
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการและวิทยฐานะช านากการพิเศษ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๒๐ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๒๙ ,๓๐ พฤศจิกายน – ๑ , ๒ ธันวาคม  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 22 ตลุาคม – 25 
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 22 ต.ค. – 

28 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 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 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 ๒๙,๓๐พฤศจิกายน–๑,๒ ธันวาคม เวลา 08.30 – 16.00 น 
ณ  ห้อง 202 ชั้น ๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(ออนไลน์) 
 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

1 นางสาวสกาวรตัน ์ ศรีธ ิ จุนวิทยาคม สพม.พะเยา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

2 นางสาวฐานุตรา  ต้นโพธ์ิ หัวตะพานวิทยาคม สพม.อุบลราชธาน ีอ านาจเจริก รองผอ.ช านากการพเิศษ 

3 นายณัฐวุฒิ  นันทา บ้านนาหว้าเหนือ สพป.อุบลราชธาน ีเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

4 นางจิตพทัย  รุณกระโทก รวมราษฎรส์ามัคค ี สพป.ปุมธาน ีเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

5 นายสุรตัน ์ ประค า บ้านโนนตาพรม สพป.นครพนม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

6 นางประชัน  ยิ้มละไม ้ กศน.อ าเภอโคกส าโรง ส านักงานกศน.จังหวัดลพบุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

7 นางสาวกนกอร  มากนคร กศน.อ าเภอกะทู ้ ส านักงานกศน.จังหวัดภเูก็ต ผอ.ช านากการพเิศษ 

8 นางรัศม ี รัตนแสนศร ี กศน.อ าเภอศนีสงคราม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ผอ.ช านากการพเิศษ 

9 นางอักษร  ค าถา กศน.อ าเภอเรณูนคร ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ผอ.ช านากการพเิศษ 

10 นางสาวปรารถนา  ฃีโพธ์ิ กศน.อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบ์ุรี ส านักงาน กศน.กศนจังหวัดสิงห์บรุี ผอ.ช านากการพเิศษ 

11 นางสาวกุลธิดา  ต้นโสภา กศน.อ าเภอโนนนารายณ ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสรุินทร ์ ผอ.ช านากการพเิศษ 

12 นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ กศน.อ าเภอวังวิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผอ.ช านากการพเิศษ 

13 นางสาวเรืองวิไล  เรืองศร ี กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผอ.ช านากการพเิศษ 

14 นายสวัสดิ ์ บุกพร้อม กศน.อ.นครหลวง 
ส านักงาน กศน.จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ผอ.ช านากการพเิศษ 

15 นายพงษ์พิพัฒน์  พิมปัดชา กศน.อ าเภอเจริกศลิป ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร  ผอ.ช านากการพเิศษ 

16 นางธณิกานต ์ เทียวประสงค ์ กศน.อ าเภอดงเจริก ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ผอ.ช านากการพเิศษ 

17 นางสาวฉันทนา  เสือเขียวบุกเทียม กศน.เขตสะพานสูง ส านักงาน กศน.กทม. ผอ.ช านากการพเิศษ 

18 นางสาวล าไพ  โพธิ์ศรีขาม กศน.เขตทวีวัฒนา ส านักงาน กศน.กทม. ผอ.ช านากการพเิศษ 

19 นางสาวพัชรี  ไชยโรจน ์ กศน.อ าเภอเทพา  ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  ผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

20 นายยะฝาด  สันหมาน กศน.อ าเภอบางแก้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ผอ.ช านากการพเิศษ 

21 นางโสภา  สมหวัง กศน.อ าเภอล าทับ ส านักงานกศน.จังหวัดกระบี ่ ผอ.ช านากการพเิศษ 

22 นายนินาท  ป้องอ้วน กศน.อ าเภอโคกเจรกิ ส านักงาน กศน.จังหวัด ลพบรุ ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

23 นางนงรัตน์  หุ่นธานี กศน.อ าเภอหนองโดน ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบรุ ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

24 นางพรพันธ์  อาทิเวช กศน.อ าเภอน้ าขุ่น 
ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธาน ี
ผอ.ช านากการพเิศษ 

25 นางสาวมาลยั  เมืองทอง กศน.อ าเภอโพธ์ิประทับช้าง ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ผอ.ช านากการพเิศษ 

26 นางสาวทิศากร  กลิ่นบุบผา กศน.อ าเภอบ้านนา ส านักงาน กศน.จงัหวัดนครนายก ผอ.ช านากการพเิศษ 

27 นายสุรยิัก  มีจันทร์ กศน.อ าเภอเมืองนครปฐม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผอ.ช านากการพเิศษ 

28 นางผัลยส์ุภา  แบ้งกลาง กศน.อ าเภอกุสมุาลย ์ ส านักงานกศน.จังหวัดสกลนคร ผอ.ช านากการพเิศษ 

29 นางปกาวรรณ  เทียบฤทธิ ์ กศน.อ าเภออินทร์บุร ี ส านักงานกศน.จังหวัดสิงห์บุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

30 นางสาวศศิธร  จันทรสุข กศน.อ าเภอศรมีหาโพธิ ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

31 นางนาตยา  นนทวงศ ์ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง ผอ.ช านากการพเิศษ 

32 นางสาววิภารตัน ์ กวนกระโทก กศน.อ าเภอศรีประจันต ์ ส านักงานกศน.จังหวัดสุพรรณบุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

33 นางศรัณย์พัทธ ์ เพ็กปกักา กศน.อ าเภอเลาขวัก ส านักงาน กศน.จังหวัดกากจนบุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

34 นางวัชรินทร์  สิทธิพร กศน.อ าเภอแกลง ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง ผอ.ช านากการพเิศษ 

35 นายพัลลภ  ฮุนพานิช กศน.อ าเภอพรหมพิราม ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณโุลก ผอ.ช านากการพเิศษ 

36 นายสมพารน ์ แน่นอุดร กศน.อ าเภอปลาปาก จ.นครพนม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ผอ.ช านากการพเิศษ 

37 จ่าสิบตรีพรณรงค ์ สิทธ์ิขวา กศน.อ าเภอหนองแซง ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบรุ ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

38 นางสาวจ าเนียร  รัตนบรุ ี กศน.อ าเภอป่าพะยอม ส านักงานกศน.จังหวัดพัทลุง ผอ.ช านากการพเิศษ 

39 นางสาวเสาวณ ี ศรีโพธ์ิ กศน.อ าเภอชะอ า ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบรุ ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

40 นางวาสนา  วิชัย กศน.อ าเภอสองแคว ส านักงานกศน.จังหวัดน่าน ผอ.ช านากการพเิศษ 

41 นางศิริพร  โขนงนุช กศน.อ าเภอท่าวังผา จ.น่าน ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน ผอ.ช านากการพเิศษ 

42 นายพิจิตร  สีมาฤทธ์ิ กศน.อ าเภอพนา ส านักงาน กศน.จังหวัดอ านาจเจรกิ ผอ.ช านากการพเิศษ 

43 นายสยาม  ชูกร กศน.อ าเภอบ้านแพ้ว กศน.จังหวัดสมุทรสาคร  ผอ.ช านากการพเิศษ 
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44 นายนิติพงศ์  ธนภัทรศักดิ์กลุ กศน.อ าเภอแมส่ะเรียง สนง.กศน.จ.แม่ฉ่องสอน ผอ.ช านากการพเิศษ 

45 นางมยุร ี ช้อนทอง กศน อ าเภอหว้านใหก ่ กศน.จ.มุกดาหาร ผอ.ช านากการพเิศษ 

46 นายจตุรวิทย ์ วงศ์สุรศิลป ์ กศน.อ าเภอเวียงเก่า ส านักงาน กศน ผอ.ช านากการพเิศษ 

47 นางเพ็กโฉม  โป้แล กศน.อ.วังโป่ง ส านักงาน กศน. ผอ.ช านากการพเิศษ 

48 นายพิทยา  ธาตุอินจันทร ์ กศน.อ าเภอสารภ ีจ.เชียงใหม ่ ส านักงาน กศน. ผอ.ช านากการพเิศษ 

49 นางอริสา  ประกอบด ี สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ส านักงาน กศน. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

50 นางสาวพัสสรณส์ิร ิ ประสิทธ์ิ กศน.โรงเรยีนกากจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) ส านักงาน กศน. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

51 นางสาวธักกล์ักษณ ์ ขจรสกุลวงศ์ กศน.ภาคตะวันออก ส านักงาน กศน. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

52 นางสาวประภาพร  สุพรรณ ์ กศน. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ส านักงาน กศน. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

53 นายธเนตร  หลงศร ี กศน.เป้าหมายพิเศษ ส านักงาน กศน.  รองผอ.ช านากการพเิศษ 

54 นางอารียา  ปิ่นโพธ์ิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสกลนคร ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

55 นางสาวจิราภรณ ์ สักจรด ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4  

จังหวัดตรัง ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
รองผอ.ช านากการพเิศษ 

56 นายชรินย ์ แกล้วกล้า ฉะเชิงเทราปักกานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

57 นายเทียนชัย  แสนสม ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป.ราชบุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

58 นางวาสนา  คงแก้ว กะเปอร์วิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รองผอ.ช านากการพเิศษ 

59 นายสุรสิทธ์ิ  รอดประเสริฐ บ้านร่มเกล้า 3 สพป.ตาก เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

60 นายค ากอง  เงินเชียง บางปะกง"บวรวิทยายน" สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

61 นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ นนทบุรี สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

62 นายกิติศักดิ ์ สุพร สระกะเทียมวิทยาคม สพม.นครปฐม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

63 นายประเสริฐ  แจ่มแจ้ง แปลงยาวพิทยาคม สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

64 นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย ดัดดรุณ ี สพม.ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

65 นายวีระศักดิ ์ ค าแก่น ก าแพง สพม.ศรสีะเกษ ยโสธร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

66 นางชมัยพร  แก้วละเอียด บ้านม่วงงาม สพป.สงขลาเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

67 นางสาวสุพรทิพย ์ จินตนชูติกร บ้านห้วยแห้ว สพป.สรุาษฎร์ธาน ีเขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 
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68 นางสาวกฤตกร  เมืองพรหม วัดคุณาราม สพป.พทัลุง เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

69 นางสุภารตัน ์ ศรีเนียม บ้านศรีชัยคราม สพป.พัทลุง เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

70 นางสุนันท์  หนูอินทร์ วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป.พัทลุง เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

71 นางกักกาะวีช์  มนตร ี บ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

72 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน ์ กากจนาภเิษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

73 นายมนตร ี น้อยท่าทอง เบกจมราชานุสรณ ์ สพม.นนทบุร ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

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

75 นายโยธิน  สุดาจันทร ์ วัดสองพี่น้อง สพป.ปทุมธานีปทุมธาน ีเขต1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

76 นายจารุบตุร  โสพิน อมรินทราวาร ี สพป.สรุินทร ์เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

77 นางสาวนงค์นุช  ผลาเลิศ วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป.ร้อยเอด็2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

78 นางสาวสมหกิง  ใหก่พงศกร บ้านวังโพธิ ์ สพป.นครพนม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

79 นางสาวบุษยา  ลิมปิทีปราการ วัดกร่างทองราษฎร์บรูณะ สพป.กากจนบรุ ีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

80 นางณัฐภัทร  สุดจิตต ์ วัดขุนไทยธาราราม สพป.กากจนบรุีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

81 นางสาววัลลภา  บุกซุ่นหล ี บางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. ฉะเชิงเทรา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

82 นางสาวพรรณษา  รักษ์ผล เขาดินวิทยาคาร สพป.กากจนบรุ ีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

83 นางสาวนาฏตยา  ไตรผล อนุบาลกากจนบรุ ี สพป.กากจนบรุ ีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

84 ว่าท่ีร้อยตรสีุรสิทธ์ิ  สิงห์เมืองพรหม มักจาศึกษา สพม.ขอนแก่น รองผอ.ช านากการพเิศษ 

85 นายศฤง  ร่าเริง บ้านหนองหว้า สพป.สน.2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

86 นางกัลยา  แก้ววิเชียร อนุบาลสร้างคอม สพป.อุดรธานเีขต ๑ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

87 นายธรรมรัตน ์ สงศร ี วัดควนวิไล สพป.ตรัง1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

88 นายอภิชาต ิ ดวงศร ี บ้านทุ่งกล้วย สพป.พะเยา เขต2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

89 นายกฤษฎิ ์ กาบทุม บ้านไชยสถาน สพป.พะเยาเขต2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

90 นางสาวขวักเรือน  อู่รัศม ี บ้านนาด ี สพป.อุดรธาน ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

91 นางสาวเฟื้องฤทัย  วิโคตร บ้านทุ่ง สพป.อุดรธาน ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 
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92 นางสาวพัณณิตา  สุวรรณภักด ี วัดทุ่งหล่อ สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

93 นางสาวจรรยา  ใจเอื้อ ปราสาท สพป.สรุินทร์เขต3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

94 นายประกาศน  เจริกยิ่ง วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

95 นางสาวปิยาอร  ทองนุ่น บ้านควนโตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

96 นายปถม  แก้วสิน วัดทุ่งส้าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

97 นางพัธยา  ชิณวงศ์ บ้านคลองกุย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

98 นางสาวมนทิรา  ทัลวรรณ ์ บ้านประชาอาร ี สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

99 นางสาวสาวิตร ี สีขาว วัดนากุน สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

100 นายเด่นวัฒน  สักคุนา ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

101 นายปภาวิน  มัฎฐารักษ ์ บ้านทุ่งกรวด สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

102 นางสาวปนัดดา  ทองปานดี วัดบางหว้า สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

103 นายภราดร  สติด ี บ้านมะนาว สพป.ตราด ผอ.ช านากการพเิศษ 

104 นายเทพฤทธ์ิ  บุกผาง วัดโพธิ์ทอง สพป.บุรีรมัย ์เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

105 นางสาววารินทร ์ สีทะ เมืองเกษตรวสิัย สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

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

107 นายกุลชาต ิ กุลสุวรรณ ์ บ้านนางาม สพป.อุบลราชธาน ีเขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

108 นายนิต ิ อิโน จตุรพักตรพิมาน สพป.ร้อยเอด็เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

109 นายทนงศักดิ์  โพธิ์พัฒน์ บ้านตระกาศขอนแก่น สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

110 นางวัชราภรณ ์ มาร์คูกซ ์ บริบาลภูมิเขตต ์ สพป.อุดรธาน ีเขต 4 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

111 นายภัสกร  ชูส่งสง บ้านราษฎร ์ประสานจิต สพป.สรุาษฎร์ธาน ีเขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

112 นางสาววรรณา  ยีซัน บ้านหนองมาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

113 นางสาวจุไรรัตน ์อ่อนมุข สวีวิทยา สพม.สรุาษฎร์ธาน ีชุมพร รองผอ.ช านากการพเิศษ 

114 นางชกาภา ศรสีวัสดิ ์ ศรีวิชัยวิทยา สพม.นครปฐม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

115 
นางอาริยาพัชร์ ฤกษ์สมบูรณด์ ี

ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

สพม.นครปฐม รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตร 

116 นายวัชระ ชวีวัฒน์ ประชารัฐบ ารุง สพป.นนทบุร ีเขต2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

117 นายธนวิสุทธ์ิ สินนพรัตน ์ เทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูม ิ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) 

 

                 

         

             

                      (ดร.วรเวชช ์อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


