
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๑๕ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ) 
1.ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

2.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งทาง Email ที่ก าหนดไว้ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหตุ  -    สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3,500 บาท 
  

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
- การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อเข้าLineกลุ่ม อบรมผ่าน

ระบบ ZOOM 
 

- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรม(พร้อมแสดงหลักฐานการโอน
เงิน) ใน Line กลุ่ม 

 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 
ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน 
Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อย
แล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ 

นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เร่ิมส่งงานตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 

11 ตุลาคม 2565  ส่งท่ี Mail :withaya.hcd@gmail.com  
- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อน

หรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงิน
ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้า
ร่วมโครงการตามก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการ
อบรมก่อนช าระเงินค่าลงทะเบียน 



ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หลักสูตรฯวิทยฐานะ 

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 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 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
2.3   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้  
2.4   กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
3.1  ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    
3.2   วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
3.3   การมีจิตส านึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 

 3. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วย บทน า เนื้อ
เรื่อง   สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3  ตามล าดับ 
รวมกัน  ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

ระหว่างวันที่ 18 – ๒๑ ตุลาคม  เวลา 08.30 – 16.00 น 
ณ  ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(ออนไลน์) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางนิตยา วงศ์จันทร ชัยบาดาลวิทยา สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

2 นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็น ชัยบาดาลวิทยา สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

3 นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ ดงตาลวิทยา สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

4 นางสาวสุภารัตน ์อึ้งถาวรด ี โคกส าโรงวิทยา สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

5 นายศรายุทธ ช่ืนชมบุญ หนองม่วงวิทยา สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

6 นายเขตรตัน์ ม่วงสุข นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

7 นายวัชระ พรมชาต ิ แม่วงก์พิทยาคม สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

8 นายไพโรจน์ เรื่องลือ ตะคร้อพิทยา สมพ.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

9 นางเจนจิรา ชมกุล โกรกพระ สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

10 นายชัยฤทธิ์ สงฉิม ลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

11 นายพฤกษ อินทโลหิตเชิดช ู หนองบัว สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

12 นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา ชุมแสงชนูทิศ สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

13 นายพิทักษ์ สาริยา นาวังศึกษาวิช สพม.เลยหนองบัวล าภ ู รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

14 นายกิตติพงศ์ ประทมุทอง หนองหินวิทยาคม สพม.เลยหนองบัวล าภ ู รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

15 นายนารายณ์ ทับบุร ี คุรุประชาสรรค ์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

16 นายค านวณ มสุิกลาย หันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธาน ีชัยนาท รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

17 นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลบั สรรพยาวิทยา สพม.อุทัยธาน ีชัยนาท รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

18 นายศรายุทธ บริวาส ตลิ่งชันวิทยา สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

19 นางศิวพร กาจันทร ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

20 นายชาติชาย โชติกเดชาณรงค ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

21 นางวชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

22 นางสาวฐิวันกาญจณ ์วงษ์อ ามาตร บ่อกรุวิทยา สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

23 นางสาวหทัยรัตน์ สุรามาตร ศรีประจันต ์“เมธีประมุข” สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

24 นายไพโรจน์ ออระเอี่ยม อู่ทอง สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

25 นายชาญชัย สีเสือ บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย"์ สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

26 นางสาวเมธินี ทองสุกใส บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย”์ สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

27 นางสาวนัทชลิดา พุ่มก๋ง สามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

28 นางจีรพรณฎัฐ์ เอมโกษา สามชุกรัตนโภคาราม สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

29 นายสุวัฒน์ ศรดี ี สระกระโจมโสภณพิทยา สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

30 นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ สวนแตงวิทยา สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

31 นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ บางลี่วิทยา สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

32 นางปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ บางลี่วิทยา สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

33 นางสาวสุพัตรา ชัยสอง บางลี่วิทยา สพม.สุพรรณบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

34 นางสาวสุกัญญา วรรณโส อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุร-ีอ่างทอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

35 นางสาวกนิษฐา กสิผล อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.สิงห์บรุ ีอ่างทอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

36 นางสาวบังอร กรรเจียก ปาโมกข์วิทยาภมู ิ สพม.สิงห์บรุ ีอ่างทอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

37 นางสาวสิรริักษ์ นักดนตร ี โพธิ์ทอง “จินดามณ”ี สพม.สิงห์บรุ ีอ่างทอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

38 นางสาวณัฐนรี สงวนสุข อินทร์บุร ี สพม.สิงห์บรุ ีอ่างทอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

39 นางสาวอรวรรณ ฉ่ าช่ืน สตรีอ่างทอง สพม.สิงห์บรุี อ่างทอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

40 นายไพฑูรย์ มณจีันทร ์ เทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูม ิ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

41 นายยุทธนา สุวรรณวสิุทธ์ิ ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.พังงา ภูเก็ต รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

42 นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุร ี สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

43 นายวิทยา ผุดผ่อง พระนารายณ ์ สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

44 นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า ภัทรญาณวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

45 นางสาวเพ็ญนภา พลับฉิม คงทองวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

46 นางสาวสุจติรา ค ามีวดั วัดไร่ขิงวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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47 นางสาวพัชราพร ร่วมรักษ ์ วัดไร่ขิงวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

48 นางสาวอัมพร ชุนถนอม วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

49 นางเบญจวรรณ แสงทอง วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

50 ว่าท่ีร้อยตรี เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

51 นายจตุเมธ ชิดสูงเนิน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

52 นางอาริยาพัชร ์ฤกษ์สมบูรณด์ ี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

53 ว่าท่ีร้อยตรดีอน หงษ์ทอง ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

54 
นายธีระพงษ์ ภุมมา 

กาญจนาภเิษกวิทยาลัยนครปฐม  
(พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

55 นายหริดล ปานรักษา พระปฐมวิทยาลัย สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

56 นางชญาภา ศรสีวัสดิ ์ ศรีวิชัยวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

57 นางสาววรัญดา แสงชมภู ศรีวิชัยวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

58 นายธนาชัย จูมอญ โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

59 นางสาวอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ ์ โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

60 นางสาวขนิษฐา โสมโสภา ก าแพงแสนวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

61 นางสาวลัดดาวัลย์ บุรพวง ศาลาตึกวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

62 นางสาวปาณสิรา อ่อนเที่ยง มัธยมฐานบินก าแพงแสน สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

63 นางสาวอาภามาส นิโกรธา ราชินีบูรณะ สพม.นครปฐม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

64 นายวรจักร ์ถาวรกุล ราชิวินิต นนทบุร ี สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

65 นางสาวรัมภาภสัร ์เสมแป้น ราชวินิต นนทบุร ี สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

66 นางสาววรรณิภา ดีแก่นทราย บรบือ สพม.มหาสารคาม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

67 นางสาวกาญจนี มลุน ี บรบือ สพม.มหาสารคาม รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

68 นายสุขสันต ์สารบรรณ ์ ค าม่วง สพม.กาฬสินธุ ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

69 นางเขมวรรณ เช้ือตาหมื่น ดอนตาลวิทยาคม สพม.กาฬสินธุ ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

70 นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร สันติสุขพิทยาคม สพม.น่าน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

71 นางณัฏฐ์ญดา พัฒน์เศรษฐากรู นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห ์ สพม.น่าน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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72 นางสาวกัณนิกา จินะตา แม่จริม สพม.น่าน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

73 นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ น่านนคร สพม.น่าน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

74 นางอนุศรา อินต๊ะภา บ่อสวกวิทยาคาร สพม.น่าน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

75 นายศิรวัฒน์ สอนนนท์ฐีกูล ทุ่งช้าง สพม.น่าน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

76 นายกชกร โยธาทิพย ์ ประจันตราษฎร์บ ารุง สพม.ปราจีนบุร ีนครนายก รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

77 จีระพัฒน์ ศรีน้อย ท่าบ่อ สพม.หนองคาย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

78 นายวัชรธร วงษ์จ าปา อนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

79 นายศราวุธ เรืองพงษ์ อนุบาลนครปฐม สพป นครปฐม. เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

80 นางสาววรรณนภา แซต่ั้น วัดวังตะก ู สพป.นครปฐม เขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

81 นางสาวศิรินภา นาสะอ้าน วัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

82 นายไพศาล ศรีจันทรโ์ฉม วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บ ารุง) สพป. นครปฐม. เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

83 นายเกรียงศักดิ์ เร้ารุจา วัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

84 นางสาวจารุวรรณ์ พัฒน์ไทยสงค ์ วัดทะเลบก  สพป นครปฐม. เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

85 นางสาวธิดารตัน์ เกียรติชัยพิพัฒน์ อนุบาลก าแพงแสน สพป.นครปฐม. เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

86 นางสาวพชรภัทร สสุณักุลธร วัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม. เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

87 นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขันไพร บ้านอ้อกระทิง สพป.นครปฐม. เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

88 นางสาวโนร ีเจริญผล วัดหนองศาลา (ประชานุกูล) สพป.นครปฐม.เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

89 นางสาวคนึง ทองตะโก วัดบ้านหลวง (บัวราษฎ์บ ารุง) สพป.นครปฐม.เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

90 นายปริวัฒน์ บุญภมู ิ อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สพป.ชัยภูม ิเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

91 นางนภัค ทองเย็น พลร่มอนสุรณ ์มิตรภาพท่ี 50 สพป.ลพบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

92 นางสาวหฤทย์ชญา สิงห์โต บ้านโคกตูม สพป.ลพบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

93 นายสุวิทย์ พุทธรักษา พยุหะศึกษาคาร สพป.นครสวรรค ์เขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

94 นางสาววัลภา สมประสงค ์ บ้านสามัคคีธรรม 161-6875 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

95 นางอารยา อนุรักษ ์ อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป.หนองคาย เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

96 นายสุรักษ์ สีต่างค า ชุมชนบ้านปะโค สพป.หนองคาย เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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97 นางพิชญาณ์ภา จันทร์แจ่มภพ สามชัยอุดมวิทย ์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

98 นางสาวกันต์ณิชชา กองทุ่งมน อนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต.1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

99 นายบุญญฤทธิ์ บุญใจใหญ ่ ประชาอุปถัมภ ์ สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

100 นายสิริฤกษ์ อิ่นแก้ว ประชาอุปถัมภ ์ สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

101 นายณรงค์ชัย เพ็ชรตะกั่ว ประชาอุปถัมภ ์ สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

102 นายเอกไผท แก้วหอม วัดบัวขวัญ (มีทบัราษฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

103 นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร วัดลานนาบญุ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

104 นางจารุณี น้อยเปรม วัดลานนาบญุ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) สพป.นนทบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

105 นางสาวปริสา แก้วกา ทานสัมฤทธ์ิวิทยา สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

106 นางสาวพิมพ์พร เปรมหิรญั วัดเฉลมิพระเกยีรต ิ(พิบูลบ ารุง) สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

107 นางสาวสุรีพร จิตตเ์อื้อ วัดเฉลมิพระเกยีรต ิ(พิบูลบ ารุง) สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

108 นายภัทระ รัตนรังษี อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

109 นายศักดิ์รินทร์ แป๊ะอุ้ย อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

110 นายสิงขร สังข์ประเสริฐ อนุราชประสิทธ์ิ สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

111 นางขวัญชนก เสมานารถ อนุบาลนนทบุร ี สพป.นนทบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

112 นายเอกพล เหล่าวงศ์พานิช อนุบาลนนทบุร ี สพป.นนทบุร ีเขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

113 นายทักษกร บัวศร ี วัดใหม่ผดุงเขต สพป.นนทบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

114 นางสาววลัยลักษณ์ โกพัฒน์ตา อนุบาลสุพรรณบุร ี สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

115 นางวรรณนภา ลิ้มลมยั อนุบาลสุพรรณบุร ี สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

116 นายณัฐพงษ์  ตั้นวัฒนานุสรณ ์ เมืองสุพรรณบรุ ี สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

117 นางสมบัต ิจันทรวงศ ์ อนุบาลสุพรรณบุร ี สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

118 นางสาวจิตตมิา ชาวอุทัย วัดสวนแตง สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

119 นางสาวปวัลลดา เนียมนิยม บ้านศาลเจ้าไกต่่อ สพป.นครสวรรค ์เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

120 นายชัยศักดิ์ เชาวลักษณ ์ บ้านปางสุด สพป.นครสวรรค ์เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

121 นายวิทวัส เจรญิสุข อนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค ์เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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122 นางสาวพัชรีพร ไพรสิงห ์ บ้านมาบแก สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

123 นางสาวยุวภา หัดค าหมื่น บ้านหนองไม ้ สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

124 นายโยธิน ตาน้อย บ้านนาปลากั้ง สพป.แพร ่เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

125 นางธนพร แมตสิบสอง วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บ ารุง) สพป.แพร ่เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

126 นางวิชุตา ภควัฒนะ บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

127 นางสาวศิริพร สิทธิวงศ์ บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

128 นางวรรณวภิา บุตรด ี วัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

129 นางสาวเปรมวดี เพิ่มทรัพย์มงคล วัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

130 นางสุพัตรา สะสมทรัพย ์ วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

131 นางสาวดวงกมล ปถคามินทร ์ วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

132 นางสาวมนัสชยา ปลีทอง วัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) สพป. นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

133 นางสาวพรพิมพ์กานต ์บุตรน้ าเพชร วัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

134 นางสาวสุภาพร ภิรมย์เมือง บ้านบางเลน สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

135 นางสาวยุวดี เกิดโพธิ์ชา วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

136 นางจีรนันท์ เตียนส ารวย วัดศีรษะทอง (น้อยชมประชานุกูล) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

137 นางสาวชนานันท์ สุวรรณศร ี วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

138 นางสาวอรปรียาภสัสร์ หนูเชื้อเวียง วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

139 นางสาวศรณัย์ญาพร พุ่มดียิ่ง วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

140 นางสาวปณัชช์ณิชา คู่ครองทรัพย ์ วัดหอมเกรด็(ไพศาลประชานุกูล) สพป นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

141 นางมณีวรรณ อนุศาสน ี พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐมเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

142 นางสาวกัญญณ์ภฎัฐ์ ดอกไม้เทศ วัดไทร (สินศึกษาลัย) สพป. นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

143 นางกนกลักษณ์ พิลาวร บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

144 นางสาวสาวิตรี ศรีอนันต ์ วัดนราภริมย ์ สพป.นครปฐม. เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

145 นายอนันต์เดช เรือนเงิน พรหมรังษ ี สพป.ลพบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

146 นางสาวปทิตตา นาตะโหนด วัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป.นนทบุร ีเขต2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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147 นางสาวประทัย เพิม่ฉลาด วัดลาดปลาดุก สพป.นนทบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

148 นางสาวจินตนา ใจเที่ยง คลองเกลือ สพป.นนทบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

149 นางสาวสรยีา สุวราณรักษ ์ ชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

150 นางพุทธิยา พ้ืนพรม ขุมชนวัดบางไผ ่ สพป.นนทบุร ีเขต2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

151 นางสาวศิรลิักษณ์ วาปีกะ ชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) สพป.นนทบุร ีเขตข 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

152 นายเศรษฐยศ ขุมนาค สุเหรา่ปากคลองล าร ี สพป.นนทบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

153 นางสาววัลยณ์ภสัร์ กนกหงษ ์ ชุมชนไมตรีอุทิศ สพป.นนทบุรีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

154 นางสายฝน เรืองม ี วัดไทรใหญ่(นนท์ทิวากรราษฎร์บ ารุง) สพป.นนทบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

155 นางสาวสิรินทร์ โกมลสุทธ์ิ แก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป.นนทบุรีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

156 นางสาววรันธร ยองจา แสงประทีปรัฐบ ารุง สพป.นนทบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

157 นางสุพัญชิษา เงินเนื้อด ี อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

158 นายรพี ศรีวิเชียร อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย ์ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

159 นางสาวพรทิพย์ จาดพันธุ์อินทร ์ วัดดอนมะเกลือ(นันทราษฎร์รังสรรค์) สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

160 นางสาวฐิติพร พิมพ์ชัย อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

161 นายกิตติศักดิ์ กิจติยา บ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธาน ีเขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

162 นายจตุฤทธ์ิ สัมฤทธิ ์ บ้านใหม่คลองเคียน สพป.อุทัยธาน ีเขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

163 นายสุกฤษฏิ ์ อุ่นเจริญ บ้านทุ่งตากล้า(คุรรุาษฎร์บ ารุงวิทย์) สพป.แพร ่เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

164 นางสาวกาญจนา ศรีลากลัย ์ บ้านหนองกุดทับม้า สพป.อุดรธานี เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

165 นายสมพร พิมพ์ประจบ บ้านพอกหนองแข้ สพป.ศรสีะเกษ เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

166 นายพงศกร อะกะวงค ์ บ้านหนองตาคง สพป.กาญจนบรุี เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

167 นางสาวอรทัย คล้ายสอน บ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูม ิเขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

168 นางสุรีรตัน์ โชติวิชาศิริกลุ อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป.นครสวรรค ์เขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

169 นางสาวหนึ่งฤทัย โฉมอินทรีย ์ อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป.นครสวรรค ์เขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

170 นางสาวนิดตา อุดมสาร ี บ้านหนองไม้แดง สพป.นครสวรรค ์เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

171 นางสาวสุภาพร อ่อนสอาด วัดทุ่งแฝก สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

172 นางสาวนาฏยา โกษาแสง อนุบาลเดมิบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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173 นางสาวบุปผา ช้างวงศ์ อนุบาลเดมิบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

174 นางบุศรา ทับทิมศร ี วัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

175 นางสาววิจิตรา อินทรมณ ี วัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

176 นายปกรณ์ เฟื่องจันทร์ อนุบาลท่าตะโก สพป.นครสวรรค ์เขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

177 นายนุกูล บุญปาน บ้านท านบ สพป.นครสวรรค ์เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

178 นางสาวพิมพิลัย ค าวัน นามนราษฎร์สงเคราะห ์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

179 นายจีระศักดิ ์บริสุทธ์ิ บ้านหนองล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

180 นายประสงค์ ต๊ะมลู โครงการหลวงแกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

181 กุนยากร ค าเดช บึงโขงหลงวิทยา สพป.บึงกาฬ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

182 นายธนาเทพ ติละกลู อนุบาลโซ่พสิัย สพป.บึงกาฬ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

183 
นายอนุรักษ์ ศรีครซ้าย 

ชุมชนบ้านโนนสมบรูณ ์
 (ธนาคารกรุงเทพ 29) 

สพป.บึงกาฬ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

184 นางสาวจิรัฏฐ์ธดิา พรนิรตัน์กุล บ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

185 นายชิษณุ ฑีฆาย ุ ชุมชนวัดบ่อไร ่ สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

186 นายสฐาพร พิมพ์พาศร ี บ้านเนินตาล สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

187 นางสาวชนุตพร  กะไชยวงษ ์ บ้านคลองจาก สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

188 นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย อนุบาลวัดคลองใหญ ่ สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

189 นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย ท่าบ่อ สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

190 นางสาวกรกนก ฟองมาศ อนุบาลตราด สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

191 นางสาวประภัสรา  จรุงศิลป ์ อนุบาลตราด สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

192 นางสาวอารยา ทรดิสังข ์ บ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

193 นางสาวสุมนา ศรีกงพาน คลองขวาง สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

194 นางสาวอารยา ทรดิสังข ์ บ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย3) สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

195 นางสาวจันทร์จิรา  จิตนาวสาร บ้านคลองมะขาม สพป.ตราด รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

196 นางสาวชาสิณี ห่วงมติร วัดโบสถ ์ สพป.สิงห์บุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

197 นายพิสิฐชัย น้อยศร ี วัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

198 นายน าไทย ชมภเูจรญิ วัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

199 นางพรภิศา พลทว ี อนุบาลสิงห์บรุ ี สพป.สิงห์บุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

200 นางนลินี แกมทับทิม อนุบาลสิงห์บรุ ี สพป.สิงห์บุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

201 สิบเอกเอกราช วรรณโสภา บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป.อ านาจเจริญ ผอ.ช านาญการพเิศษ 

202 นายอาทิตย ์รอดแก้ว พิบูลย์ประชาสรรค ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

203 นางสาววิไลพร เมตตาจติร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า จ.ระนอง ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

204 นางสาวพนิดา ธนานันท์  โสตศึกษา จ.กาญจนบรุ ี ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

205 นายสุพรรณ์ ยอดสิงห ์ ราชประชานุเคราะห ์53 จ.สกลนคร ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

206 นางสาวธัญญารัตน์ เมืองอินทร์ นครราชสมีาปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

207 นายวรพล ธุลจีันทร ์ นครราชสมีาปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

208 นางสาววาสนา สุขเกษม นครราชสมีาปัญญานุกูล  ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

209 นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ าแคว 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

 
 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 

 

 

                 

           

             

                       (ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


