
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดน้ีศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 95 จ านวน 1 หลักสูตร คือ  

หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 27 – 30 เมษายน 2564 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ขอ้มูลส าคัญ) 

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
ดังนี ้
๑) ตัวช้ีวัดหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 
๒) หน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรูท้ี่ท่านเป็นครผูู้สอน 

๓.  กรอกทะเบียนประวัตผิู้เข้ารบัการพัฒนา และน าสง่ในวันแรกของการพฒันา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหต ุ  -    สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากทีจ่อดรถของมหาวิทยาลัยมจี านวนจ ากัด จงึไม่สามารถส ารองที่จอดส าหรับ

ผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรับผู้ทีแ่จ้งจองทีจ่อดรถสามารถ
ส ารองทีจ่อดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรักตะกนิษ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  
 

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) 
- ท่านท่ีประสงค์อบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือเข้าLineกลุ่ม 
- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรมใน Line กลุ่ม 
- ท่านท่ีประสงค์อบรมผ่านระบบออนไลน์จะแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน Line 

กลุ่ม 
- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ท่ีรวมไฟล์เรียบร้อย

แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟลเป็นชื่อ 
นามสกุลของผู้อบรม เริ่มส่งงานตั้งแต่วันท่ี 20 – 26เมษายน 2564  

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืน
เงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนดถือว่า
สละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 

 
 

 
 



 
 

ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง หลักสตูรฯวิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการและรองผูอ้ านวยการช านาญการพิเศษ 

 
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี  
 

ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ   

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ   
1.1   การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
1.2 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา

ผู้เรียนหรือก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
1.3   การมอบหมายงาน การก ากับติดตามงานและการส่งเสริมการพัฒนาครูเพื่อพัฒนา   

ผู้เรียน  
1.4 การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการ  สถานศึกษาและวิชาชีพ  
1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนท่ี ๒ การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

    

 ๒. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย บทน า เน้ือ
เรื่อง   สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๓  
ตามล าดับ รวมกัน  ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
          ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

       ระหว่างวันท่ี  27 – 30 เมษายน 2564  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
ณ  ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

 
ท่ี ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 
1 นางบัวแก้ว สมสา พรหมบรุีรัชดาภิเษก สพม.เขต 5 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวอมรา อิ่มศิลป ์ ชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
3 นายเนลวัฒก ์ กิ่งสุวรรณพงษ์ บ้านเบกิวิทยาคม สพม. ลพบรุ ี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

4 นายจีระพงษ์ สิทธิทิม 

วัดต าหนักใต ้
(วิลาศโอสถานนท์นุ

เคราะห)์ สพป.นนทบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
5 นายเฉลิมพล พันธ์บัว วัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
6 นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล วัดราษฎร์โพธ์ิทอง สพป.สมทุรปราการ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
7 นางสาวน้ าอ้อย สุนทรพฤกษ์ วัดหนองน้ าสม้ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
8 นายนิรุทธ์ิ พิกุลเทพ บ้านคู้คด สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
9 นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฑ ี บ้านข่อยโทน สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

10 นางศศวัน ชินนาทศิริกุล วัดนางชี สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
11 นายทองด ี ทองทา วัดอุทการาม สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

12 นายวีรพรรณ บุษราคัม 
วัดโคกช้าง 

(ราษฎร์บ ารุง) สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

13 นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกลุ 
วัดเจรญิธรรม 

"เผอญิศรีภูธรอปุถัมภ์" สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

14 นายอาทร หาสียา 
วัดพระงาม  

(อรรถกฤษณ์ประชารฐั) สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

15 นางสาวอรอุมา ขันธพาลี 
วัดโตนด 

(บุญช่ืนอปุถัมภ์) สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

16 นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต วัดนนทรีย ์ สพป.อยธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

17 นางสาวประภาพร ยอดย้อย วัดโคก สพป.อยธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

18 นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา วัดวงษ์สวรรค์ สพป.อยธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
19 นางสาวอุไร รัตนพันธ์ วัดยมนมตาธรรม สพป.อยธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

20 นางสาวจริาภรณ์ เทพกรรณ์ ตะโกดอนหญ้านาง สพป.อยธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

21 นางณัฏฐ์ชุดา ลือจรัสพงษ์ วัดสามตุ่ม สพป.อยธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

22 นายรัชชานนท์ สินด้ายด า วัดมาบโพธ์ิ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



23 นางสาวจริาภรณ์ เทพกรรณ์ ตะโกดอนหญ้านาง สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

24 นางณัฏฐ์ชุดา ลือจรัสพงษ์ วัดสามตุ่ม สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

25 นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา วัดวงษ์สวรรค์ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
26 นางสาวอุไร รัตนพันธ์ วัดยมนมตาธรรม สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

27 นางสาวพิชชาพร ค ากังวาฬ วัดโบสถ์ สพป.อยุธยาฯ  เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

28 นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงศร ี วัดกุฎีลาย สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

29 นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ุ วัดพุทไธสวรรย ์ สพป.อยุธยาฯ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

30 นางสาวเบญญาภา เช้ือเลก็ วัดสาล ี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
31 นางดวงฤดี แจ้งใจด ี วัดบ้านโพธ์ิตะวันตก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

32 นางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ 
คลองสองพี่นอ้ง 
(ใจดีอุปถมัภ์) สพป.สมทุรปราการ เขต 1  ผอ.ช านาญการพิเศษ 

33 นายวรสิทธ์ิ ญวนพลอย ชุมชนวัดสาขลา สพป.สมทุรปราการ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

34 
นายสาโรจน ์             
จ าปาศักดิ ์ จ าปาศักดิ ์ วัดคู่สร้าง สพป.สมทุรปราการ เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

35 นายอภิสิทธ์ิ บุตรน้ าเพ็ชร 
วัดปากน้ า  

(พิบลูสงคราม) สพป.นนทบรุี เขต 1 
ผอ.ช านาญการพิเศษ 

36 นายอาชวินทร์ กัญญสกลุ วัดทางหลวงโพธ์ิทอง สพป.นนทบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
37 ว่าที่ร้อยตรีคณัสนันท ์ ทศวัฒนนนค์ ชลประทานสงเคราะห ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
38 นางสาวยาใจ ใยสุ่น บ้านประเถท สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
39 นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน ์ บ้านมะขามแอน สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

40 นายวุฒิชัย วิทยาคม 
วัดนาขุนแสน 

(แกละประชานุกลู) สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
41 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ ์ บ้านโป่งกระทิงล่าง สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
42 นางสาวนิภารัตน์  จันทรท์อน อนุบาลวัดเพลง สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
43 นางสาวรักชนก คชชา วัดบางกระ สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
44 นางสาวศิริพร วิริยะชาชาญ บ้านทุ่งศาลา สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
45 นาวสาวมนัญญา แย้มอรุณ บ้านชัฎหนองหม ี สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
46 นางสาวสุธีรา มุกดาเกษม บ้านหนองบัวหิง่ สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
47 นางพจนา สว่างแวว บ้านบ่อขม สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

48 นายนิรุจน ์ น าพา วัดเขาไก่แจ้ สพป.ราชบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

49 นางวรลักษณ์ แปลนนาค วัดวังหัวแหวน สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
50 นายไกรประสทิธ์ิ พันสอาด บ้านคลองแก้มช้ า สพป.ปราจีนบรุี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
51 นายสมศักดิ ์ อัมพรวิสิทธ์ิโสภา วัดไพร่ฟ้า สพป.ปทมุธานี เขต 1 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
52 นายภาณุวัฒน์ ถนอมนิ่ม วัดไทรโสภณ สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



53 นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ ์ วัดเชิงเลน สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

54 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศร ี วัดสนามไชย สพป.อยธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

55 นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง วัดโพธ์ิแตงใต้ สพป.อยธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

56 นายธรนิศ บุญทัน วัดสร่างโศก สพป.สมทุรปราการ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
57 นายศักดิ์กรินทร ์ อินทรส์ูงเนิน ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป.สมทุรปราการ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
58 นางบุญเรือง ถ้ ามณี บ้านยางเอน สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
59 นางสาวพัชราพร พงษานิล บ้านเนินดินแดง สพป.ระยอง เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
60 นางสาวไปรมา ธรรมกจิวัฒน ์ วัดชัยรัตน์ สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
61 นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง วัดเขาส้ม สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
62 นายวันเฉลิม ไพรศิลป ์ บ้านเนินม่วง สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
63 นางสาววรีภรณ์ ภู่เจรญิ บ้านหนองไก่แก้ว สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
64 นางณัฐชิมา อินทรโคราช วัดสามัคคีธรรม สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
65 นางญาณิศา จิตต์อักษร วัดท่าเรือ สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
66 นายสุวิทย ์ โคตวงษ์ วันบ้านเลือก สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
67 นางสุจิตตรา กาญจนสินธ์ุ วัดท านบ สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

68 นายพิพัฒน์พันธ์ จันทรม์ณ ี
วัดสีดาราม 

(เทพเชยประชานุกูล) สพป.ราชบรุี เขต 2 
ผอ.ช านาญการพิเศษ 

69 นางสาวรัตนาภรณ์ ม่วงสวย 
วัดสระตะโก 

(หันประชาสามัคคี) สพป.ราชบรุี เขต 2 
ผอ.ช านาญการพิเศษ 

70 นางสาวสุทธาทพิย ์ ไชยสงเคราะห ์ วัดลาดบัวขาว สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

71 นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบลู วัดสมถะ(สมถวิทยา) สพป.ราชบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

72 นางสาวพัชรีพร เที่ยงสมบุญ วัดเขาคีรีรมย ์ สพป.ชลบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
73 นายยศกร ภัทรธนาพรรณ บ้านคชาศิลา สพป.ยะลา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
74 นายวันอับดุล เราะฮม์าน บ้านกาตอง สพป.ยะลา เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

75 นางสาววิภา ฉัตรเงิน วัดทุ่งกบลิ สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

76 นายปัณณทัต วลาบูรณ์ 
บ้านซากไทย 

(จงจินต์ประชานุเคราะห ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 
ผอ.ช านาญการพิเศษ 

77 นางสาวฉัตรา เกตุธนวิชญ์ บ้านช้างเผอืก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

78 นางสาวกิ่งแก้ว  สุขชัน บ้านห้วยทราย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ช านาญการพิเศษ 

79 นางสาวทัศนีย ์ พินิจชัย บ้านวังกระโดนใหญ ่ สพป.นครสวรรค์เขต 3 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
80 นายวรวุฒิ เดชขุนทด บ้านปางโก สพป.นครราชสีมาเขต 4 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
81 นายอดุลย ์ เพชรทองหลาง บ้านมะค่าดอนทะยงิ สพป.นครราชสีมาเขต 5 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
82 นายนิวัฒน โสภกุล บ้านหนองแหน สพป.นครราชสีมาเขต 5 ผอ.ช านาญการพิเศษ 



83 นายวงษ์สุวัฒน โด่งพิมาย บ้านห้วยบง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ช านาญการพิเศษ 
84 นายเชาวลิต สีชัยดา วัดบางปรงั สพป.นครนายก ผอ.ช านาญการพิเศษ 
85 ว่าที่ร้อยตรหีญงิศิริพร พันธ์ุงาม วัดวังตูม สพป.นครนายก ผอ.ช านาญการพิเศษ 
86 นางสาวพิมพจ์ันทร ์ พิมศร ี วัดโบสถ์การอ้ง สพป.นครนายก ผอ.ช านาญการพิเศษ 

87 นางสาวธนถัทร จีรพรชัย 
วัดเลขธรรมกิตต์ 

(กรเีมธอุทิศ) สพป.นครนายก ผอ.ช านาญการพิเศษ 

88 นายอาณัต ิ แซ่โค้ว 
ไทยรัฐวิทยา73 
(วัดบ้านพร้าว) สพป.นครนายก ผอ.ช านาญการพิเศษ 

89 นายวุฒิชัย พันธ์ุงาม ชุมชนบ้านคลองเหมอืง สพป.นครนายก ผอ.ช านาญการพิเศษ 
90 นายไพฑูรย ์ นาวีระ บ้านคูเมือง สพป.สิงหบ์ุร ี ผอ.ช านาญการพิเศษ 

91 นายเสกสรร สวนสราญ บ้านแพรกหนามแดง สพป.สมทุรสงคราม ผอ.ช านาญการพิเศษ 

92 นางสาววรรณิสา นวลเอียด วัดแก่นจันทร ์ สพป.สมทุรสงคราม ผอ.ช านาญการพิเศษ 

93 นายวัฒนธรรม ระยับศร ี วัดช่างเหลก็ สพป.กทม. ผอ.ช านาญการพิเศษ 

94 นางสาวสจุิตรา พิพัฒนส์ าราญ กศน.นครสวรรค์ กศน.จ.นครสวรรค์ ผอ.ช านาญการพิเศษ 

95 นางสาวชนิสรา พรมชัย กศน.อ.ห้างฉัตร กศน.จ.ล าปาง ผอ.ช านาญการพิเศษ 
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