
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนีศู้นย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๑๖ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๒๕ – ๒๘ 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 12 กันยายน – 13 ตุลาคม 
2565 ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระ
เงินใน Line กลุ่ม 

 

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

นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เร่ิมส่งงานตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 

24 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 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริ หารจัดการ

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 ๒๕ – ๒๘ 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 นางสาวศริญญา ผั้วผดุง ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

2 นางสาวศรณิทิพย ์มิตรพัฒน์ กระบุรีวิทยา สพม.พังงาภูเก็ตระนอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

3 นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว ชัยบาดาลวิทยา สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

4 นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต ์ บ้านหมี่วิทยา สพม ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

5 นายภาสกร แสนทว ี โคกกระเทียมวิทยาลัย สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

6 นายชนพัฒน์ บัวพา ห้วยน้ าหอมวิทยาคาร สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

7 นายชาตร ีหยกสินพูนทว ี แม่ลาน้อยดรณุสิกข์ สพม.แมฮ่่องสอน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

8 นางสาวกุลทิวา นนทพจน์ โนนค้อวิทยาคม สพม.ศรสีะเกษ ยโสธร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

9 นายชุติพนธ์ จันทะโคตร พยุห์วิทยา สพม.ศรสีะเกษ ยโสธร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

10 นายอภิชาต ิพรหมสวัสดิ ์ สามโก้วิทยาคม สพม.สิงห์บรุ ีอ่างทอง รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

11 นายอุทิศ สาธิพา ดงเจนวิทยาคม สพม.พะเยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

12 นางรุจิรา กองจันทร์ จุนวิทยาคม สพม.พะเยา ผอ.ช านาญการพเิศษ 

13 นางสาวสกาวรตัน์ ศรีธ ิ จุนวิทยาคม สพม.พะเยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

14 นายจิรพิพรรธ ธรรมแท ้ รัฐราษฎร์อุปถัมภ ์ สพม.ราชบรุ ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

15 นายลภชัย พรมวิหาร ศรีนคร สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

16 นางสาววิมพ์วิภา ระลึก ศรีนคร สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

17 จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์ สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

18 นายไตรภูม ิอ้ายวงค ์ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์ สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

19 นายอมรศักดิ ์เสมสันต ์ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์ สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

20 นางสาวณัฐชา โคยามา บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

21 นางจีรภาภรณ ์สว่างรุ่ง บ้านด่านลายหอยวิทยา สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

22 นางสาวสุพัฒตรา เปรมปร ี สวรรค์อนันต์วิทยา สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

23 นายเชษฐา กันนา สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

24 ว่าท่ีร้อยตร ีวิษณุ อินทร์ปาน กงไกรลาศวิทยา สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

25 นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์  คีรีมาศพิทยาคม สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

26 นายเกรียงไกร เตชา  อุดมดรณุ ี สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

27 นายเอกราช นิลพัฒน์ ภาช ี“สุนทรวิทยานุกูล” สพม.พระนครศรีอยุธยา  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

28 นางสาวสุนทรพีร อ าพลพร ภาช ี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม.พระนครศรีอยุธยา  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

29 นายณัฐวรรธน ์จันทร์พิภพ อุทัย สพม.พระนครศรีอยุธยา  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

30 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สพม.พระนครศรีอยุธยา  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

31 ว่าท่ีร้อยตรสีมรักษ์ แทนลาน บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สพม.พระนครศรีอยุธยา  รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

32 นายธิติเดช ชมภูราช ท่าเรือ “นิตยานุกุล” สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

33 นางสาวทารินทร ์นาคสร้อย ท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

34 นายสาธิต แสงปิยะ ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

35 นางอัจฉราพร นาคดิลก นครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

36 นางสาววทันยา อ่ าพันธ ์ อยุธยานุสรณ ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

37 นางสาวภิญญาพัชญ ์แหวนนาค อยุธยานุสรณ ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

38 นางสาวนิรชา อุ่นทรัพย ์ อยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

39 นายปิยณัฐ สุขสมพืช บางปะหัน สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

40 นายนันทวัฒน์ พุ่มพวง บางปะหัน สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

41 นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

42 นางสาวพัชรีพร ขาวประทุม ผักไห ่"สุทธาประมุข" สพม.พระนครศรีอยุธยา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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43 นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ ปราจิณราษฎรอ ารุง สพม.ปราจีนบุร ีนครนายก รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

44 นายทวีศักดิ ์หยิมกระโทก ปราจิณราษฎรอ ารุง สพม.ปราจีนบุร ีนครนายก รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

45 นายธวัชชัย วอนศรี ปราจีนกัลยาณ ี สพม.ปราจีนบุร ีนครนายก รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

46 นายนรภัทร สิงห์นวล วิสุทธิกษัตร ี สพม.สมุทรปราการ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

47 นายชลธาร สมาธ ิ สบเมยวิทยาคม สพม.แมฮ่่องสอน รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

48 นางสาวอุมาพร นารินทร ์ ประเทียบวิทยาคาร สพม.สระบรุ ี รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

49 นางสาวอาภรณ ์ชาวสระไคร คลองสองพี่น้อง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

50 นายอดุลยเ์ดช คล่องดี เอี่ยมสรุีย ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

51 นางสาวอุทุมพร หงษ์ศรี เอี่ยมสรุีย ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

52 นางสาวประยูร ทูลธรรม คลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

53 นางนวพร สีดาแก้ว มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

54 นายวิริยะ ชะนะมา มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

55 นางสาวสิรินทิพย ์ทองนุช วัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

56 นางสาวสุนันทนา โตอุตชนม ์ วัดชมนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

57 นางสาววิไลลักษณ ์ภู่กรุด บ้านบางจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

58 นางสาวดรณุ ีสารทา พิบูลประชาบาล สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

59 นางสาวชญาพร หาญศร ี พร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

60 นางปริชาติ ประจงศลิป ์ พร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

61 นายพงศกร โมงขุนทด พร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

62 นางศิริพร สุภาภาพ บ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

63 นางสาวกรรณิกา สุขปริวัตต ิ วัดแหลมฟ้าผ่า สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

64 นายธีระพงษ ์พรมกุล 
วัดคลองสวน  

(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 
สพป.สมุทรปราการ เขต 1 

รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

65 นางสาวนริตษา ด้วงมหาสอน วัดไตรสามัคค ี สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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66 นางสาวทิพย์สุคนธ ์โชดก  คลองบางปิ้ง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

67 นางสาวสุภักค์ธนัน ถาวรพัฒน์ อนุบาลกันทรารมย ์ สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

68 นายปิยะ จันทร์ซ้าย อนุบาลกันทรารมย ์ สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

69 นายธนาพงศ์ ปราณีบตุร บ้านดินด าเหล่าเสนไต ้ สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

70 นายอิสระ นันทจักร ์
อนุบาลยางชุมน้อย  

(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค ์ สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

71 นายนพวรรธน ์สิงห์โต บ้านแหลม สพป.เพชรบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

72 จิรยุทธ์ กระดาษแดง วัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

73 นายสายณัห ์นาคราช บ้านบางกุฬา สพป.เพชรบุร ีเขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

74 นางสาวดวงฤทัย อังกินันท ์ อนุบาลเพชรบุร ี สพป.เพชรบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

75 นางสาววัลภา สมประสงค ์ บ้านสามัคคีธรรม สพป.นครสวรรค ์เขต 1 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

76 นายกฤษดา แก้วแดง วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สพป.สุโขทัย เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

77 นายจักรกฤษณ ์ทะวงศ์ บ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) สพป.สุโขทัย เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

78 นางสาวกุสุมา รอบุญ บ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

79 นางสาวฉัตรดาว คล่ าคง บ้านตลิ่งชัน สพป.สุโขทัย เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

80 นายปริญญา จันทนา อนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

81 นางสาวเสาวลักษณ ์พนะสันต ์ วัดสว่างอารมณ ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

82 นางสาวนวพร เติมเตชาติพงศ ์ วัดพระญาติการาม(ศุภสุขบ ารุง) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

83 นางสาวจินดา พลีรักษ์ ลุมพลีชนูปถัมภ ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

84 นางสาวจันทร์ธิมา จิตสกลุชัย นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

85 นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทิน ประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

86 นางสาวณัวด ีฝอยศาลา วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

87 นายเอกพล พันธุ์โชติ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

88 ว่าท่ี ร.ต.หญิงสุคณางค์ อารยพัฒน์มงคล อนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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89 นางสาวณัฐชา มังกะลัง พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

90 นายชัชวาลย ์ระดาฤทธ์ิ  วังน้อยวิทยาภูม ิ สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

91 นายชัชวาลย ์ระดาฤทธ์ิ  วังน้อยวิทยาภูม ิ สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

92 นายศุภกร เวชวิฐาน สุพรรณภมู ิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

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

94 นายประจักษ ์จันทร์ต๊ะ บ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

95 นางสาววิไลรัตน ์จันธิมา บ้านโคกกระเจียว สพป.ปราจีนบรุ ีเขต 1 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

96 นายวีระ วิบูลย์อรรถ คลองบางกระบือ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

97 นางสาวอรวรรณ เปรมบ ารุง วัดหัวคู ้ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

98 นางสาวนันท์ยเรศ ศิริยา สุเหรา่บางกะส ี สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

99 นางอุบลพันธ์ มงคลสภุาพงษ ์ วัดศรีวารีน้อย สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

100 นางสุชัญญา จิตมงคลบตุร วัดกิ่งแก้ว (ทวะพัฒนาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

101 นายค าตัน สีมา คลองเจรญิราษฎร ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

102 นายวิธพล กระบวน วัดบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

103 นางสาวสุภาพรรณ สุขทอง วัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

104 นายสุปรีชา สอนสาระ อนุบาลเคหะบางพล ี(10 ปี สปช.) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

105 นางสาวจารุวรรณ วงค์มณ ี คลองบางน้ าจืด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

106 นายประกาศน เจรญิยิ่ง วัดมงคลนิมติร (มงคลพิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

107 นางสาวฐิติมา ค าด ี วัดบางพลีใหญ่ใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

108 นางสาวผกาพร ศาลาศัย วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

109 นางสาวแววดาว มะโนพันธ์ วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

110 นางกวิตา เลิศตละวนิชา สุเหรา่บ้านไร ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

111 นายอนุวัฒน์ มูลอุบล วัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
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112 นางสาวจิราภรณ ์สอาดแดง วัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

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

114 นายภาณุพงษ์ ต๊ะอ้าย อนุบาลเชียงค า(วัดพระธาตสุบแวน) สพป.พะเยา เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

115 นางนิภาดา มุกดาด ี อนุบาลอุทุมพรพิสยั สพป.ศรสีะเกษ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

116 นาย รัตนกรณ์ วีราพันธ ์ อนุบาลอุทุมพรพิสยั สพป.ศรสีะเกษ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

117 นายวิษณ ุไชยะนา  อนุบาลอุทุมพรพิสยั สพป.ศรสีะเกษ เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

118 นางณภัทรารัตน ์ศรีเจรญิ วัดบ้านสรา้ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

119 นางสาวณัฐปญัญา สุขะจิระ วัดบ้านสรา้ง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

120 นางสาวสุภคัจิรา ขุมจันทร ์ ปราสาททองวิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

121 นางสาวสุพาพร สุพงษ ์ วัดชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

122 นางสุภา จิตตรีพล วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกลู" สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

123 นายศิริพงศ ์ศรีพิสุทธ์ิ ชุมพลนิกายาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

124 นางสาวจุฑาพร แก้วดี  
เชียงรากน้อย 

(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนสุรณ)์ 
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

125 นายภูวนาถ แสงนาค ไชยะวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

126 นางสาวสาวิตร ีอิ่มเพ็ง บ้านสารจติร สพป.สุโขทัย เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

127 นายอรรถพร ดิษยมณฑล บ้านม่วงค่อม สพป.ลพบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

128 นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน ์ บ้านกุดจอกน้อย สพป.นครราชสีมา เขต 2 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

129 นายชลายุทธ์ วิเศษกาศ ป่ากลางมิตรภาพท่ี 116 สพป.น่าน เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

130 นางภาวิณีย ์วิกาศ บ้านสบกอน สพป.น่าน เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

131 นางสาวจริยาภรณ ์รัตนประภา บ้านปรางค ์ สพป.น่าน เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

132 นางกันต์ฤทัย สุปิณะ ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แมฮ่่องสอน เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

133 นายปฏิพัทธ ์รุ่งโรจน์กิจทว ี วัดบ้านไร ่ สพป.ราชบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

134 นางวราภรร ์งามชม วัดหุบกระทิง สพป.ราชบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

135 นายพงษกร อะกะวงค์ บ้านหนองตาคง สพป.กาญจนบรุี เขต 2 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

136 นางฐิรชญา มหาสุข บ้านซับน้อยพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

137 นางสาวภัทราภรณ ์พรมด ี บ้านวังลึก สพป.เพชรบูรณ ์เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

138 นางดวงฤดี มาสอน บ้านกันทรารมย ์ สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

139 นางสาววิยะดา นาคสิน วัดจุกกะเฌอ สพป.ชลบุร ีเขต 3 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

140 นางสาวรุ่งรัตน ์สุนทรประยูร 
อนุบาลบางพระ 

(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรรีาชา 
สพป.ชลบุร ีเขต 3 

รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

141 นางสุขวิเลิศ ค าอุ่นสาร บ้านอ่างเก็บน้ าห้วยยาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 ผอ.ช านาญการพเิศษ 

142 นางสาวสมใจ ยอดปรางค ์
อนุบาลหนองหญ้าไซร ์

(วัดหนองหลวง) 
สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 

รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

143 นายสมัคร เขียวนิล บ้านตูม(นพค 15 กรป.กลางอุปถมัภ์) สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

144 นางสาวอ าพร เวียงค า บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป.ศรีษะเกษ เขต 4 รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

145 นายณัฐภัทร ช านาญรักษ์ วัดเจรญิสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) สพป.สมุทรสงคราม ผอ.ช านาญการพเิศษ 

146 นางสาวตุ๊กตา สิมาเลาเต่า วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราาฎร์รังสรรค์) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

147 นางสาวมานีจันทร ์วนะรมย ์ วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราาฎร์รังสรรค์) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

148 นายจักรพันธ์ บัวผัน บ้านโนนเสถยีร สพป.บึงกาฬ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

149 นายกิตติศักดิ ์บุณรังศร ี อนุบาลเซกา สพป.บึงกาฬ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

150 นางสาวมณฑกานต ์อุปนันท์ อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

151 นางสาวสุชานัน บุญยบุตร มุกดาลยั สพป.มุกดาหาร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

152 นางสาวเอธิญา โคตรค า บ ารุงพงศ์อุปถัมภ ์ สพป.มุกดาหาร รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

153 นายสมชาย ดีส ี บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท ผอ.ช านาญการพเิศษ 

154 นางชนัญชิดา รัตนสมบัตร ราชประชานุเคราะห ์48 จ.จันทบุรี ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

155 นายเด่นชัย มูลสวสัดิ ์ ราชประชานุเคราะห ์48 จ.จันทบุรี ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านาญการพเิศษ 

156 นายจิรวัฒน ์ย่องซื่อ วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านาญการพเิศษ 
 



 
 
 

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