1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 48
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 48 ระหว่ า งวั น ที่ 23 - 26 สิ ง หาคม 2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ 48 ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2561 จานวน 69 คน ดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1
2

นายเกษมศักดิ์ มีดี
นางสาวกรรชพร แสงจันทร์

3

นางสุธีรา ด้วงทอง

4

นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร

5

นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ

6

นางสาวณัฏฐณิชา อาจโยธา

7

นายปริญ ศรีสิงห์

8

โรงเรียน

สังกัด
สพป.ลพบุรี
สพม. เขต 5

น.ส.สิณัฐตา นิรันด์พันธ์

โรงเรียนบ้านพุกะชัด
โรงเรียนทองเอนวิทยา
โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือ
สามัคคี
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา
(กล่อมสกุลอุทิศ)
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒
โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณ
ประสิทธิ์วิทยาคาร"
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

9

นางสาวชุลีพร คาดี

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า

สพป. ลพบุรีเขต 1

10

นายติณภพ สีดากุล

ร.ร.อนุบาลยางชุมน้อย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

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

2
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

11

นางสุพรรษา ประทับศักดิ์

12

นางสาวจีรวรรณ รวยลาภ

โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยา
นุกูล)
โรงเรียนวัดพุแค

13

นางสุมาลี ปิยะพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเสาไห้

14

นางสาวอัจฉรา สุลักษณะ

โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นา
รถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)

สพป.สระบุรี เขต 1

15

นางสาวนลินี ทองสองสี

โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

สพป.สระบุรี เขต 1

16

นางสาวกัญชลิกา สิงห์ทื่อ

โรงเรียนวัดมงคล

สพป.สระบุรี เขต 1

17

นายชนะชัย แก้วมุขดา

โรงเรียนวัดราษฎร์บารุง

สพป.สระบุรี เขต 1

18

นายอรรถพล ศรีสถานนท์

รร.เขาสมิงวิทยาคม ฯ

19

นางสมสุข มีอาษา

โรงเรียนอรัญประเทศ

สพม. เขต 17
สพม. เขต 7

20

นางสาวณัชรัญ บุญมาไชย

21

นางสาวสุภณิดา ระนาไทยสงฆ์

22

นายสมชัย มังคละ

23

นายอานนท์ เลี่ยงพรม

โรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ข้าวนก
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม
โรงเรียนวัดไชยภูมิ

สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1

สพม. เขต 5
สพป.อยุธยา เขต 2

26

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒ สพม.๒ กทม.
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์ สพม.เขต 3
นายพิทักษ์ เศรษฐพงษ์
วิทยา
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์ สพม.เขต 3
นางสาวสุนันทา เลอสวรรค์วารี
วิทยา
สพป. อยุธยา เขต 1
นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย

27

นางกนกกร เจริญศักดิ์

โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน

28

นางสาวปาณิสรา โม้ชา

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนอง
จิกโนนตุ่น

24
25

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

3
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

29

นางสาวศิริรัตน์ พานนาค

โรงเรียนวัดหลวง

สพป.สิงห์บุรี

๓๐

นายวิทยา นิลสกุล

โรงเรียนแก่งคอย

31

นางสาวนภัทร สินอานวยผล

โรงเรียนบางบาล

สพม.4
สพม. เขต 3

32

นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ

33

นางสาวศิรินภาวรรณ ทุมคา

34

36

นางสาวเด่นนภา จุ้ยดอนกลอย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจัน
โท
นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา

37

นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ

35

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ
ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ
ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านลาแดง

สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 1

โรงเรียนวัดหันตรา

สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1

นางสาวศิริวรรณ ทับเกษม

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี

นางณัฏฐ์หทัย พุทธรังษี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี

สพม.เขต 3

นางปาลิดา ยงทวี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี

สพม.เขต 3

41

นางสาววรางคณา นิ่มราศรี

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี

สพม.เขต 3

42

นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์

สพป. ชัยนาท

43

นางสาวชุลีพร คาดี

สพป. ลพบุรี เขต 1

44

นางชลิดา สุขเกษม

โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา

38
39
40

สพม.เขต 3
สพม.เขต 3

สพป. อยุธยา เขต 1

4
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

สังกัด

45

นางสาวศิริรัตน์ พานนาค

โรงเรียนวัดหลวง

สพป. สิงห์บุรี

46

นางยุพิน ตันสุวรรณ

สพป. อยุธยา เขต 1

47

นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์

48

นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงิน

โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนหินกอง(พิบูล
อนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

49

นางสาวฉัตรนภา พลศักดิ์ขวา

สพป. พิษณุโลก เขต 3

50

นางสาวปารณีย์ เปี้ยทา

51

นางสาวเพียรพนม เคียงวงค์

52

น.ส.ณัฏฐนันท์ มันตะพงศ์

53
54

นายเสน่ห์ พารอด
นางณีรนุช ชินทุมพงษ์

โรงเรียนบ้านท่าสะแก
โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุ
เคราะห์)
โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุ
เคราะห์)
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก
(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
โรงเรียนบ่านท่าช้าง

สพป.นม. เขต 4

55

นางสาวชื่นกมล ประสาตร์

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

สพม.อยุธยา เขต 1

56

นางสาวสิรินันท์ มาลัยแดง

สพม. เขต 4

57

นางสาวพรชีวัน ทัฬหิกรณ์

58

นายปิยะวัฒน์ ชุ่มชวย

โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า

59

นายหลัก ศรีเครือ

โรงเรียนวัดน้าอาบ

สพป.อ่างทอง

60

นายทรงยศ จันครา

โรงเรียนชลราษฎรอารุง

สพม.เขต 18

61

นางสาวเนตรหทัย ดีเป้า

โรงเรียนวัดเขียนเขต

สพป.ปทุมธานี เขต 2

62

นางสาววรรธนา หอมทิพย์

ทุ่งขนานวิทยา

สพม.เขต 17

63

นางสาวกัญกนิษฐ์ สุริยาสุวรรณ

สพม.เขต 18

64

นางจีระพา อยู่เจริญ

โรงเรียนชลราษฎรอารุง
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ
(พัฒนราษฎร์)

สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2

สพป.นนทบุรี เขต ๒
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป. ปทุมธานี เขต 2

สพม.เขต 4
สพป.อ่างทอง

สพป. สระบุรี เขต 1

5
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

65

นางพรพิศ ลาอ่อน

66

นายไตรภพ แจ่มจ่าย

67

นางณัฐกัญญา คุณวงค์

68

นายถนอมชัย เวียงสิมา

๖๙

นางสาวศิรปภัสร์ คัมภีระ

70

โรงเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนบ้านซับไทร
โรงเรียนวังน้อย
(พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนวังน้อย
(พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนแก่งคอย

สังกัด
สพม. เขต ๓
สพป. ลพบุรี เขต 2
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม เขต 4

