
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ประจ าปี 2563 รุ่นที่ 34 

วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรครูช านาญการพิเศษ 

ที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด หลักสูตร การช าระเงิน 

1 นางสาวกัลยกร สุพิณวงศ ์ เชียงใหม ่ หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
2 นางเชาวนี อานุภาพ อุตรดิตถ ์ หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
3 นางบุษรินทร์ ค าแปงค า ก าแพงเพชร หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
4 นางสาวดาวรอน พันมาก เพชรบูรณ ์ หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
5 นางสุวิชชา ตรีอินทร์ พิษณุโลก หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
6 นายธนัชชา รวยอบกลิ่น ก าแพงเพชร หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
7 นายพิชญะ กันธิยะ เชียงใหม ่ หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
8 นายวุฒิชัย วงค์ปัญญา เชียงราย หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
9 นายสมมาตรวรัชญ์ วงศ์อนุสกุล เชียงใหม ่ หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
10 ว่าท่ี ร.ต.ประยูร น้อยเผ่า ก าแพงเพชร หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
11 ส.ต.ต.วัชระ มังสัง เชียงใหม ่ หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
12 นางโสภาวัน ประเสริฐสัง สระแก้ว หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
13 นางอ าพร กลมกระโทก สมุทรปราการ หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
14 นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ นนทบุรี หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
15 นางสาวนภศลู กล้าตลุมบอน นนทบุรี หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
16 นางสาวอลินดา อินทร์อยู ่ ล าพูน หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
17 นายอิสรพงษ ์อินสว่าง อุทัยธาน ี หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
18 นายสุบรรณ พิมพ์ไธสง ขอนแก่น หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ   
19 นางสาวเจียรพรรณ หนูรักษ ์ สุราษฎร์ธาน ี หลักสตูรครูช านาญการพิเศษ / 
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วันที่ 18- 22 ตุลาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ 

ที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด หลักสูตร การช าระเงิน 

1 นางสาวดวงใจ สุภาพึ่ง อยุธยา หลักสตูรครูเช่ียวชาญ  

2 นางนรินทร์ มุ่งมาตร นครสวรรค ์ หลักสตูรครูเช่ียวชาญ / 
3 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก นครพนม หลักสตูรครูเช่ียวชาญ / 
4 นายจักรพงษ ์ภูจรติ กาฬสินธุ ์ หลักสตูรครูเช่ียวชาญ / 
5 นายไพรตัน์ ทองเถาว ์ สุรินทร ์ หลักสตูรครูเช่ียวชาญ / 
6 นายมนัสวิชญ์ ศรีเมือง ตาก หลักสตูรครูเช่ียวชาญ  
7 นางสาวพิมพ์ใจ ศิริสาคร กทม. หลักสตูรครูเช่ียวชาญ  

8 นายณภผูา โพธิมา ขอนแก่น หลักสตูรครูเช่ียวชาญ  
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วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด หลักสูตร การช าระเงิน 

1 นายกิตตภิัทร แก้วเพชรบุตร เชียงราย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
2 นายทเนตย์ จันแปงเงิน เชียงราย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
3 นางกนกศรี สายสอด แม่ฮ่องสอน หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
4 นางชนานันท์ อุ่นเป็ง เชียงราย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
5 นางณัฐธิยา ทองเกิด จันทบุร ี หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
6 นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา เชียงราย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
7 นางสาวบุษบา กรวยทอง สุรินทร ์ หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
8 นางอุไรรัตน์ ค าวัฒนา สุโขทัย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ   
9 นายสนอง สุภาสัย สมุทรสาคร หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
10 นายช านาญ บอแฉ ่ เชียงราย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
11 นายดนัยวัฒน์ มณ ี เชียงราย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
12 นายธีทัต ปิตตินันท์ พระนครศรีอยุธยา หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
13 นายนพดล มงคลเบญจกุล เชียงราย หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
14 นายวิภพ ไชยธรรม ล าปาง หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
15 นายอิศราวิทย์ จรยิา เชียงใหม ่ หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
16 นายสมชาย ชนันชนะ เชียงใหม ่ หลักสตูรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ / 
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วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตรผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด หลักสูตร การช าระเงิน 

1 นางชลธิชา โคตรชมภ ู หนองคาย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
2 นายชูชาติ แปลงล้วน เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
3 นางวิไลวรรณ นันต๊ะ น่าน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
4 นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ ตาก หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
5 นางสาวพัชรินทร์ จารย์โพธิ์ ขอนแก่น หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
6 นางสาวอุบล สีหา ขอนแก่น หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
7 นางสุดา นันไชยวงค์ เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
8 นายกลงกรณ์ จ้าวตระกูล กรุงเทพมหานคร หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
9 นายกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม เลย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
10 นายจ านงค์ ประสานวงค์ สกลนคร หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
11 นายเจริญ นันไชยวงค์ เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
12 นายชลวิทย์ ชื่นใจ เชียงใหม่ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
13 นายธนเสฏฐ สภุากาศ เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
14 นายธวัชชัย ยวงค า น่าน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
15 นายนพพร แก้วทอง ตาก หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
16 นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ เชียงใหม่ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
17 นายบ ารุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ แม่ฮ่องสอน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 



ที ่ ชื่อ – สกุล จังหวัด หลักสูตร การช าระเงิน 

18 นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ น่าน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
19 นายปรีชาชาญ อินทรชิต แพร่ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
20 นายมณี พัดข า ตาก หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
21 นายรัตน์ จันทโคตร น่าน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
22 นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์ แม่ฮ่องสอน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
23 นายวิเชียร นันต๊ะ น่าน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
24 นายศุภโชค ปิยะสันติ์ เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
25 นายสมคิด มหาเสนา หนองคาย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
26 นายสมคิด นาคกุล ล าปาง หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
27 นายสมชาย นันทเสน น่าน หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
28 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ สุรินทร์ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
29 นายสุขสันต์ สอนนวล เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
30 นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ หนองคาย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
31 นางสาวนุรัต วรกฎ ขอนแก่น หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
32 นางสาวประภาศิริ สมวงศ์ษา ขอนแก่น หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
33 นางพัชรีพร ชมบุญ ขอนแก่น หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
34 นางสาววิภา ทาโบราณ ขอนแก่น หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
35 นายพงค์แสนชัย อิสระไพจิตร์ สุโขทัย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
36 นายเกษม แลวงค์นิล เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
37 นายอังกูล จันทวงค์ สกลนคร หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
38 นายวินัย แสงใส หนองบัวล าภู หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
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39 นางสาวมนทิกา ปูอินต๊ะ เชียงใหม่ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
40 นางสาวดนยา แย้มภู่ เพชรบุรี หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
41 นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ เชียงราย หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
42 นายสัมฤทธิ์ กุลคง พิษณุโลก หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
43 นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ แพร่ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
44 นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์ แพร่ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
45 นางสาววรรณิศา ใจกลม แพร่ หลักสูตรผู้อ านวยการเเละรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ / 
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