
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านากการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิทย
ฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี ๑๒๔ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ 

  
หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
อบรมระหว่าง  วันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

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 02-2416544-5/093-7924639  

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  

หลักสูตรฯ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3,500 บาท 
 

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online)  
- การอบรมผ่านระบบออนไลน์ อบรมผ่านระบบ ZOOM โดยจะส่งลิงค์การอบรมใน 

Line กลุ่ม  
- สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 26 

ธ.ค. 2565 – 1 ก.พ.2566 ช าระ ค่าลงทะเบียนผ่าน 
QR CODE  เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐาน
การโอนเงิน และแจ้งที่อยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสาร
ประกอบการอบรมใน Line กลุ่ม 

 

- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่ง
เป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อยแล้ว 
(หน้าปก ค าน า สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) 
โดยให้บันทึกช่ือไฟล์เป็นชื่อ นามสกุลของผู้อบรม และทะเบียนประวัติ เริ่มส่งงาน
ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2565 – 13 ก.พ. 2566  ส่งท่ี 
Mail :withaya.hcd@gmail.com  

- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือ
ยกเลิกการอบรม  และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งส้ิน หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ 

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการ
อบรมก่อนช าระเงินค่าลงทะเบียน 

 
QR Code เข้ากลุ่มLine 124 

QR Code ช าระเงินระยะ 124 



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 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดกา ร

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 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น 
ณ  ห้อง 202 ชั้น ๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(ออนไลน์) 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตรที่จะอบรม 

1 นายอธิภัทร ดนุจโรจน ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ ์ สพม.อยุธยาฯ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

2 นายชินวัจน์ เปรมกมลนันทน ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ ์ สพม.อยุธยาฯ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

3 นายศักดิ์สิทธ์ิ กุณรักษ ์ ปิยะมหาราชาลัย สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

4 นายโกมินทร์ เถาว์ชาล ี บ้านแพงพิทยาคม สพม.นครพนม รองผอ.ช านากการพเิศษ 

5 นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.อุดรธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

6 นางสาวรัตน์จินันท์ ไพรดีพะเนาว ์ กุมภวาป ี สพม.อุดรธาน ี รองผอ.ช านากการพเิศษ 

7 นายสุเมธ ศรีจูม อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ านวยศิลป ์ สพม.บึงกาฬ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

8 นายสุวิทย์ รักษ์ทอง เชียรใหก ่ สพม.นครศรีธรรมราช รองผอ.ช านากการพเิศษ 

9 นางสาวจีรนันท์ สมทอง พรหมคีรีพิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราช รองผอ.ช านากการพเิศษ 

10 นางลลิตา สมศร ี เบกจมานสุรณ ์ สพม.จันทบุร ีตราด รองผอ.ช านากการพเิศษ 

11 ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ พวงทอง แม่ลาน้อยดรณุสิกข์ สพม.แมฮ่่องสอน รองผอ.ช านากการพเิศษ 

12 นายธฤษฎา  เมืองสีทอง  กากจนาภเิษกวิทยาลัย กระบี ่ สพม. กระบี ่ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

13 นายณภัทร กองจันทร์ แม่ริมวิทยาคม สพม.เชียงใหม ่  รองผอ.ช านากการพเิศษ 

14 นางอาลิษา เกลือมผีล บ้านโคกรัก สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

15 นายธรรมรัตน์ สงศร ี วัดควนวิไล สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

16 นายสมเกียรติ ธีระคงคา บ้านหนองชวด สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

17 นางสาวจิตตภิา ศัพทเสน ปากคลองสอง สพป ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

18 นางสาวศันสนีย์ พรมงาม ประถมศึกษาธรรมศาสตร ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

19 นายพูนสวัสดิ์ ส ารากสุข วัดสุวรรณจินดาราม สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

20 นายพอชาย พึงไชย สามวาวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตรที่จะอบรม 

21 นางสาวกากจนา เกษร วัดสุทธาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

22 นางสุทิน เจริกอินทร ์ บ้านสามเรือน สพป.เพชรบุรี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

23 นางสาวปวีณส์ุดา รามนัฏ วัดกุกชรวชิราราม (พัฒนวิเทศประชาสรรค์) สพป.เพชรบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

24 นางสาวกานดาภร สารพรภกิโก วัดโพธิ์ทัยมณี(ศริิพรรณพิทยา) สพป.เพชรบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

25 นายกฤตวัฒน์ สงวนให้ บ้านจะโปรง สพป.เพชรบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

26 นายกมลชัย พลายเพ็ชร ์ วัดวังพลับใต ้ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

27 นางสาวกุลธิดา ล้ าเจริกทรัพย ์ วัดวังพลับเหนือ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

28 นายสถาปนิก วรสิทธ์ิ วัดดอนสุทธาวาส สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

29 นางสาวศศิประภา พันธุ์เผือก วัดคันทด สพป.สุพรรณบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

30 นางสาวกักกาภัค หวังห้องกลาง บ้านพุเกต ุ สพป.ราชบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

31 นายจักรพงศ์ บางวัด บ้านหนองจอก(จิตต-ิบุกศรี) สพป.ราชบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

32 นายชวาลวิท บุส าโรง สีวะรา สพป.ราชบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

33 นายสุเมธ ขุนพิชัย ชุมชนวัดทุ่งหลวง สพป.ราชบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

34 นางกมลรัตน์ อะโน บ้านวังปลา สพป.ราชบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

35 นางสาวงามจิตร สมงาม วัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป.ราชบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

36 นางสาววนิดา อรณุศรีประดิษฐ ์ บ้านล าท่าโพ สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

37 นางสาวธนวรรณ รักคง วัดสระกะเทียม สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

38 นางสาวชิดชนา ไทรชมภ ู วัดใหม่ดอนทราย สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

39 นายไพฑูรย์ จุ่นบุก เมืองเก่าก าแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

40 นางสาวมัสยา ปรีแผ้ว นิคมล าปาววิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

41 นายเฉลมิเกียรติ เมืองงาม วัดคลองบางเดื่อ สพป.นครสวรรค ์เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

42 นายณัฏฐด์นัย รุ่งกลิ่นขจรกุล วัดท่าล้อ สพป.นครสวรรค ์เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

43 นางสาวไอลดา โสรถาวร บ้านดอนส านัก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

44 นายวานิช น้อยแสง บ้านดอนทราย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

45 นางสาวศิริกมล พุมมา วัดก ามะเสน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 
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46 นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน ์ บ้านดอนส าราก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

47 นายสหพัฒน์ เรยีงทรัพย ์ บ้านหนองฆ้อง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

48 นายสุธี ดีกลั่น บ้านสวนหลวง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

49 นางพรรณี เรืองบุก เมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

50 นายศุภฤกษ ์ศรสีุพรรณ บ้านปาฝา (คุรุประชานุสรณ์) สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

51 นายวิรัตน ์ใจกล้า มหาสวสัดิ์(ราษฎรบ ารุง) สพป.นนทบุรี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

52 นางสาวปวรัตน์ รอไกรเพชร วัดฝาง สพป.นนทบุร ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

53 นายศุภณัฏฐ์ ผลด ี บ้านหนองหิน สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

54 ว่าท่ีร้อยโทพิทักษ์ชัย ค าพะทา บ้านโพนงาม สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

55 นายโกสลัล์ จลุเหลา บ้านหนองออ สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

56 นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ วังจระเข ้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

57 นางสุณี ศรมีูล บ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

58 นางทองมี บุกศิริ วัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป.บุรีรมัย ์เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

59 นายกันตพิชก์ สีตนไชย บ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) สพป.แพร ่เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

60 นายช านาก แปงเขียว บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) สพป.แพร ่เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

61 นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร ่เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

62 นายคงศักดิ์ สมดวน บ้านค าสว่าง สพป.นครพนม เขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

63 นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม บ้านดงป่ายูง สพป.นครพนม เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

64 นายณัฐวุฒิ ล าทอง บ้านหนองบัว สพป.นครพนม เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

65 นางนวพร อนุฤทธ์ิ วัดคลองเฆ ่ สพป.ปราจีนบรุ ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

66 นายจักรี มนตป์ระสิทธ์ิ บ้านเนินจ าปา สพป.จันทบุร ีเขต 1 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

67 นายพอเจต จ าปาทอง บ้านโกรกตารอด สพป.กากจนบรุ ีเขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

68 นางพงษ์ลดา สารสั บ้านเหนือ สพป ยะลา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

69 นายสมพร  พิบูลย ์ วัดทองแท่งนิสยาราม สพป.ลพบุรี เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

70 นายสุวิจักขณ ์ภัสสพรณ ์ บ้านแดง  สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 
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71 นายอนุวัฒน์ สง่าเมือง บ้านโนนมันเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผอ.ช านากการพเิศษ 

72 นางจตุพร จันแดง บ้านพรุเตย สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

73 นายธิวา ดิษฐกระจันทร ์ วัดหนองแจง สพป.สุพรรณบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

74 นายพชรวรรษ มากระจัน วัดยางยี่แส สพป.สุพรรณบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

75 นายประสันตา โสมอินทร ์ วัดหนองกลางด่าน(สมบุกประชานุเคราะห์) สพป.ราชบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

76 นางสาวจิราภรณ์ จะเรียมพันธ์ วัดสระสี่มมุ สพป.ราชบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

77 นางลาวัณย์ เพิม่สุขรุ่งเรือง วัดดอนใหก ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) สพป.ราชบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

78 นายเทียนชัย แสนสม ชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป.ราชบุร ีเขต 2  ผอ.ช านากการพเิศษ 

79 นายสรายุทธ ชะเกต ุ วัดหนองกลางดง (อธิกราษฎร์คณารักษ์) สพป.ราชบุรเีขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

80 นางสาวยุภาวดี เชื้อทอง วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนกุูล) สพป.ราชบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

81 นายชัยศิลป์ ภดูอนม่วง นาดีหลมุข้าววิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

82 นายสรวิชก์ ศรีทอง บ้านลาด สพป. เลย เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

83 นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

84 ว่าท่ีร้อยตรสีันตสิุข ช่างเย็น วัดแสงมณ ี สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

85 นางสาวสิรินทรา สรรเสรกิ วัดธักกะผล สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

86 นายนิธิพงศ์ โรจนดลุ วัดขุมแก้ว สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

87 นางสาวรัลชพัฒน์ นนภิภัทรพนต ์ วัดประสาทวิถี สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

88 นายธนพงษ์ ศรีทารัง วัดคลองจินดา สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

89 นายปาน พันธุ์สง่า วัดหนองมะขาม สพป.นครวสวรรค ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

90 นางสาวมนธิชา วงวิภาค บ้านง้ิวแบ้ สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

91 นายพนัสชัย วิเชียร วัดเขาห้วยลุง สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

92 นายปิยะ ลิม้ฉาย ดอนสามง่ามผิวหงสวณีะอุปถัมภ ์ สพป.กากจนบรุ ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

93 นายสิทธิชัย พันนัทธี บ้านหนองกรด สพป.กากจนบรุ ีเขต .2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

94 นายอุทัย โคตรบกัชา วัดบุรีการาม สพป.สระบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

95 นางดาวเรือง โสมาบุตร ขมิ้นพัฒนวิทย์ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 
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96 นายภาสกร ภูช่างทอง อุ่มเม่าวิทยา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

97 นายเกตุกิจ สิทธิกาย บ้านแม่พล ู สพป.ตาก เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

98 นายพงศธร ด าริห ์ บ้านดงเกต ุ สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

99 นายสรรชัย วิบูลย์ชาต ิ วัดสว่างอารมณ ์ สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

100 นายสมหมาย ตรงด ี นบ้านไผ่หลวง สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

101 นายวิษณุ แซ่อุง บ้านนราภริมย ์ สพป.นครปฐม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

102 นายชัยวัฒน์ กิจภูริพิพัฒน์ ป่าแงะวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

103 นายธงชัย มั่นธรรม บ้านเสาเล้า สพป.นครพนม เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

104 นายสุรตัน์ ประค า บ้านโนนตาพรม สพป.นครพนม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

105 นายเรวัตร สวสัด ี บ้านโคกยาว สพป.นครพนม เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

106 นางพรทิพย์ รุ่งวิสัย อนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

107 นายวิทูรย์ ชินภักด ี อนุบาลเมืองอาจสามารถ สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

108 นางสาวนงค์นุช ผลาเลิศ  วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานสุรณ์) สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

109 นายนันทวิชก์ จุนทวิเทศ บ้านหนองเหล็ก สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

110 นางสาวทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศ บ้านดอนบ่อดอนแฮด สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

111 นางสาวจิราวรรณ ค าจันทร ์ บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว สพป.ร้อยเอด็ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

112 นางสาวกนกนุช สาระโท บ้านใหม่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

113 นายนพรัตน์ วิรณุพันธ ์ บ้านดู่ค้อ สพป.ศรสีะเกษ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

114 นางสาวทวินันท์ ใสขาว บ้านโคกศร ี สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

115 นายศราวุธ กางส าโรง อนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

116 นางสาวภมรวรรณ แป้นทอง อ.ฮ.ลิงค ์ สพป.เพชรบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

117 นางสาวอัครวรรณ เผือกผ่อง บ้านดงห้วยหลวง สพป.เพชรบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

118 นางณัฐกฤตา อ ามฤต บ้านหนองเตียน สพป.เพชรบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

119 นายสุภเดช อินอ่ิม บ้านสันตสิุข (กฟผ.อุปถัมภ์) สพป.ชัยภูม ิเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

120 นางสาววัชราภรณ์ เพชรด ี วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) สพป.นนทบุร ีเขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตรที่จะอบรม 

121 นายกุลธวัช เสือสะอาด ปากคลองชวดใหก ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

122 นายศุภณัฐ วงศ์สกุล  วัดสร่างโศก  สพป.แพร่ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

123 นางสาวสุกักกา ไตรส าราก วัดสง่างาม สพป.อยุธยาฯ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

124 นายสุรกติติ ์บุกมา บ้านสวนหม่อน สพป.สรุินทร ์เขต 2  ผอ.ช านากการพเิศษ 

125 นายมนูศักดิ ์   คมข า บ้านกระเบื้องใหก ่  สพป.สรุินทร์ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 

126 นายวิชิต เกรัมย ์ วัดส าโรง สพป.บุรีรมัย์ เขต 2 รองผอ.ช านากการพเิศษ 

127 นางสาวสุรรีัตน ์แสงพรเลศิ บ้านหนองจิกยาว สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

128 นางสาวรชุดา ธนาภิวัฒน์ วัดประชุมสงฆ ์ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

129 นายวัฒนา ก้องแดนไพร วัดเขาพระ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

130 นางสาวธนิตา เหมือนใจ วัดท่าเตียน สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

131 นางสาวกุสาวดี อินรุ่ง บ้านแจงงาม สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

132 นายวิษณุ ทองค า วัดโคกหม้อ สปพ.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

133 นายคมกฤษ เชี่ยวชาก บ้านปากดง สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

134 นายโสภณ. สุขประเสริฐ บ้านห้วยหินด า สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

135 นางสาวสุกักกา เริ่มรตัน ์ วัดหนองเปาะ สพป.สุพรรณบุร ีเขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

136 ว่าท่ีร้อยตรณีัฐกิตติ์ชยากรณ์ ตรีวิเศษ บ้านน้ าเย็น สพป.เลย เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

137 นายจักรชัย แก้วพิภพ บ้านแก่งเกลี้ยง สพป.เลย เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

138 นางอักชนาพร สอนพร วันครู(2504) สพป.นครสวรรค ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

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

140 นายสมเกียรติ สุวรรณไตร บ้านสนวน สพป.สรุินทร ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

141 นายธัชวรรธน์ เจรกิภริมย์บวร บ้านคลองลาน สพป.นครสวรรค ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

142 นางสาวปรียา อนุโต วัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

143 นางกนยาณสริิ พลเดชา บ้านหนองละหานทราย สพป.บุรีรมัย ์เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

144 นางรัชนีย์ สีหะวงษ ์ บ้านหนองยาง สพป.บุรีรัมย์ เขต3 ผอ.ช านากการพิเศษ 

145 นายหากณรงค ์กระจงจิตร บ้านค าพอุง(ประชาราษฎร์บ ารุง) สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตรที่จะอบรม 

146 นายชวน ละครไชย ศรีสวสัดิ ์ สพป.ร้อยเอด็ เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

147 นางสาวธารณิ ีมั่นคง บ้านตาโสม สพป.ศรสีะเกษ เขต 3 ผอ.ช านากการพเิศษ 

148 นางสาวอรพัชรีวรรณ โสรมัย ์ วัดบุปผาราม สพป.บุรีรมัย ์เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

149 นายสกุลเทพ พรหมเอาะ บ้านโนนตาล(ศีลาครุุราษฎร์พัฒนา) สพป.บุรีรมัย ์เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

150 นายชากยุทธ   งามสะพรั่ง ชุมชนบ้านนาแพง สพป.บุรีรมัย์ เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

151 นายพิษณุ พลอยศร ี บ้านหลู ้ สพป.เชียงราย เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

152 นายพลากร เมืองมูล บ้านแม่เปา สพป.เชียงราย เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

153 นายกิตติพงษ์ โฆทวี บ้านปล้องส้าน สพป.เชียงราย เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

154 นายแผน โสดาโคตร บ้านภูดินพัฒนา สพป.ศรสีะเกษ เขต 4 ผอ.ช านากการพเิศษ 

155 นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน ์ บ้านมะค่าตอนทะยิง สพป.นครราชสีมา เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

156 นางสาวอัจฉราวด ีศรีรตัน ์ บ้านดอนหันโนนหินแห ่ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผอ.ช านากการพเิศษ 

157 นางสุกักกา ประโพทัง บ้านเสว(ราษฎรส์ามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 6 ผอ.ช านากการพเิศษ 

158 นายภราดร สติด ี บ้านมะนาว สพป.ตราด ผอ.ช านากการพเิศษ 

159 นายคุณภัทร์ ธักกเจรกิ วัดวังน้ าขาว สพป.ชัยนาท ผอ.ช านากการพเิศษ 

160 นายสมชาย ดสี ี บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป.ชัยนาท ผอ.ช านากการพเิศษ 

161 นางสาวอมรา  โพธิ์ทอง วัดพรหมเทพาวาส  สพป.สิงห์บุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

162 นางสาวพนิดา สุทธิสวสัดิ ์ วัดประโชติการาม สพป.สิงห์บุร ี ผอ.ช านากการพเิศษ 

163 นางสาวกุลธิดา พรมทอง บ้านป่าคลอก สพป.ภูเกต็ ผอ.ช านากการพเิศษ 

164 นายศุภชัย โสธร บ้านทับจาก สพป.ระนอง ผอ.ช านากการพเิศษ 

165 นายกาณทัด อ่องค า 
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 

บริเวณชายแดนเชียงราย 
ส านักงาน กศน. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

166 
นางสาวรัตนา ตะราษ ี

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย 
บริเวณชายแดนมุกดาหาร ส านักงาน กศน. รองผอ.ช านากการพเิศษ 

167 นายชรินย์ แกล้วกลา้ นครสวรรค์ปกักานุกลู จังหวัดนครสวรรค ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

168 นางสาวบงกช พิทักษ์ พิบูลประชาสรรค ์ ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

169 นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพังงา ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สังกัด หลักสูตรที่จะอบรม 

170 นางสาวอรักกา นามเสน ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ รองผอ.ช านากการพเิศษ 

171 นายบักชา ใจซื่อ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี
ส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 
รองผอ.ช านากการพเิศษ 

172 
นายศราวุฒิ อุทุมพร วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

รองผอ.ช านากการพเิศษ 

173 นายคุณาวุฒิ เครือสินธุ ์ 
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุร ี

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา รองผอ.ช านากการพเิศษ 

 174 นายกช อ้ึงพรภิมนกุล บ้านเสมด็ สพป.บุรีรมัย์ เขต 2 ผอ.ช านากการพเิศษ 
 
 

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่  2๖ มกราคม 2566 (เพ่ิมเติม) 

 

                 

         

             

                      (ดร.วรเวชช ์อ่อนน้อม) 
         ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 


