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1 นายพิชษฐ  แสงน้อย บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
2 นางผ่องศรี  แก้วน้อย บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
3 นายกัมปนาท  หอมร่ืน บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
4 นางสาวภัทรสุดา พนาพิทักษ์กุล บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
5 นางสาวธนภร รอดสวัสด์ิ บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
6 นางวาสนา เทียนฟัก บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
7 นางสาวการเกตุ  ศรีสมบัติ บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
8 นางวลัยพร เนียมเกิด บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
9 นางสาวจิตติมา  เม่งสวัสด์ิ บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
10 นางธนพร  บุญเสนา บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
11 นางสาวศิริรัตน์  อริยเกรียงไกร บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
12 นายพุทธพงษ์  รัตนอ าพร บ้านซ่อง (ประชากรบ ารุง) บ้านลาด
13 นางสาวอัครวรรณ เผือกผ่อง บ้านดงห้วยหลวง บ้านลาด
14 นางสาวรุ่งทิพย์ บัวประคอง บ้านดงห้วยหลวง บ้านลาด
15 นางสาวนันทิยา นุ่นจุ้ย บ้านดงห้วยหลวง บ้านลาด
16 นางเดือนเพ็ญ  สุ่มแก้ว บ้านโป่งสลอด บ้านลาด
17 นางสาวพิชญา กุลทัศน์ บ้านโป่งสลอด บ้านลาด
18 นายธนพล   เพ็ชรนุช บ้านโป่งสลอด บ้านลาด
19 นางสาวพิมพ์ผกา ประเสริฐสวัสด์ิ บ้านโป่งสลอด บ้านลาด
20 นายนิติภัณฑ์ ธาราชัย บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) บ้านลาด
21 นางสุภัสสร  เอกนก บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) บ้านลาด
22 นายโฆษิต ปรวีโรทัย บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) บ้านลาด
23 นางออนอุษา  อยู่สนาน บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) บ้านลาด
24 นางนันทนา จ าปาเทศ บ้านลาดโพธ์ิ บ้านลาด
25 นางสาวกัญญาณัฐ ศักด์ิปรีชา บ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บ ารุง) บ้านลาด
26 นางสาวสุภาสินี ทองมาก บ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บ ารุง) บ้านลาด
27 นางสาวสมพร ทองเกาะ บ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บ ารุง) บ้านลาด
28 นายนิธิ เรืองสุขอุดม บ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บ ารุง) บ้านลาด
29 นางสาวอัจฉรา  บุตรจันทร์ บ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บ ารุง) บ้านลาด
30 นางข้าวขวัญ บุตรสิงห์ บ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) บ้านลาด

เข้ำรับกำรพัฒนำใน วันพุธท่ี  24 พฤศจิกำยน 2564

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งกำรเล่ือนวิทยฐำนะ ตำมข้อตกลงกำรพัฒนำงำน (ว. PA : Performance Agreement) 

จ ำนวน 4 รุ่น ในวันท่ี 22 - 25 พฤศจิกำยน 2564
ณ ห้องประชุมเกษม กล่ันย่ิง ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 2
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31 นางสาวอรุณนภา  ตุ้มกลัด บ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) บ้านลาด
32 นางสาวจินดาหรา  พวงมาลา บ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) บ้านลาด
33 นางกฤษณา สายจันทร์ บ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) บ้านลาด
34 นางสาวชญาดา จันทร์นาค บ้านหนองจอก(อุดมธรรมถัมภ์) บ้านลาด
35 นางสาวสุมาลี เทียนทอง บ้านแหลมทอง บ้านลาด
36 นางสาวขจีพรรณ เห้ียมหาญ บ้านแหลมทอง บ้านลาด
37 นางณัฐนรี ทองมาก บ้านแหลมทอง บ้านลาด
38 นายสัญญา สุ่มแก้ว บ้านแหลมทอง บ้านลาด
39 นางสาวปุณณภัทร เชรษฐศิริ บ้านแหลมทอง บ้านลาด
40 นางจ าเนียน อุประ บ้านแหลมทอง บ้านลาด
41 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทองเหลือ บ้านแหลมทอง บ้านลาด
42 นางงามเนตร มะลิเล้ือย บ้านแหลมทอง บ้านลาด
43 นางสาวสุรีย์  จันทร์แจ่ม บ้านแหลมทอง บ้านลาด
44 นางสาวอารีรัตน์ พุ่มจิตร บ้านแหลมทอง บ้านลาด
45 นางสาวภัทรา ทวีพรกุล บ้านแหลมทอง บ้านลาด 
46 นายกนธี วัชรภูมิ วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านลาด
47 นางสาวอโณทัย สุริโย วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านลาด
48 นายไพลิน นวมสุข วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านลาด
49 นางสาวบุปผา  เรืองศรี วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านลาด
50 นางสาวอโณทัย สุริโย วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านลาด
51 นางนิสารัตน์   ค าแป้น วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) บ้านลาด
52 นายวชิรวิชญ์  คุ้มพงศ์โชติกุล วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) บ้านลาด
53 นางนงลักษณ์ ฤทธิแผลง วัดจันทาราม บ้านลาด
54 นางวาสนา ม่ังมี วัดจันทาราม บ้านลาด
55 นางสาวรสา หว่างจิตร วัดจันทาราม บ้านลาด
56 นางนิภา  กระดาษแดง วัดจันทาราม บ้านลาด
57 นางสายพิน  อ่วมเนตร วัดจันทาราม บ้านลาด  
58 นางสาวสายใจ อยู่ฉิม วัดช่อม่วง บ้านลาด
59 นางสาวอนิตา  สายสุด วัดช่อม่วง บ้านลาด
60 นางสาวณิชนันทน์ นิลกัน วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
61 นางสาวเนตรนภา สิทธิเนตร วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
62 ศักด์ิชัย ก่ิงไม้กลาง วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
63 นางสุทิน  หอยสังข์ วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
64 นางสาวสุดารัตน์ เวชบุตร วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
65 อนุสรณ์ หนูแก้ว วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
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66 นายธีระศักด์ิ บุญรอด วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
67 นางมาริสา เจรจา วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
68 นพวรรณ สังข์พุก วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
69 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุภาพร ปานหอม วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
70 น.ส.เพ็ญประภา เอ่ียมเพชร วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
71 นางสาวภพรดา  ดวงเดือน วัดถ้ ารงค์ (ผ่านผดุง) บ้านลาด
72 นางระหงษ์  ดีล วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด
73 นางสาวสุดารัตน์  น่วมไม้พุ่ม วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด
74 นางขนิษฐา  อ่วมเจริญ วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด
75 นางสาวเดือนรุ่ง   ตรีเนตร วัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด
76 นางสาวสาพิตี  ข้อออ วัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด
77 นางสาวอรนุช  แก้วสุข วัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด
78 นางสาวดวงหทัย  แย้มตาด วัดท่าศาลาราม(เรือนบุญนาคาลัย) บ้านลาด
79 นางสาวปัญญาพร  ญาณบุญ วัดโพธ์ิกรุ (ผินผดุง) บ้านลาด
80 นายวรเทพ ม่วงไหมทอง วัดโพธ์ิกรุ(ผินผดุง) บ้านลาด
81 นางชัชฎา  เอกวงษา วัดโพธ์ิลอย(เรือนวงษ์ผดุง) บ้านลาด
82 นางเสาวนีย์  ชุ่มจิตต์ วัดโพธ์ิลอย(เรือนวงษ์ผดุง) บ้านลาด
83 นางสาวสุภาณี    ร าทะแย วัดโพธ์ิลอย(เรือนวงษ์ผดุง) บ้านลาด
84 นางจ าเนียร  บุตรเล็ก วัดโพธ์ิลอย(เรือนวงษ์ผดุง) บ้านลาด
85 นางประเสริฐ  ยุตรสะอาด วัดโพธ์ิลอย(เรือนวงษ์ผดุง) บ้านลาด
86 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสายสุดา   พรมกสิกร วัดม่วงงาม บ้านลาด
87 นางสาวสุภาพร  สะอาดนัก วัดม่วงงาม บ้านลาด
88 นางวัลลา  ฟักเขียว วัดม่วงงาม บ้านลาด
89 จิณณพัต  ปัญญา วัดม่วงงาม บ้านลาด
90 นางอรวรรณ  เกตุรัตน์ วัดม่วงงาม บ้านลาด
91 นางนันท์ ณภัส  คุ้มพงศ์ โชติ กุล วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
92 นางณัฐชยา นามทิพย์ วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
93 นางจุฑามาศ    วงค์ญาติ วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
94 นางสาวบุศรินทร์   อิงน่ิม วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
95 นางสาวอรวรรณ์  ย้ิมละมัย วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
96 นายปรีดา  เทียนชัยแสง วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
97 นางสุวรรณา  เอ่ียมอาจ วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
98 นางสาวบุศรินทร์   อิงน่ิม วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
99 ประภานิช  งามแฉ่ง วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
100 นางสาวโสภา  บุญคง วัดลา ดศรัทธาราม บ้านลาด
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101 นายนวิน อยู่เย็น วัดศาลาเข่ือน (อุภัยเพชร) บ้านลาด
102 นางสาวเบญนาฏ หว่านผล วัดศาลาเข่ือน (อุภัยเพชร) บ้านลาด
103 นางสาวศุภลักษณ์  ค าขยาย วัดศาลาเข่ือน (อุภัยเพชร) บ้านลาด
104 นายชัยรวี สิทธิชัย วัดศาลาเข่ือน (อุภัยเพชร) บ้านลาด
105 น.ส.นนัฐศิริ แก้วแจ้ง วัดหนองกาทอง บ้านลาด
106 นางสาวดวงกมล จรรยาธรรม วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
107 กมลวรรณ บุญเรือง วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
108 นางสาวธนนันท์พร พัฒนผลสุขุม วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
109 นางสาวหน่ึงฤทัย ค าวาส วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
110 พิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
111 นางธนาภรณ์  เข็มกลัด วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
112 นางสาวจิตรลดา  บังจิตร์ วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
113 เปรมทิพย์ สะอาดเอ่ียม วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
114 นางหทัยรัตน์ เทพสุวรรณ วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
115 นางสาวจุฑามาศ  เหลืองอร่าม วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
116 นายปรีชาพล ช่ังเหลือ วัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร) บ้านลาด
117 นางจุฑาธิป  โพธ์ิร่มไทร วัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) บ้านลาด
118 นางสาวปุณญาภา มาตุเวส วัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) บ้านลาด
119 นางสาวนริศรา เพนเทศ วัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) บ้านลาด
120 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวแย้ม วัดห้วยเสือ(มงคลประชาสรรค์) บ้านลาด
121 นายชยทัศน์พงษ์ กิจเพ่ิมพูน วัดหว้า บ้านลาด
122 ปัทมา ทองนิล วัดหว้า บ้านลาด
123 นายสุนทร ล าพู วัดหว้า บ้านลาด
124 วรรณพร  ชูศรี วัดหว้า บ้านลาด
125 น.ส.สุภาพรรณ  เกษหอม วัดอินจ าปา บ้านลาด
126 นายนิรชัย  ขวัญเมือง บ้านหนองเกตุ ท่ายาง
127 นางสาวโสวนีย์ จงแดง เข่ือนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง
128 นางสาวกาญจนาภา เมืองโพธ์ิ เข่ือนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง
129 นางสาวสุนิสา  เกิดขาว เข่ือนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง
130 นางสาวณิชาภา มณีแดง เข่ือนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง
131 นางสาวจารุณี  บัวโรย เข่ือนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง
132 นางทิพยสุดา  ค าเกตุ เข่ือนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์) ท่ายาง
133 นางบุญญารัสม์ิ  ทับจิต วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
134 นางสาววรัชฌา    แดงอุบล วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
135 นางสาวจิตรลดา  ป่ินเกล้า วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
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136 นางสาววิมลรัตน์  พิธาญเมธ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
137 สิริรัตน์  ถมยา วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
138 นางสาวกัญรัสม์ิ  ผุดผาดกุลเศรษฐ์ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
139 นางสาวมยุรา ฉ่ ามะนา วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
140 นางสาวนฤมล ม่วงไหมทอง วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
141 นางสาวจิรายุ    ใจบุญ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
142 นางสาวกัญญพัชร รุ่งเรือง วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
143 นายอดิเทพ คงคาช่วย วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
144 นางสาวฐิติรัตน์ กล่ินจันทร์ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
145 นายณัฐพงษ์ พูลสวัสด์ิ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) ท่ายาง
146 นางสุกัญญา พจนศิลป บ้านทุ่งโป่ง ท่ายาง
147 นางสาวราตรี โพธ์ิหล้า บ้านทุ่งโป่ง ท่ายาง
148 นางสาวศิริพร  อยู่จันทร์ บ้านในดง ท่ายาง
149 นางสาวสุธิดา อ๋ันตุ่ม บ้านในดง ท่ายาง
150 นางอนงค์  ฤทธ์ิอินทร์ บ้านในดง ท่ายาง
151 นายเทพดล  เลิศอาวาส บ้านในดง ท่ายาง
152 นางสาวสุนารี  ตาลอ่อน บ้านในดง ท่ายาง
153 นางสาวฐิตาภรณ์ พุ่มสวัสด์ิ บ้านในดง ท่ายาง
154 นางสาวปาริฉัตร เพียรธรรม บ้านในดง ท่ายาง
155 นางธนวรรณ  อภัยพงศ์ บ้านในดง ท่ายาง
156 นายวิทูร  ยศธนวรกุล บ้านแม่ประจันต์ ท่ายาง
157 นางสาวสิริลักษณ์ รุ่งแจ้ง บ้านแม่ประจันต์ ท่ายาง
158 เพชรชรัตน์ บัวไสว บ้านแม่ประจันต์ ท่ายาง 
159 นางยุคลธร ศรีถม บ้านแม่ประจันต์ ท่ายาง
160 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวแย้ม บ้านแม่ประจันต์ ท่ายาง


