1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 47
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 เศษ รุ่ น ที่ 47 ระหว่ า งวั น ที่ 23 - 26 สิ ง หาคม 2561
ณ ห้องประชุมอุบลบุษย์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 47 ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2561 จานวน 70 คน ดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายภักดี คันธี

2

นางสาวสุกัญญา ปิ่นปัก

3

นางศิิริรัตน์ พิญญะชิต

4

นายฐากร ตะกรุดสงค์

5

นางสาวกัลยา เที่ยงแท้

6

ว่าที่ร้อยตรีมนัส วิสุทธิ์สมุทร

7

นายอุดมทรัพย์ ใจดี

8

นางสาวณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์

โรงเรียน

สังกัด

โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนรุ่งวิทยาประชา
อุปถัมภ์
โรงเรียนวัดไชยภูมิ

สพม. เขต 30

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม
รร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวร
สิทย์อุปกฤต

สพป.ลพบุรี เขต 2

สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. อยุธยา เขต 2
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพป.นบ.2

2
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

9

นางสาวปารณีย์ เปี้ยทา

10

นางสาวเพียรพนม เคียงวงค์

11

นางสาวณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์

12

ว่าที่เรือตรีคมสันต์ คงหมั่นกลาง

13

นายเอกสิทธิ์ อาจละออ

14

นายเสกสรรค์ สืบศรี

15

นางสาวขวัญฤทัย วรรโณ

16

นางสาว นุชนรา ละหุ่งเพ็ชร

17

นางสาวสิริประภา พลีสุดใจ

18

นางสาวจีรนันท์ เกิดม่วง

19

นางสาวพรกมล สุบิน

20

นางมธุรส ชาคาใส

21

นายสมใจ มณีโชติ

22
23

นางปิยาภรณ์ ธรรมรักษา
นายณัฐภูมิ ศรีนุกูล

24

นางสุพัตรา ขันธปราชญ์

25

นางจิตนา เดวิเลาะ

26

น.ส.วรรณนิดา ฮุยสวง

27

นางณภัค สุขพินิจ

โรงเรียน
รร.วัดสพานสูง(รถไฟนุ
เคราะห์)
รร.วัดสพานสูง(รถไฟนุ
เคราะห์)
รร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวร
วิทย์อุปกฤต)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม
โรงเรียนวัดหญ้าไทร
(ราษฎร์ประสิทธิ์)
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง
20
โรงเรียน เทพรัตน์
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้
(ไพบูลย์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนอง
ผักหนอก
โรงเรียนบ้านหนอง
ผักหนอก
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง
20
โรงเรียนสุเหร่าลาชะล่า
รร.คณะราษฎร์บารุง
ปทุมธานี
วัดเขียนเขต

สังกัด
สพป.นบ.2
สพป.นบ.2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพม.4
สพม.4
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพม.เขต 4
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ชัยนาท
สพป.สระบุรีเขต 2
สพป. สระบุรีเขต 2
สพป.สระบุรีเขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพม.เขต 4
สพป.ปทุมธานีเขต 2

3
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

นางสาวยุพาวรรณ คาทา

วัดเขียนเขต

สพป.ปทุมธานีเขต 2

นางสาวเนตรหทัย ดีเป้า

วัดเขียนเขต

สพป.ปทุมธานีเขต 2

นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุล

วัดเขียนเขต

สพป.ปทุมธานีเขต 2

31

ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี

โรงเรียนบ่อแร่

สพป.อยุธยา เขต 1

32

นางชินณเพ็ญ ศรีขวัญ

โรงเรียนบ่อแร่

สพป.อยุธยา เขต 1

33

นางปริญญา อารีชม

โรงเรียนบ่อแร่

สพป.อยุธยา เขต 1

34

นายธนาณุวัฒน์ ชูวงษ์

โรงเรียนบ้านดงน้อย

สพป.ลพบุรี เขต2

35

นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

สพม. เขต 42

36

นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

สพม. เขต 42

37

นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์

สพป.ชัยนาท

38

นางสายใจ เพชรตะกั่ว

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร

สพป.ลพบุรี เขต 2

39

นางลาพูล ไชยโชติ

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร

สพป.ลพบุรี เขต 2

๔0

นางสาวรสรินทร์ บุญเพ็ง

โรงเรียนบ้านเขาราบ

สพป.ลพบุรี เขต 2

41

นางสาววัลยา ภู่สุวรรณ

โรงเรียนอุบาลวัดอ่างทอง

สพป.อ่างทอง

42

สุมิตรา สาดแสงจันทร์

สพม.เขต 3

43

นางสาวกาญจนา พลโยธา

44

นางสาวสุภัสสร สุภาพ

45

นางจุฑามาส คงสมทอง

46

นายศรันย์ บรรจงปรุ

โรงเรียนอุทัย
โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห์
โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห์
โรงเรียนวัดขอนชะโงก
(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

28
29
30

สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
สพม. เขต 31

4
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

47

นางสาวสุภารัตน์ สุปินะ

โรงเรียนศรีมโหสถ

สพม.7

48

นางสาวนิตยา ฉัตรสูงเนิน

โรงเรียนศรีมโหสถ

สพม.7

49

นางธรรชนก พุ่มทับทิม

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

สพม.5

50

นางยุพิน ตันสุวรรณ

สพป.อยุธยา เขต 1

51

นายทิวากร ว่องเจริญ

โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต

52

นางสาวจุฑาภักดิ์ ครองบุญ

53

นางสาวสุนิดา พงศ์นิรันดร์

54

นางสาวภัททิยา เข็มสม

55

นางสาวศรีเวียง โนนสันเทียะ

56

นางสิริพร

57

นางจันธิลา กางสันเทียะ

58

นางสาวพิมพ์พัชร์ตา คาจันทร์

59

นางสาววิมล พรรณนิคม

60

นางสาวชนกานต์ ผานดอยแดน

61

นางขจรกลิ่น เขตเจริญ

โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2

62

นางอนัญญา เขียวเชื้อ

โรงเรียนบ้านหนองมะค่า

63
64

คงเขียว

นางนริสรา โรจนะบุรานนท์
นางสาวศิริพร เหลืองอ่อน

โรงเรียนวัดหนองคณฑี
(พลานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองคณฑี
(พลานุกูล)
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก
มิตรภาพที่ 157
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับ
ลังกา
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับ
ลังกา
โรงเรียนวัดหนองคณฑี
(พลานุกูล)
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนตาคลีประชา
สรรค์

สพม. เขต 4
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ลพบุรีเขต 2
สพป.ลพบุรีเขต 2
สพป.ลพบุรีเขต 2
สพป.สระบุรี เขต 1
สพม.เขต 3
สพม. เขต 42

สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(
สพป.สระบุรี เขต2
วัดเหวลาด)

5
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

65

นางบุหงา สุขประเสริฐ

66

น.ส.วนิชยา กาญจนากร

67

นางสุญดา เนตระชาติ

68

นางสกุลดารา ศักดิ์พิทักษ์สกุล

69

น.ส.สุพาพร สุพงษ์

70

นางยุพา ช่างกล

โรงเรียน
โรงเรียน อนุบาลสิงห์บุรี
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายา
ราม
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายา
ราม
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายา
ราม
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายา
ราม
โรงเรียนบ้านหนองตาคง

สังกัด
สพป.สิงห์บุรี
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. อยุธยา เขต 2
สพป. นครราชสีมา เขต 1

