1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 46
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 46 ระหว่ า งวั น ที่ 1 - 4 มิ ถุ น ายน 2561
ณ ห้ องประชุมนิ โลตบล ชั้น 2 ศูนย์ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้ าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 46 ระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2561 จานวน 78 คน ดังต่อไปนี้

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

1

นางสาวจินดารัตน์ วงษ์บุญ

อนุบาลวัดอ่างทอง

สพป.อ่างทอง

2

นางสาววิยะดา ใจอิ่มสิน

วัดรังสิต

สพป.ปทุมธานี เขต1

3

นางสาวยุวภรณ์ แสนจาหน่าย

วัดบางพูน

สพป.ปทุมธานี เขต1

4
5

นางศรุดา วงษ์ลอย
นายวินัย จริตธรรม

บ้านหนองเอี่ยว
วัดศาลาลอย

สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.อยุธยา เขต1

6

นางสาวภาณุมาศ ตรีนิตย์

วัดศาลาลอย

สพป.อยุธยา เขต1

7

นางเพ็ญพร รักษาสัตย์

8

นางสาวประทินรัตน์ อัตตะสาระ

9
10

นางณัฐนรี แตงอ่อน
นางสาวณัฐการ อโศกวัฒนะ

อนุบาลวัดนางใน(ละเอียด
อุปถัมภ์)
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียด
อุปถัมภ์)
วัดกลางคลองสี่
วัดกลางคลองสี่

สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2

2

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

11
12
13

นางสาวธีรนันท์ ป้องกันประเสริฐ
นางปราณีต อาจศิริ
นางวินิตา สร้อยเพชรประภา

บางซ้ายใน
ธัญญสิทธิศิลป์
ธัญญสิทธิศิลป์

สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2

14

นายสุขุม จูสนิท

ธัญญสิทธิศิลป์

สพป.ปทุมธานี เขต 2

15

นางสาวอุษณีย์ เอี่ยมแจ๋

นครปฐม

16

นางสุพัตรา พนมมาศ

17

นางสาวศุภัตรา นนท์คาวงค์

18

นายจิรศักดิ์ สุภารส

บ้านอ้อกระทิง
เมืองใหม่ (ชลอราชฎร์
รังสฤษฏ์)
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม
ปทุมธานี
เสนา "เสนาประสิทธิ์"

19

นางสาวสุชาดา ปลื้มฤทัย

ผักไห่ "สุธาประมุข"

สพม. เขต 3

20

นางสาวสุภาวดี รอตเสียงล้า

บ้านดอนตาวง

สพป. อ่างทอง

21
22
23
24

นางรัตนาวรรณ มูลอาสา
นายธีรวุฒิ พฤฒากรณ์
นางกุลวดี พัสวีรุ่งรุจิ
นางพรพรรณ์ วิโรจน์อุไรเรือง

ปราสาททองวิทยา
ปราสาททองวิทยา
ปราสาททองวิทยา
บ้านโนนเขืองจงเจริญ

สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อยุธยา เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

25

นางสาวสุบรรณ หอมหวน

หนองจานัก

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

26

นางสิริวัฒนาพร ทองแสน

นาจะหลวย

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

27
28

นางสาวนฤมล นามเสถียร
นางสาวศุภวรรณ โพธิ์ยา

นาจะหลวย
บ้านหนองเอี่ยว

สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป. สระบุรี เขต 2

29

นางสาวอุทุมพร เฉลิมรมย์

เชียงรากน้อย (ทรัพย์สพป. อยุธยา เขต 2
สังเวียนเหราบัตย์อนุสรณ์)

30

นางสาวอรัญญา นนยะโย

เชียงรากน้อย (ทรัพย์สพป. อยุธยา เขต 2
สังเวียนเหราบัตย์อนุสรณ์)

31

นางสาวกุสุมาภรณ์วดี วิจิตรเชื้อ

บ้านหนองแสง

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

32

นางกฤติมา เจริญเชาว์

ดารงสินอุทิศ

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียน

สังกัด

สพม. เขต 4
สพม. เขต 3
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

33

นางสาวภัทริน คูณธาการ

เดชอุดม

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

34

นายพูนสวัสดิ์ สาราญสุข

วัดไพร่ฟ้า

สพป.ปทุมธานี เขต 1

35

นางสาวอุรารัตน์ ศรีเสนาะ

บ้านคาบอน

สพป.บึงกาฬ

36

นางกาญจนา เหลาหอม

ชัยบาดาลวิทยา

สพม. เขต 5

37

นางสาวพรพรรณ มั่งคั่ง

ชัยบาดาลวิทยา

สพม. เขต 5

38

นางสาววิภารัตน์ ฮาดดา

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1

39

นางสาวกีรติ ภู่ทอง

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1

40

นางโฉมยงค์ ขุมดินพิทักษ์

บ้านห้วยฮวก

41

นางน้าผึ้ง จตุพร

วัดวังชะโด(สุภารสราษฎร์
สพป. อยุธยา เขต 2
อนุเคราะห์)

42

นางสาวสุรีรัตน์ ดีภา

วัดจาปา

43

นางสาวปุญญิศา ผุสิตธโนดม

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1

44

นางสาวจุฑามาส เสมสวัสดิ์

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1

45

นางสาวดลฤทัย จันทร์เชื้อ

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1

46

นางชมภูนุช บุญนาค

อยุธยานุสรณ์

สพป. อยุธยา เขต 1

47

นางสุกฤตา เอี่ยมกลั่น

วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี

สพป.สิงห์บุรี

48

นางพัฒนียา ภักดี

วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี

สพป.สิงห์บุรี

49

นางณภัฎสรณ์ คุ้มเขต

วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี

สพป.สิงห์บุรี

50

นางสาวจิรณัฐธภัค ควรแถลง

วัดตะโหนด ประชารักษ์
สพป. อยุธยา เขต 1
เวสสถิตยวิทยา) (ช่วยราชการ)

51

นางสาวพัชรา เพ็ชรสูงเนิน

52

นายรักชาติ ภูชะอุ่ม

53

นางเกษร ศรีนาค

ประตูชัย
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สระบุรี
วัดพานิชธรรมิการาม

สพป.ขอนแก่น เขต 2

สพป. อยุธยา เขต 1

สพป. อยุธยา เขต 1
สพม.เขต 4
สพป.ลพบุรี เขต 1

4

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

54

นางศิริมา แสงสิมมา

หันคาพิทยาคม

สพม.เขต 5

55

นางจิรภัทร ดีประสิทธิ์

หันคาพิทยาคม

สพม.เขต 5

56

นางณิชชยานันท์ อุดมศักดิ์ศรี

หันคาพิทยาคม

สพม.เขต 5

57

นางสุธาสินี รัมมะญาณ

หันคาพิทยาคม

สพม.เขต 5

58

นางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์

วัดพานิชธรรมิการาม

สพป.ลพบุรี เขต 1

59

นายสิทธิชัย ภคภัทร

สตรีอ่างทอง

สพม.เขต 5

60

นางสาววิไลลักษณ์ เบ้าหนองบัว

บ้านหนองจิก

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

61

นางสาวสุนทรี นาคประเสริฐ

บ้านหนองจิก

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

62

นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล

วัดโพธิ์เขียว

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

63

นางสาวสุจรรยา ผิวพิมพ์ดี

วัดโภคาราม

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

64

นางนันทิยา อาภิสิทธิเนตร

วัดเขาพระ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

65

นางสาวกาหลง ทัศนะ

บางชวดอนุสรณ์

สพป.ปทุมธานี เขต 1

66

นางชญาภา พิมพ์คูณ

บ้านซับน้อยใต้สามัคคี

สพป.สระบุรี เขต2

67

นายศิลป์ชัย พุตฉาย

วัดมุจลินท์

สพป.ลพบุรี เขต 1

68

นางนิตยา ธาตุมี

วัดบางพูน

สพป.ปทุมธานี เขต 1

69
70

นางสาวเรืองรอง สิริเถลิงเกียรติ
นางสุกัลยา ธีวีระปัญญา

สพป. อยุธยา เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1

71

นางศิวัตรา พลรักษ์

วัดจาปา
วัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร)
นครหลวง
(พิบูลประเสริฐวิทย์)

72

นางสาวสุนันทา ดอนผา

วัดบ้านชุ้ง
(อดุลประชาวิทย์)

สพป. อยุธยา เขต 1

73

นางสาวเขมิกา สาธร

บ้านกุดหวาย

สพป. สุรินทร์ เขต 1

74

นางสมพิศ เรืองเกษา

วัดธรรมจริยา

สพป. อยุธยา เขต 1

75

นางสาววราพร ภาคธรรม

วัดธรรมจริยา

สพป. อยุธยา เขต 1

สพป. อยุธยา เขต 1

5
สารอง

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางปัญจพร มีสมภพ

2

นางพรทิพย์ ศรีสันเทียะ

3

นายณรงค์ ชุ่มโชคดี

โรงเรียน
ธัญบุรี
นวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี
วัดพระขาว

สังกัด
สพม. เขต 4
สพม. เขต 3
สพป.อยุธยา เขต 2

