
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการและวิทยฐานะช านากการพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๑๘ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ) 
1.ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านากการพิเศษ (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 18 ตลุาคม – 2 
พฤศจิกายน 2565 ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้ง
รายละเอียดการช าระเงินใน Line กลุ่ม 

 

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

นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เร่ิมส่งงานตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – 7 

พ.ย. 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 ภาวะผูน้ าทางวิชาการ  

2.1   การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
2.2   กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัก   
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 8 – 11 พฤศจิกายน  เวลา 08.30 – 16.00 น 
ณ  ห้อง 202 ชั้น ๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(ออนไลน์) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นายอธิวัฒน์ มะมิง ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

2 นายสมคดิ ประสานพิมพ ์ ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. กท. 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

3 
นางสาวสุทธิชา ขันธวิทยา 

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภฯ์ 

สพม. กท. 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

4 นางสาวประกายดาว กลิ่นเกิด นมหรรณพาราม สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

5 นางสาวจันทร์เพ็ก ภิกโกวงศ ์ มหรรณพาราม สพม. กท1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

6 นายมิ่ง ขาวปลื้ม มหรรณพาราม สพม. กท 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

7 นางสาวสุชาดา สวัสด ี เบกจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สพม.กท1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

8 นายศุภนัชก ์บุกปลอด เบกจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

9 นายอิทธิภพ ทิมวิภาค มัธยมวัดนายโรง สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

10 นายอาทิตย์ จิตรมั่น วัดราชโอรส สพม. กท 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

11 นายชวนชัย วรรณสิทธิ ์ วัดราชโอรส สพม.กท1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

12 
ว่าท่ีร้อยตรี สิทธิเดช รัตนจันทร ์

อุบลรัตนราชกักการาชวิทยาลยั 
กรุงเทพมหานคร 

สพม. กท 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

13 นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ ฤทธิณรงค์รอน สพม. กท 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

14 นางสาวสมสวย เห็นงาม ราชวินิตบางแคปานข า สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

15 นายอภินันท์ ก้อนกลีบ ราชวินิตบางแคปานข า สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

16 นางสาววัชราภรณ ์วังมนตร ี สตรีวดัระฆัง สพม กท1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

17 นายเกียรติเกรยีงไกร บกุทน สตรีวดัระฆัง สพม.กท 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

18 นายขวักทอง โกฎิรักษ์ มัธยมวัดดสุิตาราม สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

19 นายอรรถพล พิมพส์ิน มัธยมวัดมกฏุกษัตริย ์ สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

20 นางสาวสุชีรา ใจหวัง สายปักกา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

21 นายเรวัตต์ นกสว่าง เศรษฐบุตรบ าเพ็ก สพม.กท.2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

22 นายดนัย ศรีเกตสุุข สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ ์ สพมกท.2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

23 นายศุภกิจ ช านากกิจ กะทู้วิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองผอ.ช านากการพเิศษ 

24 นายจักรพันธ์ อุดทะดาดวง กะทู้วิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองผอ.ช านากการพเิศษ 

25 นายสันติ วงค์ไชยา สตรภีูเก็ต สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง รองผอ.ช านากการพเิศษ 

26 
นายสนธยา อุ่นอ่อน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ปทุมธานี 

สพม.ปทุมธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

27 
นายภาณุภัทร เครือม ิ

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั 
ปทุมธานี 

สพม.ปทุมธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

28 นางดวงทิวา เทพปักกา ธักรัตน ์ สพม.ปทุมธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

29 นายรัชชานนท์ พูลสิน ธักรัตน ์ สพม.ปทุมธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

30 นางสาวสุภคั วงศ์ภักด ี ธักรัตน ์ สพม.ปทุมธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

31 นายสุรศักดิ ์คูณชัย ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

32 นางกิตติมาพร ไชยมงคล ศรีคูณวิทยบลัลังก์ สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

33 นายวิทยา ทรวงดอน น้ าปลีกศึกษา สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

34 นายรณกรณ จันทร์สด ปลาค้าววิทยานสุรณ ์ สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

35 นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน ์ ปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

36 ว่าท่ีร้อยตรีปริกกา ภัทรนานากลุ หันคาพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท รองผอ.ช านากการพเิศษ 

37 นายธีรพงศ์ เพ็งชัย หันคาพิทยาคม สพม.อุทัยธาน ีชัยนาท รองผอ.ช านากการพเิศษ 

38 นายอดิศักดิ์ เอี่ยมรักษา ชัยนาทพิทยาคม สพม.อุทัยธาน ีชัยนาท รองผอ.ช านากการพเิศษ 

39 นางสาวกานต์พิชชา ปภาณัท บางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

40 นายชัยวัฒน์ บัตรทิม ชัยบาดาลพิทยาคม สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

41 นายภาสกร แสนทว ี โคกกะเทียมวิทยาลัย สพม.ลพบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

42 นางปรักกา วราภรณ ์ ละแมวิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

43 นายกฤษฎา ทองก าเหนิด เมืองหลังสวน สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

44 นางสาววนิชนัย ยังสุข ปะทิววิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 
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45 นายก าพล ชุ่มจันทร์ สวีวิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

46 นางสาวภัควด ีผลพฤกษา ท่าแซะรัชดาภิเษก สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

47 นางดุษดี  โพธิ์น้อย ท่าแซะรัชดาภิเษก สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

48 นางสาวอุษณีย ์โยธินะเวคิน ทุ่งตะโกวิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

49 นางสาวเกษณ ีสุจจิตร์จูล ทุ่งตะโกวิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

50 นางสาวดาราวด ีบรรจงช่วย สวนศรีวิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

51 นายโกวิท มุขพริ้ม ละแมวิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

52 นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ ์ บรบือวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

53 นางสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร ์ เขวาไร่ศึกษา สพม.มหาสารคาม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

54 นายวัลลภ ปุยสุวรรณ ์ พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

55 นางสาวชนิดา ยศพล ผดุงนาร ี สพม.มหาสารคาม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

56 นางรัชดาภรณ์ ประคองช่ือ ส าโรงทาบวิทยาคม สพม.สรุินทร ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

57 นายนราพงษ์ มาสแสง ศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุร ีนครนายก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

58 นายเกรียงไกร บ ารุงวงศ ์ บ้านนา “นายกพิทยากร” สพม.ปราจีนบุรีนครนายก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

59 นายแมน พรมภิมาน พังตรุราษฎร์รังสรรค ์ สพม.กากจนบุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

60 นางวิพาดา อินทวิชัย วิสุทธรังษี จังหวัดกากจนบรุ ี สพม.กากจนบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

61 นางสาวน้ าอ้อย บุกม ี ประชามงคล สพม.กากจนบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

62 นางสาวสายพิน สมศร ี วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

63 นางสาวพิชกอร เศวตสุพร ดัดดรุณ ี สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

64 นายพรหมาสตร์ สุขสวสัดิ ์ พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

65 นางสาวจันทรา วิมลภักตร ์ พุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

66 นายอนิรุทร์ บุกเกื้อ พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” สพม ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

67 นายพิษณุ ศรีกระกูล เบกจมราชรังสฤษฎิ ์๒ สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

68 นายอภิชาติ พรหมสวัสดิ ์ สามโก้วิทยาคม สพม.สิงห์บรุ ีอ่างทอง รองผอ.ช านากการพเิศษ 

69 นายชลธาร สมาธ ิ สบเมยวิทยาคม สพม.แมฮ่่องสอน รองผอ.ช านากการพเิศษ 
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70 นายไพฑูรย์ บุกปัน ธารทองพิทยาคม สพม. บุรีรัมย ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

71 นางสาวณัฐรินยี์ เจตยิวรรณ สายธรรมจันทร ์ สพม.ราชบรุ ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

72 นายปรเมศวร์ พันธ์วิไล รัตนราษฎร์บ ารุง สพม.ราชบรุ ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

73 นายพลวัฒน์ รุจยากรกุล รัตนราษฎร์บ ารุง สพม.ราชบรุ ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

74 นายบุกส่ง พุ่มบาน ช านากสามคัคีวิทยา สพม.ราชบรุ ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

75 นายพิรุณ ช าเลีย โพธาวัฒนาเสน ี สพม.ราชบรุ ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

76 นายนพดล ชาวนาผล วิเศษไชยชาก "ตันติวิทยาภูม"ิ สพม.สิงห์บรุ ีอ่างทอง รองผอ.ช านากการพเิศษ 

77 นายกิตติคณุ อินทนนท์ บางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

78 นางสาวจิรนันท์ คุ้มบัว พุทธชินราาชพิทยา สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

79 นางสาวธันย์กาธิป ฟองจางวาง พิษณุโลกพิทยาคม สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

80 นายทินกร โปซิว คลองท่อมราษฎร์รังสรรค ์ สพม.ตรัง กระบี ่ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

81 นางสาวพิมพ์ทิพย์ ปักกาบกุ วัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

82 นายชัยณรงค์ มหาแสน วัดนาวง สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

83 นางสาวพรัชนก มอกพูด วัดหว่านบุก สพป.ปทุมธานี เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

84 นางสาวสิริพร เอี่ยมส าล ี วัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

85 นางสาวภิกทุตา อินเตสะ วัดเกิดการอดุม สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

86 นายรชตพล มีชั้นช่วง หนองส าโรงวิทยา สพป.อุดรธาน ีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

87 นางสาวชักกณัท คงกะพันธ์ วันครู 2502 สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

88 นายสุรเชษฐ์ วงศ์ประชา วันครู 2502 สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

89 นายสนธยา ช่างเพ็ชรผล บุกคุ้มราษฎร์บ ารุง สพป ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

90 นางมาลี ปราศจาก บุกคุ้มราษฎร์บ ารุง สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

91 นางสาวอชิรศา แสงกระจ่าง อนุบาลวัดบางนางบุก สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

92 นาวสาวธวัลรตัน์ เตมิสุข อนุบาลวัดบางนางบุก สพป.ปทุมธานี เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

93 
นางสาวณิชารินทร ์ ถนอมโกมล 

ชุมชนวัดเสด็จ 
 (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บ าเพก็) 

สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

94 นางพิมพ์พร ตระการจันทร ์ คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 
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95 นางสาวจุฑาทิพย์ มลีา วัดเทียนถวาย สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

96 นายเดชณรงค์ โสนิกร ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

97 นางกฤติมา หากมนตร ี คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

98 นางสาวรัตน์ฐาภัทร สังข์ชัยภมู ิ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ ์ สพป.ปทุมธานี เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

99 นางสุภาพร ดเีทียน วัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

100 นายสุกรี อาด า วัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

101 นางกันยากากจน์ ศรีประเสริฐ ล าสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

102 น.ส.จันทิมา ชารีธรรม ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

103 นางสาวสุกักกา ค าเนา วัดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

104 นางสาวไอลดา สสี าล ี วัดชินวราราม(เจรกิผลวิทยาเวศม)์ สพป.ปทุมธานีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

105 นางสุภาพร แสงวุธ ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) สพป.ปทุมธานี เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

106 นางมนพร นุ่มนก วัดบางคูวัด สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

107 นายณัฐวุฒิ ศรสีุข อนุบาลกาฬสินธุ ์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

108 นางสาวยศยา ภาโสม บ้านโคกวัด สพป.จันทบุร ีเขต1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

109 นายอดิเรก บินรัมย ์ บ้านคอโค สพป.สรุินทร ์เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

110 รัชพล วริศเมธากลุ บ้านโป่งวัว สพป.จันทบุรีเขต1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

111 นายธวัชชัย ทวนทอง อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนมิิตร สพป.ชุมพร เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

112 นางอักชลี ศรีสงคราม อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนมิิตร สพป.ชุมพร เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

113 นางสาวนวรัตน์ ด าค า ประชานิคม4 สพป.ชุมพร เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

114 นางสาวจารณิี ประยูรศักดิ ์ ชุมชนมาบอ ามฤต สพป.ชุมพร เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

115 นายสุทัศน์ ทิพย์กรรณ บ้านคันธทรัพย ์ สพป.ชุมพร เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

116 นายชูศักดิ์ แพ่งภักด ี บ้านบางไม้แก้วประชาสามคัค ี สพป.ชุมพร เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

117 นางอรทัย จิตณรงค ์ บ้านบางไม้แก้วประชาสามคัค ี สพป.ชุมพร เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

118 นายสิทธิชัย โคนาหาก อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

119 นางประยูร เหลืองประเสริฐ อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

120 นางสาวณัฏฐริา ละม่อมงาม อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

121 นางสาวศิวาพร ผลพานิช บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

122 นางอักฐิฐา ค าเปรม บ้านมะเดื่อทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

123 นางกรองกากจน์ คงแท่น อนุบาลบางสะพาน  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

124 นางอโนชา จิระรัตน์พิศาล บ้านวังน้ าเขียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

125 นางสาวพชรภัทร สสุณักุลธร วัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

126 
นายวีรยุทธ เสาแก้ว 

วัดดอนทอง 
(สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

127 
นางนันทนา เวียงค า 

วัดดอนทอง 
(สุวัณณะศร ีตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 

สพป ฉะเชิงเทรา เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

128 นายปรวีย์ ฟองมูล ตลาดคลอง๑๖(เอื้อสุนทรวัฒนาอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

129 นางสาวชรินทร์ทิพย ์หากประเสรฐิ อนุบาลวัดปิตลุาธิราชรังสฤษฎิ ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

130 ว่าท่ีร้อยตรคีาวี ภเูพ็ชร อนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

131 นายไพฑูรย ์กลมกลู ชุมชนบ้านหัววัว สพป.บุรีรมัย์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

132 นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อย เสนศิริอนสุรณ ์ สพป.บุรีรมัย์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

133 นางสาวรศิกานต ์ขันเดช สะแกโพรงอนุสรรณ ์ สพป.บุรีรมัย์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

134 ว่าท่ีร้อยโท อนุวัฒน์ ทาสีด า บ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

135 นางจิตพทัย รุณกระโทก รวมราษฎรส์ามัคค ี สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

136 เศกสันต์ รุ่งกะทึก บุกคุ้มราษฎร์บ ารุง สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

137 
นางสมฤทัย ณ ระนอง ทองพูลอุทิศ 

 
สพป.ปทุมธานี เขต 2 

รองผอ.ช านากการพเิศษ 

138 นส.พิมลพร วงสมบัต ิ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

139 นางสาวกักกาพัชร จลุสุวรรณ ชุมชนบึงบา สพป.ปทุมธานี เขต .2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

140 นางสาวจันทิมา อดทน ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

141 นางสุมนา น้อยวรรณะ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

142 นางสาวกิติยา มารศร ี ธักกสิทธิศลิป ์ สพป.ปทุมธานีเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

143 นางสาวปวีณ์ทิพย์ อ้นล าพอง วัดโปรยฝน สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

144 นางสาวศิริกากจน์ เย็นเสมอ วัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

145 นางสาววันวิสา ฉ่ าสมบูรณ ์ วัดเขียนเขต สพป.ปทุมธานีเขต2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

146 นางสาวนิภา ศิริจร วัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

147 นายสุขุม จสูนิท ชุมขนวัดพิชิตปิตยาราม สพป.ปทุมธานีเขต2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

148 นางสาวรุ้งนภา ช่ืนวิทยา วัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

149 นางศิริภรณ์ ชาติคง วัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

150 นางสาวปนัดดา แก้วศร ี วัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต 2  รองผอ.ช านากการพเิศษ 

151 นางสาวปวีณ์ทิพย์ อ้นล าพอง วัดโปรยฝน สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

152 นางสาวจิรพรรณ จันทร วัดสะตอน้อย สพป.จันทบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

153 นางกันต์ฤทัย สุปิณะ ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป.แมฮ่่องสอน เขต.2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

154 นายสุกฤษฏิ์ อุ่นเจริก บ้านทุ่งตากล้า(คุรรุาษฎร์บ ารุงวิทย์) สพป.แพร ่2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

155 นายสุดเขต อิ่มลา บ้านวังทอง สพป.ลพบุร ีเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

156 อรพิณ ศิวาด ารงค ์ บ้านแม่ตาว สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

157 นางสาวสุพัฒนา ทวีเดช ป่าไม้อุทิศ 4 สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

158 นางสาวพิมพ์ลภสั เนียมหอม รวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

159 นางลัดดาวลัย์ นิลพันธ์ ห้วยน้ านักวิทยา สพป ตาก 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

160 นางสาวจริยาภรณ์ รตันประภา บ้านปรางค ์ สพป.น่าน เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

161 ว่าท่ีร้อยตรีหกิงจิรวรรณ แซ่ชี ชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

162 นางสาวรัตนา สร้อยทอง ชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

163 นางสาวสุจติรา เสวียงชัย สหกรณ์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

164 นายธนกฤต อยู่จัตุรสั วัดประสาทนิกร สพป.ชุมพร เขต2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

165 นายสุรทรรศน์ สุขทองเส้ง ราชประชานุเคราะห ์3 สพป.ชุมพร เขต .2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

166 นายเอกศิริ รถแก้ว วัดปิยะวัฒนาราม สพป.ชุมพร เขต .2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

167 นางชุดาภรณ์ จันทร์สง่า บ้านหนองยาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

168 นางสาวสุวิกกาณ์ ทิพประเสริฐ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

169 นางณภาภัช บุกมา ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

170 นางสาวทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ ์ วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

171 นางสาวกมลรัตน์ จันทโชต ิ บ้านโชคด ี สพป.จันทบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

172 
นายพงษ์เทพ อู๋หนู 

 
วัดกลางบางแก้ว 

สพป.นครปฐม เขต 2  รองผู้อ านวยการ 

173 นายวิจักษ์ ดิษฐใจเย็น อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) สพป.กากจนบรุ ีเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

174 นางนิชนิภา เลือดแดง อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

175 นายอิศรา เคนโยธา บ้านตระมูง สพป.สรุินทร์ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

176 นางอมรรัตน์ โสภาก ุ บ้านเป้า(ส ารากไชยวิทยา) สพป.ชัยภูม ิเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

177 นายธีรภัทร์ ใหก่กลาง ชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

178 นางสาวภูษิตา นระด ี บ้านหูท านบ สพป.บุรีรมัย ์เขต  3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

179 นางสาวนงลักษณ์ โล่ห์ทอง ชุมชนวัดชุมพร สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

180 นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก อนุบาลโนนสุวรรณ สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

181 นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง บ้านหนองโบสถ ์ สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

182 นายธีรภัทร ์แสงเพชร บ้านปากช่อง สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

183 นางภัทรภร จุมพลน้อย บ้านทุ่งจังหัน สพป.บุรีรมัย์ เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

184 นางณภัสวรรณ  สุวรรณโสภา บ้านวังตาลาดสมบรูณ ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

185 นายเอกพล ภูฉายยา ชุมชนบัวบานสามัคค ี สพป.ชัยภูม ิเขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

186 นายณัฐชัย ทองคณทา บ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูม ิเขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

187 นายวัชรินทร์ บุรัสการ วัดป่าถ้ าภูเตย สพป.กากจนบรุ ีเขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

188 นางสาวอชิยาภรณ ์จิตรเจริก บ้านไร ่ สพป.กากจนบรี เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

189 นายจีระศักดิ์ บรสิุทธ์ิ บ้านหนองล่าม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

190 นายประสงค ์ต๊ะมลู โครงการหลวงแกน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

191 นางดุจดาว ขนุนทอง บ้านท่าโสม สพป.อุดรธาน ีเขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

192 นางสาวศิวะรักษ์ ศรีละ บ้านท่าโสม สพป.อุดรธาน ีเขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

193 นางสาวโฉมฉาย สีแสงน้อย บ้านเทื่อม สพป.อุดรธาน ีเขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

194 นายรณภูมิ หนองพร้าว อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรมัย ์เขต .4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

195 นางสาวดวงดาว ศิรริางกูล อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกลู) สพป.บุรีรมัย์เขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

196 นายวรวุฒิ หินโทน ชุมชนโนนแดง สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

197 นางสุวรรณา โลหกิจ บ้านล าแก่น สพป.พังงา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

198 นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ า พระต าหนักสวนกุหลาบ สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

199 
นางสาวเขมณิจ อ่ าแห 

พระยาประเสริฐสุนทราศรัย  
(กระจ่าง สิงหเสนี) 

สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

200 
นางสาวสุนิษา บัวสง 

พระยาประเสริฐสุนทราศัย(กระจ่าง สิง
หเสนี) 

สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

201 นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว พกาไท สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

202 นางสาวชนนิกานต ์สงวนไพบูลย ์ วัดอมรินทราราม สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

203 นางสิรินภา ยินด ี อนุบาลวัดนางนอง สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

204 
นางอาภาสินี ประสพศักดิ ์

อนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

205 นางสาวสัยธิชน ชนกพัฒนกุล อนุบาลพิบูลเวศม ์ สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

206 นายอานนท์ ทองคง อนุบาลพิบูลเวศม ์ สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

207 นางสาววชิรา สมพงษ ์ ราชวินิตประถมบางแค สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

208 นางสาวภิกกาพัชก์ ท าทาน ราชวินิตประถมบางแค สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

209 นางสาวศรินทิพย์ บุกเติม ราชวินิต สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

210 นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท ราชวินิต สพป.กทม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

211 นางสาวพัชรินทร์ เบกจมพรชัย พระต าหนักสวนกุหลาบ สพป.กทม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

212 นางสาวสันถวันท์ พยาเลีย้ง อนุบาลวัดนางนอง สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

213 นายทวี เนื่องอาชา วัดอมรินทราราม สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

214 นางสาวจันจิรา ทองสง่า พิบูลย์อุปถัมภ ์ สพป.กทม. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

215 นายปริกกา บุกมาศ อนุบาลอ านาจเจริก สพป.อ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

216 นางสาวฐิตารยี์ สุขบุตร อนุบาลปทุมราชวงศา สพป.อ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

217 นางสาวเบกจวรรณ สังข์ทองงาม เอกชัย สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

218 นางสาวจันทิมา อุปละ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

219 นางศิริขวัก อินทร์พิมพ์ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

220 นางสาวศรสีุดา ทาระพันธ์ุ วัดบางปลา(สมุทรวันราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

221 นางสาวอังคณา สมี่วง บ้านคลองแค สพป.สมุทรสาคร รอง ผอ.ช านากการพิเศษ 

222 นายวันชนะ วุฒิทศพร อนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

223 นางสมวลี เขียวมณ ี อนุบาลสมุทรสาคร สพป สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

224 นางสาวชุติมา แก้วไพฑรูย ์ บ้านคลองกระทุ่มแบน(บเุพ็งอุทิศ) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

225 นางสาวนภา แทนมณ ี วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

226 นางสาวนุชนาฎ เฉยบ ารุง วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

227 นางสาวพีรกา เมฆสงค ์ วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

228 นายบรรจบ ทองตีบ วัดศรีส ารากราษฎร์บ ารุง  สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

229 นางธนภรณ์ วารินรักษ์ วัดศรีส ารากราษฎร์บ ารุง แช่มประชาอุทิศ สพป สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

230 นางปัทมา ธโนปจัย วัดศรีส ารากราษฎร์บ ารุง (แช่มประชาอุทิศ) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

231 นางสาวดาว หงษ์เวียงจันทร ์ วัดใหม่หนองพะอง(ทับทองวิทยาธาร) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

232 นายเขมณัฏฐ์ ทองงามข า วัดยกกระบตัร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

233 นายภวัต ปักจาทรัพย์ทว ี บ้านสวนหลวง(รตันวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

234 นางสาวกักจ์หทัย พรมกระทุม่ล้ม บ้านสวนหลวง(รตันวิจิตรพิทยาคาร) สพป.สมุทรสาคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

235 นายชัชวาล อนัตปักกาสลุ วังสามหมอวิทยาคาร สพป.อุดรธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

236 นางสาวปรียานุช เค้าสีดา โนนสะอาดพิทาสรรค ์ สพป.อุดรธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

237 นางสาวอุดมลักษณ์ หมสีมุทร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปทุมธาน ี ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ ผอ.ช านากการพเิศษ 

238 นางสาวน้ าทิพย์ แสงหิรกั เพชรบุรีปักกานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

239 นางสาวปาริฉัตร จันทร์หล้า ราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

240 
นายจตุพร ศลิปรตัน ์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบรุ ี

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

รองผอ.ช านากการพเิศษ 

241 นางสาวศศิธร ชูช่ืน วัดสุทธิวราราม สพม.กท. 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

242 นางสาวอโนทัย สุดวังยาง ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม.พิษณโุลก อุตรดิตถ ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

243 นายนิธิพัฒน์ ปรีชาชาก ชุมชนวัดบางขัน สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

244 นางสาวกุลณ์ธิดา ถือชัย วัดบางประจันต์(วังเจริกราษฎร์นกุูล) สพป.สมุทรสงคราม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

245 นายภาสกร ภาคอตั หอวัง ปทุมธานี สพม.ปทุมธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 

 

                 

         

             

                      (ดร.วรเวชช ์อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


