
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการและวิทยฐานะช านากการพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะที่ ๑๑๙ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๒๒ – ๒๕ 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(พร้อมแสดงหลักฐานการโอนเงิน) 
ใน Line กลุ่ม 

 

- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตลุาคม – 13 พฤศจิกายน 
2565 ช าระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
พัฒนาทุนมนุษย์ เลขที่ 079 713019 2 และแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน 
Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อยแล้ว 
(หน้าปก ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกช่ือไฟล์เป็นชื่อ นามสกุล

ของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงานตั้งแต่วันที ่18 ต.ค. – 21 พ.ย.  

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 านาญการพิเศษ   
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 และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการ  

สถานศึกษาและวิชาชีพ  
1.5 การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1.6 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้   
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น 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 เนื้อเรื่อง   
สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-3  ตามล าดับ รวมกัน  ไม่
เกิน 10 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม)  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

ระหว่างวันที่ 22 – 25  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 นายพงษ์ศักดิ์ พรมภักด ี นาจะหลวย สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

2 นายอดุลย์ หลักชัย 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

อุบลราชธาน ี
สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

3 นางสาวพิชยา สวัสดิผ์ล วารินช าราบ สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

4 นายคงศักดิ์ ไตติลานนท์ วัดทรงธรรม สพม.สมุทรปราการ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

5 นางสาวน้ าฝน สิทธิวรรณธนะ วิสุทธิกษัตร ี สพม.สมุทรปราการ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

6 นางสาวทอปัด ศิริภัคธนกุล บางบ่อวิทยาคม สพม.สมุทรปราการ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

7 นายศักดิ์มงคล โปทากัน ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห ์ สพม.สกลนคร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

8 นายวันชัย ชากส าโรง ปักธงชัยประชานิรมิต สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

9 นายโรจน์พงษ์ วิธีโรจน ์ ปักธงชัยประชานิรมิต สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

10 นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา สุรนารีวิทยา๒ สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

11 นายประชา ศรหีาบุกทัน จักราชวิทยา สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

12 นางสาวเดือนเพก็ ข าผา มหิศราธิบด ี สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

13 นางมัสธุรส ผ่องสุข มหิศราธิบด ี สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

14 นายวรพงษ ์นิธิการุณยเ์ลิศ โชคชัยสามัคค ี สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

15 นายธนวัฏ สิงห์แป มัธยมด่านขุนทด สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

16 นางสิรินาถ กากจนวณิชย ์ มัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม.นครราชสมีา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

17 นายอนุสิทธ์ิ ศรีฤาชา ปทุมรัตต์พิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด รองผอ.ช านากการพเิศษ 

18 นางสาวนิศากร กองอุดม หนองพอกวิทยาลัย สพม.ร้อยเอ็ด รองผอ.ช านากการพเิศษ 

19 นายอภิชาติ ประสิทธ์ินอก เสลภูมิพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด รองผอ.ช านากการพเิศษ 

20 นางสาวชลธิชา จันท่าม่วง โพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

21 นางณัฏฐณ์ิณ เปรมชกาณัฏฐ ์ พนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด รองผอ.ช านากการพเิศษ 

22 นางสาวอักชิสา สารีบุตร เมืองเชลียง สพม.สโุขทัย รองผอ.ช านากการพเิศษ 

23 นายณัฐพล คมัภรีพจน ์ ท่าชัยวิทยา สพม.สโุขทัย ผอ.ช านากการพเิศษ 

24 นางสุกักกา น่ิมมโน สตรภีูเก็ต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองผอ.ช านากการพเิศษ 

25 นางสาวณัฐทิวา  ขุนวังกรด หนองบัว สพม.นครสวรรค ์ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

26 นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว น้ าสวยวิทยา สพม.หนองคาย รองผอ.ช านากการพเิศษ 

27 นางสาวอมรรตัน ์โคตรชมภ ู ท่าบ่อ สพม.หนองคาย รองผอ.ช านากการพเิศษ 

28 นางนงนุช นามภูษา นาเชือกพิทยาสรรค ์ สพม.มหาสารคาม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

29 นางสริตา พรชัย โพธาวัฒนาเสน ี สพม.ราชบรุ ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

30 นายกิติศักดิ์ สุพร สระกะเทียมวิทยาคม สพม.นครปฐม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

31 นายยงยุทธ์ โพธิ์สระ เบกจมราชานุสรณ ์ สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

32 นายปิยะ บรสิุทธ์ิเพ็ชร ์ เบกจมราชานุสรณ ์ สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

33 นางสาววัชราลักษณ์ ทองกระจ่าง ไทรน้อย สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

34 ว่าท่ีร้อยตรสีุชาติ เย็นเพ็ชร ไทรน้อย สพม.นนทบุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

35 ว่าท่ีร้อยเอก วีรพล แป้นพรหม ศรีบุณยานนท ์ สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

36 นางสาวเพทาย โอชาวงษ์ ปราจิณราษฎรอ ารุง สพม.ปราจีนบุร ีนครนายก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

37 นายสุวรรณ นนปินะ ราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

38 นายศิวกร ไชยธนภักด ี บ้านต้นผึ้ง   สพป.ล าพูน เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

39 นางสาวเพ็กนภา วิสารวุฒิ บ้านช่องกะพัด สพป.จันทบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

40 นางณัฐธิยา เหมือนมาตย ์ ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) สพป.นนทบุรีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

41 นายนพพล เจียมรัมย ์ บ้านโคกระกาน้อย สพป.บุรีรมัย ์เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

42 นายตรีวุฒิ คณุรักษ ์ อนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป.นครพนม เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

43 นางสาวเพ็กรตัน์ คัดทะจันทร ์ ศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนมเขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

44 นายพลภัทร โสม ี บ้านหนองปลาดุก สพป.นครพนม เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

45 นางสาวจิรารัตน ์เขื่อนสุวรรณ บ้านท่าค้อ(ชุห์ประสาศลิป์) สพป.นครพนม เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

46 นางสาวอรกักกา เปรมสุข อนุบาลทับสะแก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

47 นางสาวอรทัย ใจภักด ี บ้านห้วยยาง มิตรภาพท่ี 35 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

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

49 นายปิยณัฐ วงศ์เครือศร บ้านโคกกลาง สพป.สกลนคร เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

50 นางสาวกักชพร บุกชัย ไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) สพป.ชุมพร เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

51 นายมนูก อามสัสา บ้านโคกข่าหนองโก สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

52 นายสุรยิา ศรีประสาร บ้านกาเกาะระโยง สพป.สรุินทร ์เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

53 นายรัตติกานต์ จันทร์ปรุง หนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป.สรุินทร ์เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

54 นางสาวธิดารตัน์ สมกักา บ้านแกใหก ่ สพป.สรุินทร ์เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

55 นางสาวจันทราวรรณ ลวดเงิน บ้านสวาย สพป.สรุินทร ์เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

56 นางกาณิน สตีนไชย อนุบาลแพร ่ สพป.แพร ่เขต1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

57 นางสาวธักณิชา สุขอาจ บ้านในเหมือง สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

58 นายณฤพัฒโภคิณ อัครโสภิพัฒนากุล วัดสว่างมนัส สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

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

60 นายจิรวัฒน์ บุกทว ี อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวสิารรังสรรค์) สพป.ยโสธร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

61 นางสาวรุ้งนภา ตันติอาภา บรรหารวิทยา สพป.ปราจีนบรุ ีเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

62 นายอมร ศรีนลิ บ้านค ากลาง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

63 นายอมร ปลืม้หอม บ้านโคกเลาะ(มติรภาพท่ี 159) สพป.อุบลราชธานี เขต .2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

64 นางสาวรัชชิดาภรณ์ สุภาษร บ้านนาง้ิว(ประขาสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

65 นายอนุสรณ์ ยุตะวัน บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

66 นางสาวนิตยา สิงห์สา บ้านพะลอง สพป.อุบลราชธานี เขต .2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

67 นายสุขสันต์ พวงทอง เสาวนิต(บ้านวังแซ)  สพป.อุบลราชธานี เขต .2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

68 นายจิรวัฒน ์ธาน ี บ้านสมบรูณ ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

69 นายสมชาต ิมุกดอกไม ้ วัดแสงสรรค ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

70 นางสาวสุภศรี ชุมแก้ว วัดแสงสรรค ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

71 นางสาวปาริฉัตร  ค าเห็น อนุบาลบ้านแพง  สพป.นครพนมเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

72 นางสาวลัดดาวรรณ ว่องไว บ้านโพนจาน  สพป.นครพนม เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

73 นายณรงคเ์ดช ศรีมามาศ ชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

74 นายไพฑูรย์ ภูงอก บ้านลาดควาย สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

75 นายวัฒนา แจ่มใส บ้านนาเจรกิ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

76 สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน บ้านป่าเลา สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

77 นายนพพล เอื้อถาวรสุข บ้านม่วงชุม สพป.เพชรบูรณ ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

78 นางสาววิชิตา สืบทอง บ้านสระประดู่หนองมะค่า สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

79 นายสุกฤษฎิ์ เทกระโทก บ้านหินโคน  สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

80 นายเอกนรินทร ์เต๋จ๊ะ บ้านพกาพิภักดิ ์ สพป.เชียงราย เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

81 นายสักกา แอ่งสุข วันเจริกสามัคค ี สพป.สรุินทร ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

82 นายสงัด แผ่นทอง วันเจริกสามัคค ี สพป.สรุินทร ์เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

83 นายประสงค์ ต๊ะมลู โครงการหลวงแกน้อย สพป.เชียงใหม ่เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

84 นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร บ้านม่วงใหก่ดอนน้อยวิทยา สพป.มหาสารคามเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

85 นางธักกลักษณ์ เวชกามา วัดท่าเรียบ สพป.บุรีรมัย ์เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

86 นางสาวชดาษา พะนิรัมย ์ บ้านสระกอไทร สพป.บุรีรมัย ์เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

87 นางสาววิจิตรา พิชกสมบตั ิ บ้านหนองตาด สพป.บุรีรมัย ์เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

88 นายอภิชัย วงศ์วรรณ บ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

89 นายปักกา ถ้ าหิน บ้านหนองบัว สพป.อุบลราชธานี เขต .5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

90 นางสาวเทพพร สายธน ู บ้านแก้งสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

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

92 นางสาวเพ็กพรรณ นามชัยสงค ์ อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

93 นายนาวา มะโนรัตน ์ อนุบาลชุมพวงวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

94 นายธวัชชัย ปิงน้ าโท้ง กุลโน สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

95 นางชิสาพัชร ์ รัตนพันธ์ พิมายสามัคค ี๑ สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองผอ.ช านากการพเิศษ 
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96 นางสาวนฤมล สุพล บ้านท่าโพธิ ์ สพป.บึงกาฬ ผอ.ช านากการพเิศษ 

97 นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์ว์จนเลิศ สตรีนนทบรุ ี สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

98 นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

99 นางสาวไพลิน เปรมกมล วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) สพม.อยุธยา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

100 นายพงษ์พัฒน์ ศิริโท ศรีสมเด็จพมิพ์พัฒนาวิทยา สพม.ร้อยเอ็ด รองผอ.ช านากการพเิศษ 

101 นางสาวจุรีรตัน์ ทองรอง บ้านแก่งกบ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

102 นายสาคร พุ่มแก้ว อนุบาลพิบูลยม์ังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

103 ว่าท่ีร้อยตรีนติ ิทองมนต์ บ้านท่ามะนาว สพป.นครราชสีมา เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

104 นายธนวิชก์ เอื้อจ านงค ์ บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป.สุโขทัย เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

105 นายน าไทย ชัยปักหา สหราษฎร์รังสฤษดิ ์ สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

106 นางสาวนันทยา ศรีพลราช สหราษฎร์รังสฤษดิ ์ สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

107 นายอิสรา สังกะสินสู ่ ค าเตยอุปถัมภ ์ สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

108 นางพัชรีรัตน์ โวเบ้า พระซองสามคัคีวิทยา สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

109 นายสงกรานต์ ยืนยั่ง มัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

110 นายมารตุ สสีุนา บ้านโคกก่อง สพป.นครพนม เขต 1  ผอ.ช านากการพเิศษ 

111 นายคมสันต์ พลพุทธา บ้านละเวีย้(แปลงคุรรุาษฎร์บ ารุง) สพป.บุรีรมัย ์เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

112 
นายคมสัน รักกุศล วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

รองผอ.ช านากการพเิศษ 

113 
นายปฐมาพร อาสน์วเิชียร วิทยาลัยเทคนิคถลาง 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

รองผอ.ช านากการพเิศษ 

114 นายณฑภีัษ มั่นเหมาะ นครพนมวิทยาคม สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

115 นางพัฒน์ชกา วสุนธราธนาฉัตร บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

116 นายมนตรี น้อยท่าทอง เบกจมราชานุสรณ ์ สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

117 นายวีระศักดิ์ ค าแก่น ก าแพง สพม.ศรสีะเกษ ยโสธร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

118 นายอภิชาต ิศรีวะรมย ์ มัธยมวัดนายโรง สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

119 นางสาวอักชลี ชูช่วย มัธยมวัดหนองแขม สพม.กท.1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

120 นางสาวณัฐธยาน์ วันภักด ี วัดทรงธรรม สพม.สมุทรปราการ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

121 นายชนก แสนติยศ บ้านสมานมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

122 นายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศร ี บ้านป่าแหย่ง สพป.เชียงราย เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

123 นายวัชรา บุกทว ี นาเพียงสว่างวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

124 นางสาวสุจรินทร ์วรรณมาศ วัดตาล สพป.นนทบุรี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

125 นายคมสันต์ พลพุทธา บ้านละเวีย้(แปลงคุรรุาษฎร์บ ารุง) สพป.บุรีรมัย ์เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

126 นายเฉลมิพล ติ๊บมณ ี บ้านหนองเก้าห้อง สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

127 นายเวไนย มณสีุข บ้านเขาค่าย สพป.ชุมพร เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

128 นายพงศธร ทรายปักโก บ้านจะต ี สพป.เชียงราย เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

129 นางสาวชนักชิดา มามี บ้านแสนค า(นาชุมสามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

130 นายพรชัย ขุมค า บ้านโพนงาม สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

131 นายธานินทร์ นวะสมิมา อนุบาลบ้านผือพิทยาภูม ิ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

132 นายทศพล ย ายวน บริบาลภูมิเขตต ์ สพป.อุดรธานี เขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

133 ว่าท่ีร้อยตรสีุรินทร ์อินทะวงศ์ หนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

134 นางสาวนิติยา นาคดิลก อนุบาลสรุิยาอุทัยพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

135 นางสาวนฤมล ฤทธิแสง เมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 
 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 

 

                 

         

             

                      (ดร.วรเวชช ์อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


