉู๋ฉี่ สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ช านาญการพิเศษ 
85 นายไพศาล น้อยสุพรรณ์ บ้านบางบ่อ สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
86 นายชัชชัย อุปสรรค์ วัดวรภูม ิ สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ช านาญการพิเศษ 
87 นางสาววันทนา มหาสุภาพ บ้านไพรนกยูง สพป.ชัยนาท ผอ.ช านาญการพิเศษ 
88 นายกฤตภาส ทับทิมทอง วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) สพป.อ่างทอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

89 นางสาวกุลธิดา อ่อนมี ชุมชนวัดเทพมงคล สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

90 นายสมพิชญ์ วงษ์ด้วง ค่ายบางระจัน สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

91 ว่าที่ร้อยเอกสมพร สุวรรณรังค์ อนุบาลท่าช้าง สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

92 นางจุฑาทิพย์ มงคล วัดระนาม สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

93 นางสุภาพ แก้วบัว วัดพิกุลทอง สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

94 นางสาวปุณฑริกา นิลพัฒน์ วัดคลองโคน สพป.กทม ผอ.ช านาญการพิเศษ 
95 นายสุใจ เชื้อเมืองพาน กศน.อ.พญาเม็งราย กศน.เชียงราย ผอ.ช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   (ห้อง 201) 

ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 

 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นายภควัฒน์ สุขอนันต์ สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวภาวิน ี มะหะมาน สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวนิศารัตน์ เครือสุวรรณ สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวสุพาพร แซ่ฮึง สายน้ าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นายฤทธิรณ สิงห์เริงฤทธิ์ สตรีวิทยา 2 สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นายอดิศักดิ์ สท้านโยธี สตรีวิทยา 2 สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นายไตรรัตน์ เอ่ียมพันธ์ สตรีวิทยา 2 สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางสาวพณมจรัสกาญจน์ ฤกษ์ฤทธิ์ บางกะปิ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นางสาวกนกวรรณ ญาณปัญญา บางกะปิ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวสุภา ภาคจัตุรัส บางกะปิ สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นายกมลวิช พันโบ บางกะปิ สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางสาวนิภา ศุภนาม บางกะปิ สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางเอราวัณ ด าภูผา นวมินทราชูทิศเบญจมราชาลัย สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางนุช เมืองแก้ว นวมินทราชูทิศเบญจมราชาลัย สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางสาวสุกัลยา จันทรภาโส หอวัง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางเบญจมาศ จักษุศรี หอวัง สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางสาวอุไรวรรณ สอนแสง วัเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวสัณฐิตา ทองยวน บัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นางสาวรัตนา ไพศาล สรรพยาวิทยา สพม.เขต 5 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นายประมวล ภูบุญคง วัดทรงธรรม สพม. เขต 6 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นายไพโรจน์ ลิภา ศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 ครูช านาญการพิเศษ 
23 นางสาวสุธีรา เจนวิถ ี นครพนมวิทยาคม สพม.เขต 22 ครูช านาญการพิเศษ 

24 นายสมัคร บุญพันธ์ 
น้ าพองพัฒนาศึกษา 

รัชมังคลาภเิษก สพม. เขต 25 ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสาวจิราภา เอ้ือจิรกาล วังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 
26 นายนรินทร์ ดาราน้อย วัดพระงาม สพป.อยุทธยา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นางกวินทิพย์ รุ่งเรืองพรพงศ์ วัดพระงาม สพป.อยุทธยา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางสาววีณา มดตะน้อย อนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางอรทัย ศิริพยาบาล อนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางสุภาพร เรียงเงิน บ้านระเวียง สพป.สุรินทร์ เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นายวสรรค์ ยังมี บ้านบางกง สพป.สระบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางสาวกานดา ท านองดี แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางสาวหทัยรัตน์ สุมาลี บ้านห้วยใคร้ สพป.ประจวบฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นางสาวหทัยรัตน์ สุมาลี บ้านห้วยใคร้ สพป.ประจวบฯ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวนิตยา ลิ้มเล็ก วัดโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางสาวอนุธิดา ศรีสมบัติ หนองหินใหญ่วิทยา สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางสาวกมฬชัญภัทฐ์ หรั่งวัฒนพานิช บ้านด่านโง่ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นายเสถียร เสนสาย บ้านปัก สพป.หนองคาย เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นางสุภาพร วรรณสุข นิคมสร้างตนเอง 1 สพป.บุรีรมัย์ เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางสาวจุริรัตน์ ปัดกอง บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
42 นางอาพาภรณ์ แก้วศรี บ้านนาทม สพป.อุดรธานี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
43 นางสาวทรรศนีย์ งามยิ่ง บ้านหนองผือ สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางสาวภัทรวดี หนูทอง วัดหนองเปาะ สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
45 นางพัฒนี สมจิตร วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) สพป.ชลบุรี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางศรันย์พร มูลธิ บ้านผักบุ้ง สพป.อุดรธานี เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
47 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ วัดแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง ครูช านาญการพิเศษ 
48 นางนวลฉวี สอดส่อง วัดหนองยาง สพป.อ่างทอง ครูช านาญการพิเศษ 
49 นางขวัญเรือน จ่ามฟอง วัดสีบัวทอง สพป.อ่างทอง ครูช านาญการพิเศษ 
50 นางสาวจันทรัศม์ สอนแจ้ง ชุมชนวัดวังเคียน สพป.ชัยนาท ครูช านาญการพิเศษ 
51 นางเกศินี อธิกุล กศน.อ.หนองจิก กศน.ปัตตานี ครูช านาญการพิเศษ 

52 นายค านึง กลสรร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

สระแก้ว กศน.สระแก้ว ครูช านาญการพิเศษ 

53 นางสาวเสาวนีย์ บัวโทน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รังสิต กศน.รังสิต ครูช านาญการพิเศษ 
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