
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทําโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 75 จํานวน 2 หลักสูตร คือ  

1.หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562  
2.หลักสูตรวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562  
 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ กรุณายืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านคิวอาร์โค๊ด) 

 
๑. ให้ศึกษาและดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ/ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการชํานาญ
การพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวัน
ปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนาของแต่ละหลักสูตร) 

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

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

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากทีจ่อดรถของมหาวิทยาลัยมีจํานวนจํากัด 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 

- 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 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 
 
 
 

 
 



 
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

ผู้เรียนหรือกําลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
1.3   การมอบหมายงาน การกํากับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา   

ผู้เรียน  
1.4 การนํากฎหมาย 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   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้นําด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตสํานึก 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 ในวันปฐมนิเทศ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ(ห้อง301) 
       ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
                 ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธนิ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางสาวอิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 2 รองผอ.ชํานาญการพิเศษ 
2 นายเกรียงไกร ดําประภา ธัญบุรี สพม. เขต 4 รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
3 นายภาสกร แสนทวี จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
4 นายชวนะชัย เพชรพิรุณ สระแก้ว สพม. เขต 7 รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
5 พลฯสุริยัน จันเกิน นาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
6 นางสาวภคพร จันทวงษ์ บ้านทุ่งนาวิทยาคม สพม.เขต 42 รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
7 นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร บ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
8 นางสาวสมร ระยับศรี บึงเทพยา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
9 นางสาวอนุสา บุญเรือง วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บํารุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

10 นายฐานิตย์ เนคมานุกรักษ์ วัดค่าย สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
11 นางธนัญญา โพธิ์ศรี วัดกลาง(ปากกรานสามัคคี) สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
12 นางวรุณี ศรีทองช่วย บ้านหัวป่าเขียว สพป.พัทลุง เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
13 นางภัทราพร หนูปักขิน วัดเขาป้าเจ้ สพป.พัทลุง เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

14 นายสุริยา ชาญทะเล วัดโคกศักดิ ์(เซียนประชาราษฎร์) สพป.พัทลุง เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
15 นายลําพอง ภาษาเวส วนาสงเคราะห์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
16 นางสาววชิราณี สุวพิศ วัดดอนมะม่วง สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
17 นางสาววาทินี พูลทรัพย์ บ้านชากนา สพป.ชลบุรี เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
18 นายปฏิพัฒน์ บุญรักษ์ บ้านป่าแซง สพป.พิจิตร เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
19 นยาอุดรรักษ์ คําลุน บ้านคลองลอย สพป.ประจวบฯ เขต 1 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
20 นางสาวอรชร โตสลุง บ้านทุ่งดินแดง สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
21 นางสาววลัยพร นุ่มพินิจ บ้านลําสนธิ สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
22 นายวัฒนา ไชยารักษ์ บ้านมหาโพธิ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
23 นางณัฏฐา สุขแสง บ้านชงโค สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
24 นางอรวรา ถึงเสียบญวณ บ้านห้วงหิน สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
25 นายกรุง ม่วงนาครอง บ้านชําเสมอ สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
26 นางสาวบุสรา วงชารี บ้านสองพ่ีน้อง สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
27 นางสาวปนัดดา จันตุ่ย บ้านคลองทุเรียน สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
28 ว่าที่เรือตรีบดินทร์ วรรณเกตุ บ้านเขาตาอ๋ิน สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
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29 นางสาววิภาพรรณ อุบล บ้านยุบตาเหน่ง สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
30 นางสาวอัฉรี สพรรคุณ วัดพังราด สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
31 นายเรวัติ พรหมสะโร อุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ สพป.อยุธยา เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
32 นายพิทักษ์ สุระชาติ บ้านบ่อหลวง สพป.เพชรบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
33 นางสาวศันสนีย์ จันทร์ประดิษฐ์ บ้านหนองพรหม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
34 นายยุทธนากร แก้วกัลยา บ้านสระนา สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
35 นางกันธอร กุลบุตรดี เขาวนาพุทธาราม สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
36 นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข บ้านคลองโอ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
37 นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ บ้านเนินทุ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
38 นางชุติมา เกษรมาลา บ้านคลองโก สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
39 นายบุญนํา เกศรี บ้านคลองยาง สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
40 นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ วัดจันทราวาส สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

41 นางสาวศิวนาถ ศรีเล็ก วัดผุสดีภูผาราม สพป.ชุมพร เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

42 นางสาวอัญชลี พุทธะ วัดหนองปลาดุก สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

43 นางสาวพรเพ็ญ ดวงแก้ว วัดหนองเอ่ียน สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

44 นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์ วัดหนองไก่ขัน สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

45 นางคําพันธ์ คุ้มไพฑูรย์ วัดเขาชะงุ้ม สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

46 นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์ บ้านห้วยยาง สพป.ราชบุรี เขต 2 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
47 นายมนต์ชัย ไวมาตย์ บ้านศรีสุข สพป.มหาสารคาม เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
48 นายประยูร นุภักดิ ์ วัดคลองตาล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
49 นายทินพันธ์ บุญธรรม วัดหนองโรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
50 นายณัฐวุฒิ เสรีเบญจพล บ้านแจงงาม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
51 นายทวี กรายไทยสงค์ สวนป่าองค์พระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
52 นายพรเทพ ศรีสุข บ้านหนองห้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
53 นายนพพล คงทายาท บ้านดงเสลา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
54 นายณรงค์ศักดิ์ หล่ําค้าขาย บ้านกล้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
55 นางสาวรัชนีวรรณ ทองคํา วัดปากน้ํา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
56 นางขวัญเรือน สะและวงษ์ บ้านมาบประชัน สพป.ชลบุรี เขต 3 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
57 นางสาวมยุรี ขวบสันเที๊ยะ นิคมบางระกํา 4 สพป.พิษณุโลก เขต 4 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

58 นายสุรกิจ ยื้อเผ่าพันธ์ วัดบางสะแก สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

59 นางสาวแก่นตะวัน กาญจนนันทวงศ์ อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทสงคราม รองผอ.ชํานาญการพิเศษ 
60 นางพรสวรรค์ โฆษิตจินดา อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
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61 นายวัลลภ สินอําพล วัดเขาแก้ว สพป.ชัยนาท ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
62 นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง ชุมชนวัดโคกเข็น สพป.ชัยนาท ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
63 นางสาวธิดารัตน์ คําบุญมี วัดหาดอาสา สพป.ชัยนาท ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
64 นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี วัดสวนอัมพวัน สพป.ชัยนาท ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
65 นางภาวี กุหลาบมงคล ท่าข้ามวังน้ํา สพป.ชัยนาท ผอ.ชํานาญการพิเศษ 

66 นางนริสรา ภู่เหล็ก วัดหอระฆัง สพป.ชัยนาท ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
67 นายอภินันท์ อินลี หนองข่าประชาอุทิศ สพป.มุกดาหาร ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
68 นางสาวศิริพร อ่องมะลิ วัดโรงธรรมมิตรภาพที่ 70 สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
69 นางจินธิดา บุตดา กศน.สนามชัย กศน.จ.กาฬสินธ์ ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
70 นางจันทร์ศรี อาจสุโพธิ์ กศน.อ.เปลือยน้อย กศน.จ.ขอนแก่น ผอ.ชํานาญการพิเศษ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล สตรีวัดระฆัง สพม.เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
2 นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล เทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
3 นางสาวพิชญาภา พัฒน์รดากุล สุรศักดิ์มนตรี สพม.เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
4 นายนคร ชูสอนสาย ราชวินิตบางเขน สพม.เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
5 นายสมชาย กรุณาพิทักษ์ ราชวินิตบางเขน สพม.เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 

6 นายบรรจง จันทร์จํานงค์ 
รัตนโกสินทร์สมโภชน์

ลาดกระบัง สพม.เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
7 นางสาวสมจิตร พันธ์ทอน เทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 ครูชํานาญการพิเศษ 
8 นางสาวทรรศพร พิศรูป สิงห์บุรี สพม.เขต 5 ครูชํานาญการพิเศษ 
9 นางทัศนีย์ ใจซื่อ วัดราษฎร์บํารุง สพม.เขต 8 ครูชํานาญการพิเศษ 

10 นางสาวนัจภัค บูชาพิมพ์ คงทองวิทยา สพม. เขต 9 ครูชํานาญการพิเศษ 
11 นางสาวธิติยา สัญญขันธ์ คงคาราม สพม. เขต 10 ครูชํานาญการพิเศษ 
12 นางจิดาภา หมึกดํา คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 ครูชํานาญการพิเศษ 
13 นางภิติพร นวพันธุ์ วัดป่าประดู่ สพม.เขต 18 ครูชํานาญการพิเศษ 
14 นางสาวดาริณี เล็กด ี รามราชาพิทยาคม สพม. เขต 22 ครูชํานาญการพิเศษ 
15 นางสาวรัตติกาล มงคล บัวเจริญวิทยา สพม.เขต 25 ครูชํานาญการพิเศษ 
16 นายอลงกต หาญชนะ ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 ครูชํานาญการพิเศษ 
17 นายธนศักดิ์ พินธุโท ราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 ครูชํานาญการพิเศษ 
18 นายณัฐพงศ์ ลามี โนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 ครูชํานาญการพิเศษ 
19 นายอธิภัทร ยอดนางรอง ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม.เขต 32 ครูชํานาญการพิเศษ 
20 นางสาวใกล้รุ่ง สุวรรณ์โรจน ์ วัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
21 นางสาวอัมพวัน สองสมุทร วัดบางขุนไทร สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
22 นางสุมาลี แกล้วกล้า วัดดอนตะลุง สพป.ราชบุรี เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
23 นายอภิชาติ วงชัยเพ็ง อนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
24 นายพูนสวัสดิ์ สําราญสุข วัดไพร่ฟ้า สพป.ปทุมธานี เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
25 นางอุบล ประสงค์ทอง วัดดอนมะม่วง สพป.ชุมพร เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
26 นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง อนุบาลคลองหาด สพป.สระแก้ว เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
27 นางสาวนภาพร กุลเรืองทรัพย์ อนุบาลเสาไห้ สพป.สระบุรี เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
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28 นางสาววิลาวัณย์ โภคทรัพย์ บ้านตะบัล สพป.สุรินทร์ เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
29 นางสาวสายฝน จันทร์ป้อง บ้านนากาญจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ครูชํานาญการพิเศษ 
30 นายพิสิฐ สุนทรวิภาต วัดโพธิ์ทองเจริญ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
31 นางสาวฐิติพร พิมพ์ชัย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
32 นายภาคภูมิ สันทอง บ้านตาฮะ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
33 นางสาวไพลิน พิศเพ็ง บ้านยางบ่อภิรมย์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
34 นายเสถียร เสนสาย บ้านปัก สพป.หนองคาย เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
35 นางสาวอนันต์ทิตา นาคทอง วัดสลุด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
36 นางสาวกฤตติกา ศิริประภา คลองเกลือ สพป.นนทบุรี เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
37 นางอลิษา ตั้งอยู่งสูง บ้านตามูล สพป.จันทบุรี เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
38 นางสาววรรณิชา แสงโรจน์รุ่ง วัดปัญจฑายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
39 นายเสถียร เสนสาย บ้านปัก สพป.หนองคาย เขต 2 ครูชํานาญการพิเศษ 
40 นางสาวมะลิชาติ ศรีไสว บ้านตาล สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ครูชํานาญการพิเศษ 
41 นายนิวัฒน์ เกื้อกูลสง วัดสุขุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ครูชํานาญการพิเศษ 
42 นางสาวทรรศนีย์ งามยิ่ง บ้านหนองผือ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ครูชํานาญการพิเศษ 
43 นางสาวภัทรวดี หนูทอง วัดหนองเปาะ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ครูชํานาญการพิเศษ 
44 นางสุภาวดี ซุยถัง บ้านโนนยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครูชํานาญการพิเศษ 
45 นางสาววัลยา ภู่สุวรรณ อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ครูชํานาญการพิเศษ 
46 นางสาวจินดารัตน์ วงษ์บุญ อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ครูชํานาญการพิเศษ 
47 นางนิษฐา บุญโกสุมภ์ อนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง ครูชํานาญการพิเศษ 
48 นางสาวพัทวรรณ ลําเจียก บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร) สพป.กทม ครูชํานาญการพิเศษ 
49 นายรณยุทธ ทองตะโก พิบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กทม. ครูชํานาญการพิเศษ 
50 นางอนูร อ่อนหวาน พิบูลย์อุปถัมภ์ สพป.กทม. ครูชํานาญการพิเศษ 
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