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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 43
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในฐานะเป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การพั ฒ นา
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ มี และเลื่ อนเป็น วิท ยฐานะครูช านาญการพิ เศษ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และได้กาหนดให้มีหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ มี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะครู ช านาญการพิ เ ศษ รุ่ น ที่ 43 ระหว่ า งวั น ที่ 23 – 26 เมษายน 2561
ณ ห้ องประชุ มราชนคริ นทร์ ชั้ น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็ จพระศรี นคริ นทร์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 43 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2561 จานวน 58 คน ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางแสงเดือน สิทธิศักดิ์

ตาแหน่ง/โรงเรียน

สังกัด

ครู/โรงเรียนพระอินทร์
สพป. อยุธยา เขต 1
ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ครู/โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล สพป. อยุธยา เขต 1

2

นางสาวมรกต วงษ์เนตร

3

นางสาววราพร ม่วงประถม

ครู/โรงเรียนวัดประดู่ทรง
ธรรม (จียพันธ์บารุง)

สพป. อยุธยา เขต 1

4

นางธัญนันท์ ชุมเกิด

ครู/โรงเรียนพระอินทร์
ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

สพป. อยุธยา เขต 1

5

นางกิ่งขวัญ นวลศรี

ครู/โรงเรียนลาดทิพรส
พิทยาคม

สพม.42

6
7
8

นายพรเทพ ไม้เรียง
นางสุณีรัตน์ โฉมยงค์
นางสาวสุนันทา คาเสนา

ครู/โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ครู/โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ครู/โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์

สพม.42
สพม.42
สพม.41 กาแพงเพชร

2
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
9 นางสาวชุติมันต์ สุขรัตน์
10

นายปภังค์กร เมฆแสน

11

นางสาวปวันรัตน์ ชันษา

12
13

นางสาวจีรวัลย์ เทียนประทีป
นางสาวชญานิศ ญาณโกมุท

14
15
16
17

นางสาวจิราพร ศักดิ์เจริญ
นางสาวบุบผา ไหลพึ่งทอง
นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์
นางสาวอาวีศรี นิลเจียระไน

18
19

นางสาวสุวิมล ถนอมนิล
นางวัฒนา คณโทเงิน

20
21

นางปิยะวรรณ แม้นญาติ
นางสุทธินี พรมมูล

22
23
24
25
26
27
28

นางอุดม เครือสินธุ
นางมาลัย ยิ่งมานะ
นายสันติราษฎร์ เรียนงาม
นายพรเทพ ตรีสิทธิ์
นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์
นายนันทวัตน์ ไวยบุญญา
นางแววดาว เท้าเลา

29

นายนาวิน มดตะน้อย

30

นางสุนันทา มดตะน้อย

31

นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข

ตาแหน่ง/โรงเรียน
ครู/โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์
ครู/โรงเรียนคลองลาน
พัฒนาจินดาศักดิ์
ครู/โรงเรียนวัดประยูรธรร
มาราม
ครู/โรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ
ครู/โรงเรียนวัดลาดเป็ด
(ราษฎร์บารุง)
ครู/โรงเรียนวัดสิทธาราม
ครู/โรงเรียนวัดสิทธาราม
ครู/โรงเรียนสารวิทยา
ครู/โรงเรียนบ้านคลอง
ตะเคียน หมู่ 2 (วันครู2504)
ครู/โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู/โรงเรียนบ้านสามเรือน
(วันครู ๒๕๐๐)
ครู/โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร
ครู/โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
2
ครู/โรงเรียนบ้านซับครก
ครู/โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู/โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู/โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู/โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู/โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ครู/โรงเรียนอนุบาลวัด
สระแก้ว
ครู/โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู/โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี
ครู/โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ หอวัง นนทบุรี

สังกัด
สพม.41 กาแพงเพชร
สพม.41 กาแพงเพชร
สพป.ปทุมธานี เขต2
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพม. เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 1
สพม. เขต 3
สพป. ลพบุรี เขต 1
สพป. ลพบุรี เขต 1
สพป. ลพบุรี เขต 1
สพป. สระบุรี เขต 1
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพป. สระแก้ว เขต 1
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3

3
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
32 นางบุษยา โล่ดารงรัตน์
33 นางประจุพร แย้มกมล
34

นางสาวกัญญา แสงสว่าง

35

นางเกษมศรี นาสิงห์คาน

36
37

นางวรลักษณ์ แปลนนาค
นายอภิรักษ์ ศรีวโรมล

38

นางสาวพรชนก บุญแจ้ง

39

นางญาณิศา อัศวทรงพล

40

นางปวริศา นามประเทือง

41

นางสาวศศิวิมล พลอยงาม

42

นางสาววันดี โค้ไพบูลย์

43
44
45
46

นางพัชราภรณ์ พินิจมนตรี
นางสาวรัตนา รุ่งเรือง
นางสาวณัฎฐณิชา คล่องจริง
นายธีรพล คามะโน

47

นางสุทธิศรี คามะโน

48
49

นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย์
นางสาวสมนึก องค์เพลาเพลิด

50

นางสาวนันทรัตน์ บุมี

ตาแหน่ง/โรงเรียน

สังกัด

ครู/โรงเรียนวัดรังสิต
ครู/โรงเรียนซอย 3 สาย 4
ซ้าย
ครู/โรงเรียนซอย 3 สาย 4
ซ้าย
ครู/โรงเรียนวัดบางพึ่ง

สพป. ปทุมธานี เขต 1
สพป. ลพบุรี เขต 1

ครู/โรงเรียนวัดเกริ่นกฐิน
ครู/โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู/โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู/โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ หอวัง นนทบุรี
ครู/โรงเรียนอ่างทองปัทม
โรจน์วิทยาคม
ครู/โรงเรียนอ่างทองปัทม
โรจน์วิทยาคม
ครู/โรงเรียนอ่างทองปัทม
โรจน์วิทยาคม
ครู/โรงเรียนวัดบ้านป่า
ครู/โรงเรียนวัดบ้านป่า
ครู/โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
ครู/โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี
ครู/โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ปทุมธานี
ครู/โรงเรียนลาแดง
ครู/โรงเรียนวัดชัยมังคลา
ราม

สพป. ลพบุรี เขต 1
สพม. เขต 3

ครู/โรงเรียนบ้านพญาวัง

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สพป. ลพบุรี เขต 1
สพป. ลพบุรี เขต 1

สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 5
สพม. เขต 5
สพม. เขต 5
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

4
สารอง
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

51

นางมีนา ขันทราม

52

นางสาวอาลิตา เส้นขาว

53

นางประนอม คุ้มเงิน

54

นางเพ็ญศิริ ทองสถิตย์

55
56
57
58

นางจรรยา กันทะลือ
นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ
นางเยาวพา บุญส่งศรี
นางนภเกตน์ คาปัน

ตาแหน่ง / โรงเรียน
ครู/โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
ครู/โรงเรียนเชียงรากน้อย
(ทรัพย์-สังเวียนเหราบัตน์
อนุสรณ์)
ครู/โรงเรียนเชียงรากน้อย
(ทรัพย์-สังเวียนเหราบัตน์
อนุสรณ์)
ครู/โรงเรียนเชียงรากน้อย
(ทรัพย์-สังเวียนเหราบัตน์
อนุสรณ์)
ครู/โรงเรียนธัญรัตน์
ครู/โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ครู/โรงเรียนพัฒนานิคม
ครู/โรงเรียนพัฒนานิคม

สังกัด
สพป.อยุธยา เขต2
สพป.อยุธยา เขต2
สพป.อยุธยา เขต2
สพป.อยุธยา เขต2
สพม.เขต 4
สพม.เขต 42
สพม.เขต 5
สพม.เขต 5

