
 

 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์พฒันาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เรื่อง รายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการพฒันาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะเช่ียวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน
วิทยฐานะ 

  บัดนี้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการพัฒนาในระยะท่ี 94 จ านวน 1 หลักสูตร 
คือ  

 
1.หลักสูตรวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ อบรมระหว่าง  
   วันที่ 20 – 24 เมษายน 2564  
 

ทั้งนี้ ได้แจ้งรายช่ือ วัน เวลา และสถานที่ในการพัฒนา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ข้อมูลส าคัญ)  
 

๑. ให้ศึกษาและด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตามรายละเอียดในใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรฯ ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) และ น าส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองภายในวันปฐมนิเทศ (วันแรกในการพัฒนา
ของแต่ละหลักสูตร) 

2.  กรอกทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา และน าส่งในวันแรกของการพัฒนา (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
 
หมายเหต ุ  -    สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ 02-2416546/093-7924639 หรอื 
              092-7206688 ,093-7924639 

- กรุณาแต่งกายสุภาพ 
- เนื่องจากทีจ่อดรถของมหาวิทยาลัยมจี านวนจ ากัด จงึไม่สามารถส ารองที่จอด

ส าหรับผู้เข้าอบรมได้ (ขออภัยมา ณ ที่นี้) แต่ยกเว้นกรณีส าหรบัผู้ที่แจ้งจองที่จอด
รถสามารถส ารองที่จอดรถในมหาวิทยาลัย อาคารรกัตะกนษิ 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
 

  หลักสูตรฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จ านวน 5,000 บาท  โดยน ามาช าระในวันแรกของการพัฒนา 
 
  อบรมในมหาวิทยาลัย (Onsite) 

- ท่านท่ีประสงค์อบรมอบรมในมหาวิทยาลัยให้ช าระค่าลงทะเบียนในวันแรกของ
การพัฒนา  

- ท่านใดท่ีน ารถยนต์มาให้แจ้งเลขทะเบียนรถ (ก่อนการอบรม 1 อาทิตย์) เพ่ือท า
การจองท่ีจอดรถ 

- ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทะเบียนประวัติ (ไม่ต้องติดรูปถ่าย) 
ในวันแรกของการอบรม 

- กรุณาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอบรม  
 

อบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) 
- ท่านท่ีประสงค์อบรมผ่านระบบออนไลน์จะต้องสแกนคิวอาร์โค๊ดเพ่ือเข้าLine

กลุ่ม 
- แจ้งท่ีอยู่ส าหรับให้จัดส่งเอกสารประกอบการอบรมใน Line กลุ่ม 
- ท่านท่ีประสงค์อบรมผ่านระบบออนไลน์จะแจ้งรายละเอียดการช าระเงินใน 

Line กลุ่ม 
- การส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส่งเป็นไฟล์ PDF ท่ีรวมไฟล์

เรียบร้อยแล้ว (หน้าปก ค าน า สารบัญ เน้ือหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อ
ไฟลเป็นชื่อ นามสกุลของผู้อบรม เริ่มส่งงานตั้งแต่วันท่ี 29 มีนาคม – 12 
เมษายน 2564  



 
 
 
 
 
- หลังช าระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม  และจะไม่

คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ ์

- กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและก าหนดการอบรมก่อนช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง หลักสตูรฯวิทยฐานะผูอ้ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   

๑.  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี  

ส่วนท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   
    หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
       ๑.๑  การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งานโครงการ)    
     ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือ

ก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน   
      ๑.๓ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ    
     ๑.๔ การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ  
     ๑.๕ การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    ๑.๖  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้   
ส่วนท่ี ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้อ านวยการและ     รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
  หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  

     ๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา       
๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๒.๓ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้  
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๒.๕ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา    

     หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
๓.๑ ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี    

         ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  
         ๓.๓ การมีจิตส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ    
๒. น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงานประกอบด้วย บทน า 
เน้ือเรื่อง สรุป 
 แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๓ ตามล าดับ รวมกัน
ไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชีย่วชาญ 

       ระหว่างวันท่ี 20 – 24 เมษายน 2564  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น 
                 ณ อาคารศาลาชื่นอามรมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
ท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด โรงเรียน หลักสูตร 
1 นายวรนันท ์ ขันแข็ง สพม.เขต 1 มัธยมวัดดุสิตาราม ผอ.เช่ียวชาญ 
2 นายราชันต์ ทิพย์โสต สพม.เขต1 ศรีลาจาราพิพฒัน ์ ผอ.เช่ียวชาญ 
3 นายเกษม วิจิโน สพม.กทมฯ เขต 2 สตรเีศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ผอ.เช่ียวชาญ 
4 นางปรียานุช ส าเนียงสูง สพม.กทมฯ เขต 2 สตรเีศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ผอ.เช่ียวชาญ 

5 นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน ์ สพม.เขต 16 
หาดใหญ่วิทยาลัย 
สมบรูณ์กลุกันยา รองผอ.เช่ียวชาญ 

6 นางเยาวภา กล้าขยัน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านนาระนาพฒันา ผอ.เช่ียวชาญ 
7 นายธาดา อักษรช่ืน สพป.สรุาษฎธานี เขต 1 บ้านปลายแหลม ผอ.เช่ียวชาญ 

8 นางบุญตา งามวัฒนากลุ สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 
ไทยรัฐวิทยา  

(บ้านหนองภัยศูนย์) ผอ.เช่ียวชาญ 
9 นายไพชะยนต์ พูนขวัญ สพป.นครปฐม เขต 1 วัดพระปฐมเจดีย์ ผอ.เช่ียวชาญ 

10 นางกัญญาภัค ไข่เพชร สพป.หนองคาย เขต 1 โพนศิลางามวิทยา ผอ.เช่ียวชาญ 
11 นางสาวอรุณี ราชพัฒน ์ สพป.เลย เขต 1 บ้านนาโคก ผอ.เช่ียวชาญ 
12 นายนิรันธ์ หงษาวรรณ สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านมาบมะค่า ผอ.เช่ียวชาญ 
13 นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง สพป.สรุาษฎธานี เขต 1 บ้านเกาพลวย ผอ.เช่ียวชาญ 
14 นางกชกร รุ่งหัวไผ ่ สพป.สระบรุี เขต 2 บ้านโคกสะอาด ผอ.เช่ียวชาญ 
15 นางสาวกนกวรรณ โกนาคม สพป.สมทุรปราการ เขต 2 ธรรมศรสีุวรรณดิษฐ์ ผอ.เช่ียวชาญ 
16 นายเวกวรพันธ์ ฉ่ าสันเทียะ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สามสวนวิทยา ผอ.เช่ียวชาญ 

17 นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
ไทยรัฐวิทยา 

 (บ้านหนองมะค่าโมง) ผอ.เช่ียวชาญ 
18 นางสาวอภิณ์ห์พร สินมณีฐานนท ์ สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านทุ่งกลม ผอ.เช่ียวชาญ 
19 นางสุภาพร รัตน์น้อย สพม.สมทุรปราการ เขต 6 พูลเจรญิวิทยาคม ผอ.เช่ียวชาญ 
20 นางภารด ี ผ่างสง่า สพป.กทม. วัดอมรินทราราม ผอ.เช่ียวชาญ 
21 นายพิสิษฐ ์ ศุภวัฒน์ธนบดี สพป.กทม. วัดอุทัยธาราม ผอ.เช่ียวชาญ 
22 นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร ์ สพป.กทม. วัดเวตวันธรรมาวาส ผอ.เช่ียวชาญ 
23 นางพีรานุช ไชยพิเดช สพป.กทม. พญาไท ผอ.เช่ียวชาญ 
24 นางดารณี คุณอนันต ์ สพป.กทม. วัดนางนอง ผอ.เช่ียวชาญ 
25 นางสุรดา ไชยสงคราม สพป.กทม. อนุบาลพบิลูย์เวศม ์ ผอ.เช่ียวชาญ 
26 นางรัชน ี กลั่นตา กศน.อ.ภูผาม่าน กศน.จ.ขอนแก่น ผอ.เช่ียวชาญ 
27 นางหทัยกาญจน ์ สร้อยงาม กศน.อ.ภูเวียง กศน.จ.ขอนแก่น ผอ.เช่ียวชาญ 



ท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด โรงเรียน หลักสูตร 
28 นายมรกต กันหนองผือ กศน.จ.สตูล กศน.อ.ละง ู ผอ.เช่ียวชาญ 
29 นางกษมา ประสงค์เจริญ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่ ผอ.เช่ียวชาญ 
30 นายภูมิสิษฐ ์ สุคนธวงศ์ สพม.เขต 1 โพธิสารพทิยากร ผอ.เช่ียวชาญ 
31 นายบุญชู กล้าแข็ง สพม.เขต 1 วัดราชโอรส ผอ.เช่ียวชาญ 
32 นายเขษมชาติ อารีมิตร สพม.เขต 1 วัดบวรนิเวศ ผอ.เช่ียวชาญ 
33 นางจินตนา ถาค า สพม.เขต 1 วัดสังเวช ผอ.เช่ียวชาญ 
34 นางลัดดา เจียมจูไร สพม.กทมฯ เขต 1 ทีปังกรวิทยาพฒัน ์ ผอ.เช่ียวชาญ 

35 นายสุรศักดิ ์ การุญ สพม.เขต 2 
นวมินิทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร ผอ.เช่ียวชาญ 
36 นายธงชัย อินทรพาณิชย ์ สพม.เขต 2 จันทรห์ุ่นบ าเพ็ญ ผอ.เช่ียวชาญ 
37 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท ์ สพม.กทมฯ เขต 2 สตรีศรสีรุิโยทัย ผอ.เช่ียวชาญ 
38 นายปรัชญา พิมลภัทรกลุ สพม.กทมฯ เขต 2 สตรเีศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ผอ.เช่ียวชาญ 
39 นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง สพม.เขต 4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผอ.เช่ียวชาญ 
40 นางชฎาพร เธียรศิริพิพฒัน ์ สพม.เขต 5 ธัญบุร ี ผอ.เช่ียวชาญ 
41 นายอุดม สุขม ี สพม.สงขลา สตูล จะนะวิทยา ผอ.เช่ียวชาญ 

42 นายเอกบรรจง บุญผอ่ง สพม.ชลบรุี ระยอง 
บ้านบึง  

(อุตสาหกรรมนเุคราะห์) ผอ.เช่ียวชาญ 
43 นายประวีณ เชิงสะอาด สพม.ร้อยเอ็ด เมืองสรวงวิทยา ผอ.เช่ียวชาญ 
44 นางสาวเรวดี มนตรีพลิา สพม.ร้อยเอ็ด โคกล่ามพทิยา ผอ.เช่ียวชาญ 
45 นายอธิวัฒน ์ ศรีเที่ยง สพม.ร้อยเอ็ด หินกองวิทยาคาร ผอ.เช่ียวชาญ 
46 นายมงกุฎ จ านงค์นิต สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านวังน้ าขาวชนูปถัมภ์ ผอ.เช่ียวชาญ 
47 นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้ว สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 เมืองใหม่วิทยา ผอ.เช่ียวชาญ 
48 นายอ านวย เพชรโก สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัววิทยายน ผอ.เช่ียวชาญ 
49 นางสุรางค์ ประไพนพ สพป.ปทมุธานี เขต 1 บุญคุ้มราษฎร์บ ารงุ ผอ.เช่ียวชาญ 
50 นายอนุสิทธ์ิ ศรีอนันต ์ สพป.ปทมุธานีเขต 1 ชุมชนวัดหน้าไม้ ผอ.เช่ียวชาญ 
51 นายเกียรติศักดิ ์ ค าทอง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านวังกุ่ม ผอ.เช่ียวชาญ 
52 นางสาวนินทรม์ณ ี ธรินทราวัฒน ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง ผอ.เช่ียวชาญ 
53 นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านเล่าวิทยาคาร ผอ.เช่ียวชาญ 
54 นายนิพัทธ์ อาจมิตร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ห้วยต้อนวิทยา ผอ.เช่ียวชาญ 
55 นายราชัน เทวัน สพป.สระแก้ว เขต 1 วัดดงยาง ผอ.เช่ียวชาญ 

56 นางสาวรศิตา รัตนโชติมาศ สพป.นครราชสีมา เขต 1 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สงเคราะห(์บ้านใหม่เกษม) ผอ.เช่ียวชาญ 
57 นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลบ้านเนินส าล ี ผอ.เช่ียวชาญ 
58 นางวิลาวัลย ์ รักษาธรรม สพป.บุรรีัมย์ เขต 1 โคกหัวช้าง ผอ.เช่ียวชาญ 
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59 นางอุไรวรรณ โพธ์ินาค สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านเมืองเก่า ผอ.เช่ียวชาญ 

60 นางละอองศร ี สุวินัย สพป.อยุธยา เขต 1 
วัดตูม 

(สิรปิุณยาประชาสรรค์) ผอ.เช่ียวชาญ 
61 นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านอีสร้อย ผอ.เช่ียวชาญ 
62 นางสาวธนิตา  เจริญยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านท่าไม้รวก ผอ.เช่ียวชาญ 

63 นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว สพป.เพชรบุรี เขต 2 
บ้านหนองยาว 

(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) ผอ.เช่ียวชาญ 
64 นางธนวรรณ อภัยพงศ์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านในดง ผอ.เช่ียวชาญ 
65 นางฐาปรัตน์ ทับน้อย สพป.เพชรบุรี เขต 2 ทับน้อย ผอ.เช่ียวชาญ 
66 นางสุภัสสร เอกนก สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านไร่โคก ผอ.เช่ียวชาญ 
67 นางสาวบุญเรอืน เจริญกลุ สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านหนองมะกอก ผอ.เช่ียวชาญ 
68 นายสมเกียรต ิ มาแก้ว สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านโกรกลกึ ผอ.เช่ียวชาญ 

69 นางสาววรรวิลาศ เจนชัย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
บ้านหนองแดง 

 (ครุราษฎร์บ าเพ็ญ) ผอ.เช่ียวชาญ 
70 นายบุญเพชร สุนทรโชต ิ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดเสม็ด ผอ.เช่ียวชาญ 
71 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร ์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 วัดทัพหมัน ผอ.เช่ียวชาญ 
72 นางมยุร ี นารั้ง สพป.อุทัยธานี เขต 2 ห้วยขาแข้งวิทยาคม ผอ.เช่ียวชาญ 
73 นางณัฐชยา พรหมสงิห ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านปะโค ผอ.เช่ียวชาญ 
74 นายศรัณย์ ศรลัมพ ์ สพป.นนทบรุี เขต 2  ประเสริฐอสิลาม ผอ.เช่ียวชาญ 

75 นางวิมล บรรณะทอง สพป.นนทบรุี เขต 2  
วัดไทรใหญ ่

(นนทิวากรราษฎร์บ ารุง) ผอ.เช่ียวชาญ 
76 นายเชาวน์วัศ ปิตุรงคพทิักษ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านโพนงาม ผอ.เช่ียวชาญ 
77 นายธนณัฐ ศิระวงษ์ สพป.ปทมุธานี เขต 2 วัดอัยยิการาม ผอ.เช่ียวชาญ 

78 นางสาวพิมพพ์ิชชา แก้วสีหมอก สพป.สระบรุี เขต 2 
ชุมชนนิคมทับกวาง 

สงเคราะห ์1 ผอ.เช่ียวชาญ 
79 นางสาววาสนา สุขธนู สพป.สระบรุี เขต 2 วัดป่าไผ่ ผอ.เช่ียวชาญ 
80 นางนันทรัตน์ สุมล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดไม้เรียง ผอ.เช่ียวชาญ 
81 นางวรรณวิมล ทองงาม สพป.ลพบุรี เขต 2 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ผอ.เช่ียวชาญ 
82 นางปิยวรรณ หอมเอนก สพป.ชลบรุี เขต 3 บ้านบางละมงุ ผอ.เช่ียวชาญ 
83 นายพูลศักดิ ์ บุตรแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 6 ปริยัติไพศาล ผอ.เช่ียวชาญ 

84 นางชลธิชา เรียนชอบ สพป.อ่างทอง 
ชุมชนวัดน้ าพุ 

(น้ าพุพิทยาคาร) ผอ.เช่ียวชาญ 
85 นายอ านาจ เทพวงษ์ สพป.อ่างทอง ชุมชนวัดวัดประสาท ผอ.เช่ียวชาญ 
86 นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์เนตรจันทร ์ สพป.อ่างทอง วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) ผอ.เช่ียวชาญ 
87 นางสาวมณฑา จิตตช่ืน สพป.อ่างทอง วัดท่าชุมนุม ผอ.เช่ียวชาญ 
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88 นายชัยวัฒน์ มั่นอก สพป.อ่างทอง 
วัดแปดแก้ว 

(สพันธ์พุ่มระชัฎกุล) ผอ.เช่ียวชาญ 
89 นางจิรัชยา เฟื่องฟรูัตน์ กศน.จ.อ่างทอง กศน.อ.สามโก ้ ผอ.เช่ียวชาญ 
90 นายไพโรจน ์ คเชนทองสุวรรณ์ กศน.อ.หาดใหญ ่ กศน.จ.สงขลา ผอ.เช่ียวชาญ 
91 นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง กศน.จ.ยะลา กศน.อ.รามัน ผอ.เช่ียวชาญ 
92 นางสาวไรวินท ์ พลเพชร กศน.ปัตตานี กศน.อ าเภอยะรัง ผอ.เช่ียวชาญ 
93 นายแวอูเซ็ง อาเก๊ะ กศน.ปัตตานี กศน.อ าเภอหนองจกิ ผอ.เช่ียวชาญ 
94 นายสุชาติ บรรจงการ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิบูลประชาสรรค์ ผอ.เช่ียวชาญ 
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