
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 80 จ านวน 2 หลักสูตร คือ  

1.หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562  
2.หลักสูตรวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง วันที่ 9-12 กรกฎาคม 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(ห้อง201) 
       ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
                 ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธนิ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล วัดมกุฎกษัตริย์ สพม.เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

2 นายภาสกร โชคจิตสัมพันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต สพม.เขต 4 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

3 นายจักรพงษ์ จันทร์หอม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต สพม.เขต 4 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

4 นางเนาวรัตน์ หน่อแก้ว 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

นนทบุรี สพม. เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

5 นางยุพา พรเสรฐ วิเชียรมาตุ สพม.เขต 13 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

6 นายเพลิง ขุนชิต วิทยาศาสตร์ราชวิทยาลัยตรัง สพม. เขต 13 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

7 นายกีรติ การรัมย์ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม.เขต 32 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

8 นายนันทโชค เกียรติ์ภูมิพัฒน์ บ้านสวนผึ้ง สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

9 นายชยกฤต กรรณาริก วัดตะเคียน สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง วัดอรัญญิการาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

11 นางฐิติพร เพ่ิมพร บ้านขอม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

12 นางมลธิชา เรือนจันทร์ บ้านเด่นส าโรง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

13 นางรัตติยา วงษ์ชื่น บ้านป่าเด็ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

14 นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์ วัดโพธิ์ อ.บางประอินทร์ สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

15 นายภานุพงศ์ แขดสันเทียะ วัดตาลานใต้ สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

16 นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ วัดฤไชย สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

17 นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย บ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

18 นายสถาพร รัตนสกล วัดเอนกดิษฐาราม สพป.นนทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

19 นายนุกูล ปานมัจฉา บ้านหนองคาง สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

20 นายสุวัฒน์ งามข า บ้านหนองบัว สพป.ประจวบฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

21 นายธนากร ศรีวิพัฒน์ บ้านตาดรินทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

22 นางสาวเวียงฟ้า ไกรจิตรราษฎร์ หนองสะแกประชานุกูล สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

23 นางสาวปรียาภา จันทร์เครือดี สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

24 นางพัชราวรรณ แย้มเสมอ บ้านหนองห้าง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

25 นายฉัตรชัย แก่นจรรยา วัดวังมะด่าน สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

26 นางชัชจิรา พรมสอาด โคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

27 นางกรณ์ภัสสร เลิศรุ่งเรืองชัย วัดหนองกระทุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

28 นายประจวบ เถื่อนถ้ า วัดหนองหม้อ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

29 นายสุธีร์ เครือวรรณ์ วัดศรัทธาภิรม สพป.สิงห์บุรี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

30 นายพิชญะ เหลาสา บ้านนาสะแบง สพป.บึงกาฬ รองผอ.ช านาญการพิเศษ 

31 นายผดุง ละเอียดศิลป์ บ้านกลาง สพป.พังงา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

32 นางทองใส จันทบิล กศน.อ.เมืองฉะเชิงเทรา กศน.จ.ฉะเชิงเทรา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

33 นางสาววราภรณ์ กลิ่นเกิด กศน. อ.บางเสาธง กศน.จ.สมุทรปราการ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

34 นางสาวยุพา จุลแฉ่ง กศน.อเมืองฉะเชิงเทรา กศน.จ.ฉะเชิงเทรา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

35 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย กศน.อ.เมืองแพร่ กศน.จ.แพร่ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

36 นายอาด า ลิงาลาห์ กศน. อ.มะนัง กศน.จ.สตูล ผอ.ช านาญการพิเศษ 

37 นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะห์ กศน. อ.ปะนารี กศน. จ.ปัตตานี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

38 นายอับดุลวาริส เจ๊ะอุบง กศน. อ.ไม้แก่น กศน. จ.ปัตตานี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

39 นางสาวรอฮานา ยามา กศน.กระพร้อ กศน. จ.ปัตตานี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

40 นางสาวอาซีซะห์ สาอิ กศน. อ.แม่ลาน กศน. จ.ปัตตานี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

41 นางปิยะเนตร นิม ุ กศน.อ.ทุ่งยางแดง กศน. จ.ปัตตานี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

42 นางพีฌานิกา ชัยปทุม กศน. อ.บ้านค่าย กศน.จ.ระยอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 

43 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล กศน.อ.เมืองสตูล กศน.จ.สตูล ผอ.ช านาญการพิเศษ 

44 นางรอฮานี อาแวกาจิ กศน.จ.ตรัง กศน.อ.หาดส าราญ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

45 นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ กศน.จ.ตรัง กศน.อ.วังวิเศษ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

46 นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา กศน.จ.ตรัง กศน.อ.กงหรา ผอ.ช านาญการพิเศษ 

 

 



 

 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 

ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   (ห้อง 202) 
ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล เทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
2 นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์ เทพศิรินทร์ สพม.เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวธีรนุช สังขศรี สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
4 นายสุกิจ ประเสริฐกลิ่น สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวศุกลรัตน์ เบ้าทอง สตรีวิทยา สพม. เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
6 นางสาวรัตนาวดี เขียวอร่าม ฤทธิยะวรรณาลัย 2 สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
7 นายศรีธัญญา ตันสกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
8 นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ์ วชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
9 นายอลงกฤต ตราชู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 

10 นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สพม. เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
11 นายชาคริต หะซัน นวมินทราชูทิศ ราชวิทยาลัย สพม.เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
12 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ โพธิ์ทองจินดามณี สพม. เขต 5 ครูช านาญการพิเศษ 
13 นางสาวธิดารัตน์ ฉลวยศรีเมือง ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
14 นางสาวปาจรีย์ สิริปริญญา ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ครูช านาญการพิเศษ 
15 นางสาวพิชารมย์ สุขกลม บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
16 นางกนกวรรณ อู่สุวรรณ ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 ครูช านาญการพิเศษ 
17 นางสาวกาญจนา สุขส าราญ แก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
18 นางเดือนแข อ่วมขาว ห้วยยางวิทยา สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
19 นางสาววันเพ็ญ พรายประทีป แก่งกระจานวิทยา สพม.เขต 10 ครูช านาญการพิเศษ 
20 นายศุภโชค คงรอด สตรีพัทลุง สพม.เขต 12 ครูช านาญการพิเศษ 
21 นางปาริชาติ ราษแก้ว สตรีพัทลุง สพม.เขต 12 ครูช านาญการพิเศษ 
22 นางเนตรนภา สีทอง แวงน้อยศึกษา สพม.เขต 25 ครูช านาญการพิเศษ 
23 นายธิบดี เพชรสม จันทะรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.เขต 27 ครูช านาญการพิเศษ 
24 นางโมลี หาญสงคราม โนนสูงศรีธานี สพม.เขต 31 ครูช านาญการพิเศษ 
25 นายศักดิ์ศรี ดวงมาเกิด ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 ครูช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวนิตยา เอ่ียมทองอินทร์ พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 ครูช านาญการพิเศษ 
27 นายประวิทย์ ต่อสกุล ท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 ครูช านาญการพิเศษ 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
28 นางปุณิกา โพธิสุทธิ์ วัดป่าพระเจ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
29 นางสาววัลภา ข้องเกี่ยวพันธ์ บ้านดอนโพ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
30 นายอุทัยราขันย์ มาตเลิง วัดป่าพระเจ้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
31 นางสาวรัชนก เทียนเจริญ วัดปู่เจ้า สพป.สุพรณบุรี เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
32 นางโสภิดา แก้วฤกษ์ วัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
33 นางวันวิสาข์ ทรัพย์มั่น วัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
34 นางอภิสรา มากศรี วัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
35 นายเสกสิทธ์ สนสมบัติ อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
36 นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ วัดหนองศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
37 นางสาวอินทิรา อ านวย บ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
38 นางฐานิตา ดวงประทุมมา บ้านมาบตาพุด สพป.ระยอง เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
39 นายจักกฤษ ใจตรงกล้า นิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
40 นายยนต์ บุญแรง นิคมสรา้งตนเอง จ.ระยอง 8 สพป.ระยอง เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
41 นางวรรณพา ศรีสุวรรณ วัดประมุง สพป.อยุธยา เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
42 นางรัดดา พิมพ์โคตร บ้านแสนพันหมันหย่อน สพป.นครพนม เขต 1 ครูช านาญการพิเศษ 
43 นางกรวิภา กิจพิทักษ์ บ้านโฮ่ง สพป.เชียงราย เขต 2 ครูช านาญการพิเศษ 
44 นางสาวนงลักษณ์ แจ้งใจ ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
45 นายไพรัตน์ ผ่อนยา บ้านท่าดินแดง สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ครูช านาญการพิเศษ 
46 นางปราณีต บัติสูงเนิน บ้านโสกแจ้ง สพป.นครราชสีมา เขต 4 ครูช านาญการพิเศษ 
47 นางศิริรัชฎา เครือละม้าย อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก ครูช านาญการพิเศษ 
48 นางจิราภรณ์ ทองศรี บ้านทุ่งว้า สพป.สิงห์บุรี ครูช านาญการพิเศษ 
49 นายประมวล มานพ ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยะวิทยา สพป.สิงห์บุรี ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  28 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 (เพ่ิมเติม) 
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