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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 44
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 44 ระหว่ า งวั น ที่ 23 – 26 เมษายน 2561
ณ ห้ องประชุ มโครงการอนุ รั กษ์ พั น ธุ กรรมพื ช มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั มภ์
จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 44 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2561 จานวน 52 คน ดังต่อไปนี้

ลาดับ
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ชื่อ – สกุล
นางสาวทิชากร คงเพชร

ตาแหน่ง / โรงเรียน

ครู/โรงเรียนคอตัน คลอง 27
ครู/โรงเรียนวัดหญ้าไทร
นายธีระรัตน์ คันธิวงศ์
(ราษฎร์ประสิทธิ์)
นางสาวอาภา แสงระวี
ครู/โรงเรียนวัดบ้านพริก
ครู/โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่ม
นางสาวฮุสนา เรืองปราชญ์
นวลอุทิศ)
ครู/โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่ม
นางสาวรุจิรา เรืองปราชญ์
นวลอุทิศ)
ครู/โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐ
นางสาวลาวัณย์ เรืองปราชญ์
อนุสรณ์)
นางสาวกฤติยาณี แสง
ครู/โรงเรียนวัดสีกุก
สุวรรณ์
ครู/โรงเรียนคลองสิบสาม" ผิว
นางสุนันท์ ม่วงน้อยเจริญ
ศรีราษฎ์บารุง
นางสาวอนงค์ สีม่วงงาม
ครู/โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

สังกัด
สพป. อยุธยา เขต 1
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป.นครนายก
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป.ปทุมธานีเขต
เขต 2
สพม. เขต 3

2
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

10

นางสาววาสนา ทองเหง้า

11

นางสาวลัดดา รอดนุช

12

นางสาวกิตติยา เพ็งพันธ์

13

นางสุมาลี ฤทธิ์อุดม
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นางกุลวณิช แก้วสถิตย์
นายธีรวุฒิ พฤฒากรณ์
นางกุลวดี พัสวีรุ่งรุจิ
นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน
นางนิสาชล แย้มนุ่น
นางสาวจารุวรรณ สุข
ประเสริฐ
นางทิฆัมพร วรรณสุทธิ์
นางสาวภาวินี ศรีเอี่ยม

22

นายนรภัทร ศรีสมบัติ

23

นางสาวจิดาภัส จาปาเทศ

24

นางสาวศุภรัตน์ ผลทับทิม
นางรัญญาภัทร์ กุลจิรภัทร์
ฐากูร
นางสาวชญาณิศา วิสิษฐ์
ศาสตร์
นางสาววิราพร เกตุอรุณ
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ตาแหน่ง / โรงเรียน

สังกัด

ครู/โรงเรียนวันครู 2502
สพป.ปทุมธานี เขต 1
ครู/โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อ
สพป. อยุธยา เขต 2
วิทยาคาร)
สพป. สุพรรณบุรี
ครู/โรงเรียนบ้านหนองสานแต
เขต 2
ครู/โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์
สพม. เขต 3
วิทยา)
ครู/โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. อยุธยา เขต 2
ครู/โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. อยุธยา เขต 2
ครู/โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. อยุธยา เขต 2
ครู/โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
ครู/โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
ครู/โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

สพป.สิงห์บุรี

ครู/โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ครู/โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ครู/โรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157
ครู/โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์
ครู/โรงเรียนประตูชัย

สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี

ครู/โรงเรียนประตูชัย

สพป. อยุธยา เขต 1

ครู/โรงเรียนวัดธรรมนาวา

สพป. อยุธยา เขต 2

ครู/โรงเรียนวัดธรรมนาวา

สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป. อยุธยา เขต 1

สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. ปทุมธานี เขต
นางจริยา แสงกรด
ครู/โรงเรียนวัดสุวรรณ
2
นางนวพร เสริมกูลเกียรติ
ครู/โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2
นายกุลเกียรติ เสริมกูลเกียรติ ครู/โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 2
ครู/โรงเรียนชุมชนวัดจงโก
นายนรภัทร ศรีสมบัติ
สพป.ลพบุรี เขต 2
มิตรภาพที่ 157
นายวีรชน กะลัมพากร
ครู/โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2

3
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

33

นางสาวสุนันทา การสมเพียร
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นางสาวลัดดา การะภาพ
นางสาววีรยา จูกระจ่าง
นางสาวณัฐรินีย์ ธรรมมา
โพสพ
นางสาวสุภัคชกร ตันเจริญ
นางเพ็ญศรี สุดตะไล
นางอราตี สุนทโรทก
นางสุวรรณี มานะเอม
นางนภเกตน์ เชียงทอง

42

นางสาวศุชญา ผ่องอุดม

43

นายชัชชาญ ผ่องอุดม

44

นายปราโมทย์ กิจพยัคฆ์

45

นายธนะชัย เวลาดี

46

นางลัดดา ไก่ฟ้า

47
48
49
50
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ตาแหน่ง / โรงเรียน

สังกัด

ครู/โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อ
สพป. อยุธยา เขต 2
วิทยาคาร)
ครู/โรงเรียนคอตัน
สพป. อยุธยา เขต 2
ครู/โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
สพป. สระบุรี เขต 2
ครู/โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

สพป. ชัยนาท
สพป.ปทุมธานีเขต 2
สพป.ปทุมธานีเขต 2
สพป.ปทุมธานีเขต 2
สพป.ปทุมธานีเขต 2
สพป. สระบุรี เขต 2

นางบุญชญา หอมอินทร์
นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
นายปณิธาน ภูษาทอง
นางสาวพรพนา บัญฑิโต

ครู/โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
ครู/โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
ครู/โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
ครู/โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
ครู/โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
ครู/โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางเขน
ครู/โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางเขน
ครู/โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 5
ครู/โรงเรียนวัดหนองยาง
ครู/โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญ
ธรรม
ครู/โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
ครู/โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ครู/โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
ครู/โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง / โรงเรียน

สังกัด

สพ.กทม. เขต 2
สพ.กทม. เขต 2
สพม. เขต 9
สพป.อ่างทอง
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพม.4 ปทุมธานี
สพม.5 อ่างทอง
สพม.5 อ่างทอง

สารอง
ลาดับ
51

นางสาวสมจิตร จินาวรณ์

52

นายศุภกิจ วิเศษนคร

ครู/โรงเรียนหินกอง(พิบูล
อนุสรณ์)
ครู/โรงเรียนวัดประยูรธรรมา
ราม

สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2

4
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

53

นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์

54

นางสุกัญญา เจริญสุข

55

นางสาววัชรินทร ทรงมะลิ

56

นางสาวศิรินภา ปิดตาฝ้าย

ตาแหน่ง / โรงเรียน
ครู/โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์
วิทยา
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์
วิทยา
ครู/โรงเรียนลาดบัวหลวง
ไพโรจน์วิทยา

สังกัด
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3

