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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 45
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 45 ระหว่ า งวั น ที่ 1 - 4 มิ ถุ น ายน 2561
ณ ห้ องประชุมอุบลบุศย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 45 ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2561 จานวน 75 คน ดังต่อไปนี้

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6

นางสาวกรรณิกา พิมพ์ทอง
นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง
นางณพิชญา กิจจสัจจา
นายวรากฤษ นันท์แก้ว
นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
นางสาวปุณยานุช มัฆนาโส

ปราสาททองวิทยา
หอวังปทุมธานี
หอวังปทุมธานี
หอวังปทุมธานี
หอวังปทุมธานี
ธัญบุรี

7

นางสายสุณีย์ ไหวติง

ชุมชนบึงบา

8
9

นายเอกภพ เกิดอ่า
นายสานันท์ รืน่ ไว

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
วัดลาบัว

10

นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์

ประชารัฐวิทยา

11

นายยุทธนา กองโค

ธรรมศาสคร์คลองหลวง
วิทยาคม

สังกัด
สพป.อยุธยา เขต 2
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพป.ปทุมธานี เขต
2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.นครราชสีมา
เขต 4
สพม. เขต 4

2

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

12
13
14
15
16
17
18

นางสาวปราณี พ่วงทองคา
นางสาวขวัญมนัส มุกข์ดา
นางสาวอรพรรณ งามนัก
นางสาวมนัชยา สีสะอาด
นางสาวพัชราภรณ์ เย็นมนัส
นางสาวนันทพร ทับทิมอ่อน
นางวาทินี แสนทวี
นางสาวกุสุมาภรณ์วดี วิจิตร
เชื้อ

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภมิ"
วัดเปรมปรีชา
วัดเปรมปรีชา
วัดธรรมนาวา
วัดพะยอม
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
มวกเหล็กวิทยา

19
20

นางกฤติมา เจริญเชาว์

21
22

นางสาวภัทริน คูณธาการ
นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี

23

นายธนพล สีสุข

24

นางสาวพัชรา จารัสบรรณ

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นางจันทวงศ์ เรืองเกษา
จุฑามณี ศิริปุณย์
นายภูกษิดิ์กิตติ์ ภูมินา
นางสาวมณฑา มงคลแท้
นายภูชิต ช้างพันธุ์
นายเสน่ห์ คาปัน
นางขนิษฐา กิตติอัชวาลย์
นางสาวกีระนาถ อาจวงค์
นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต์
นายปราโมช พันธุเมฆินทร์
นายพรจักษ์ อุ่นทิม

36

นายชานาญ จิตรโชติ

สังกัด

สพม. เขต 5
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 1
สพม. เขต 42
สพม. เขต 4
สพป.อุบลราชธานี
บ้านหนองแสง
เขต 5
สพป.อุบลราชธานี
ดารงสินอุทิศ
เขต 5
เดชอุดม
สพม. เขต 29
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภมิ" สพม. เขต 5
วัดจาปาหล่อ "ธรรมะ
สพป. อ่างทอง
วิทยาทาน"
สพป.ปทุมธานี เขต
วัดไพร่ฟ้า
1
วัดลาพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป.อยุธยา เขต 1
วัดประสิทธิเวช
สพป.นครนายก
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4
วัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” สพป.อยุธยา เขต 2
อนุบาลแสวงหา
สพป. อ่างทอง
พัฒนานิคม
สพม. เขต 5
พัฒนานิคม
สพม. เขต 5
พัฒนานิคม
สพม. เขต 5
ธัญรัตน์
สพม. เขต 4
ธัญรัตน์
สพม.4
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต
วัดตะวันเรือง
1

3

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

37

นางปิยะมาศ เจริญวงศานนท์

38

โรงเรียน

สังกัด

นางปทิตตา วงศ์ราษี

วัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่
64
บ้านม่วงวิทยา

39

นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุล

สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์

40

นางสุรีรัตน์ สาราญถิ่น

41

นายวุฒิกร จันทร์มาก

42

นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร

43

ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด

วัดจรเข้ไล่
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เขต
1
สพป.สกลนคร เขต1
สพป.นครสวรรค์
เขต1
สพป.อยุธยา เขต 2

44

นางสาวอลิษา สืบสิงห์

ชุมชนวัดเสด็จ

45

นางสาวสถาพร ภูทองก้าน

ชุมชนวัดเสด็จ

46

นางพนมรัตน์ สนมศรี

47

นายกิตติเทพ เทพพุทธางกูร
นางสาวสิริลดา สายพงษ์
พรรณ
นางสาวณัฏฐนันท์ มันตะ
พงศ์
นางสาวธีราพร ขยันการ
นางสาวเพ็ญศิริ ฤทธิกรณ์
นายพิภัทร อยู่ดี
นางดาวเรือง สกุลเดช
นางสาวบุบผา ละเอียด
นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ
นายธนเดช สายทัศน์
ว่าที่ ร.ต.อานนท์ โพธิมณี
นางศิริรัตน์ สุขแสวง

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

วัดบ้านโคก (มงคลประชา
สรรค์)
วัดบางเดื่อ
ชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุ
ปกฤต)
ชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุ
ปกฤต)
บ้านหนองโกวิทยา
วัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
วัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
บ้านเหวตาบัว
ประตูชัย
บางเสด็จวิทยาคม
บางเสด็จวิทยาคม
วัดดอนพัฒนาราม
ประตูชัย

สพม. เขต 5
สพม. เขต 5
สพม. เขต 5
สพป. ปทุมธานี เขต
1
สพป. ปทุมธานี เขต
1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.อยุธยาเขต 1
สพม.5
สพม.5
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 1
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

59
60
61

นางสาวประวีณา ปิติสุทธิ
นางประกายแก้ว ภู่สอาด
นางสาวมณฑา มงคลแท้

ประตูชัย
วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ)
วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"

62

นางสาวจันทิมา จงชาญสิทโธ

สุพรรณภูมิ

63
64
65
66
67
68

นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
นางสุบรรณ ชัยรัตน์
นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์
นางนลินรัตน์ อุปทะ
ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญ
นายจุมพล สมภาค

ทัพทันอนุสรณ์
วัดสุทธิรุจิราราม
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วังม่วงพิทยาคม
วัดลาตะเคียน(วิริยศึกษา)
อนุบาลวัดอ่างทอง

69

นางสาวบุษบา วงษ์ปลั่ง

วัดสุวรรณ

70

นายสมคะเน โตวัฒนา

วัดสุวรรณ

71

นางนภาวรรณ สุขดี

72

นางพัชรี พิมพิลา

73

นางสาวกมลพร อันทปัญญา

74

นางอุไรวรรณ อินทวงษ์

75

นางสาวปาริฉัตร ศรีศิริกุล

ชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)
ชุมชนวัดเสด็จ (คุณศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)
วัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุ
กูล)
ชุมชนบ้านกลับ
นครหลวง
(พิบูลประเสริฐวิทย์)

สังกัด
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี
เขต 1
สพม. เขต 42
สพป.อยุธยา เขต 2
สพม. เขต 4
สพม. เขต 21
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป.อ่างทอง
สพป. ปทุมธานี เขต
2
สพป. ปทุมธานี เขต
2
สพป. อยุธยา เขต 1
สพป. อยุธยา เขต 1
สพป. อยุธยา เขต 1
สพป. สระบุรี เขต 1
สพป. อยุธยา เขต 1

