
 
 

ประกาศคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
เรื่อง   รายช่ือผู้ท่ียืนยันการเข้ารับการอบรม 

------------------------- 
 

  ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิ ทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ใน
ระหว่างวันท่ี  3 -  7  เมษายน   2560  ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

  จึงขอประกาศรายช่ือผู้ท่ียืนยันการเข้ารับการอบรม  (ดังแนบ) 
  

  ประกาศ     ณ      วันท่ี    29   มีนาคม     พ.ศ.     2560 
 
 
 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา) 
                                                 คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ที่ยืนยันการเข้ารับการอบรม 
พัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษจ านวน 90 คน     

 อบรมวันที่ 3,4,5,7 เมษายน 2560 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน 
1 นางสาวอุทุมพร นิลหยก วัดไผ่สามเกาะ 

2 นางสาวสุจินันท์ บริสุทธิ์ วัดท่าต าหนัก 

3 นายธิตติยพัทย์ อยู่จิตร์ ชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

4 นางเมตตา น่วมทนง โพธาวัฒนาเสน ี

5 นางภัทรดา กองแก้ว ดอนคาวิทยา 

6 นางสาวปิ่นทอง คีรีอร่ามรัศมี บ้านดอนซาก 

7 นางสาวชลกร กล่ินบุปผา บ้านดอนซาก 

8 นางสาวอัฉรา หนูนันท์ บ้านดอนซาก 

9 นางรัญชนา ขอนแก่น บ้านบ่อน้ าพุ 

10 นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล บ้านบ่อน้ าพุ 

11 นางสาวชุติสรา หาดแมน บ้านบ่อน้ าพุ 

12 นางรัตนา เมฆพันธ ์ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

13 นางสาวมาลัย ล้ าเลิศ วัดหนองพันเทา 

14 นางสาวสุภาณี ร าทะแย บ้านพุสววรรค์ 

15 นางสาววิชชกรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ บ้านซ่อง 

16 นางอัมพร โลหคุณาพันธ์ วัดบางปิ้ง 

17 นางนวลปอง ศรีทรัพย์ วัดบางปิ้ง 

18 นางปราณีย์ แก้วตาล วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 

19 นางสาวอ าภา เกิดเกษม บ้านมะขามโพรง 

20 นางสาวสุพรรษา ภู่แก้ว อนุบาลสุพรรณบุรี 

21 นางพรณภัสส์ อินรอดวงศ์ อนุบาลสุพรรณบุรี 

22 นางสาวมีนา อินทร์กล่ า อนุบาลสุพรรณบุรี 

23 นางพัชนีกร จักเดชจันทร์ อนุบาลสุพรรณบุรี 

24 นางสาวพรพรรณ เสนทับ ร่มเกล้า  กาญจนบุรี 

25 นายอุดมศักดิ์ ท่ังเหล็ก วัดจันทราวาส 



26 นางสาวขวัญฤทัย ท่ังเหล็ก พรหมานุสรณ์ 

27 นางจันทิมา เรือนแก้ว โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

28 นางบุญรัตน ์ ฐิตยานุวัฒน์ โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

29 นางสุเมตตา แสงศรีจันทร์ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

30 นางสาวสกุลการ สังข์ทอง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

31 นางสาวสุภัทรา สิริรุ่งเรือง เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

32 นางเอื้อมดาว รัตนประดิษฐ์ อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 

33 นางเกศสุดา ชูวงค์วาลย์ อู่ทอง 

34 นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

35 นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไร บ้านหนองตะเภา 

36 นายฐิติพงค์ ธเรษตรีศวร ปรีดารามวิทยาคม 

37 นายไกรสร แจ่มใสดี พิบูลย์รักษ์พิทยา 

38 นายสุริยะ ทรัพย์สิน นิคมสร้างตนเองเข่ือนเพชรฯ 

39 นางสาวพนิดา เจริญยิ่ง บ้านสารเห็ด 

40 นางสาวภรณ์ขวัญจิต ฤทธิ์ชัยพร บ้านสารเห็ด 

41 นางนวนันท์ ถาวงษ์กลาง เหล่ายาววิทยาคาร 

42 นางสาวเดือนนภา รักภักดี เหล่ายาววิทยาคาร 

43 นายเอกภูมิ ชูนิตย์ สายธรรมจันทร์ 

44 นางภัคจิรา ชูนิตย์ ศรัทธาสมุทร 

45 นางกระแส รักคง บ้านคลองลอย 

46 นายจรูญ เคหา บ้านคลองลอย 

47 นางมนทิรา นาคล าภา บ้านหนองจิก 

48 นางนุชนาฏ สังข์ทอง หลวงพ่อแช่มฯ 

49 นางสาวปานทิพย์ จังพานิช วัดหุบกระทิง 

50 นางสุวรรณี ศิริมา บ้านเขาแหลม 

51 นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติ วัดบางหญ้าแพรก 

52 นายวสันต์ สูงเนิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

53 นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

54 นางสาวอัมพันธ ์ ดอกเตย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 



55 นางสาวสุภัสสร สุดแก้ว วัดศีรษะเกษ 

56 นางสาวเกศสุดา ชัยชมภู บ้านดอนต าลึง 

57 นางสาวสุภาพร ตันกสิกิจ บ้านดอนต าลึง 

58 นายอัจฉริยะ พัดทอง วัดจันทาราม 

59 นางสาวธนภรณ์ เข็มทอง วัดจันทาราม 

60 นางบุญฑริกา แก้วจีน วัดจันทาราม 

61 นางนภกญั ศรีอ่อนหล้า วัดจันทาราม 

62 นางสาวนิรชรา เคนวิเศษ วัดหนองสะเดา 

63 นายขวัญชัย ตู้พิจิตร กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี 

64 นายอาทิตย์ เอกลาภ กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี 

65 นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี 

66 นางอภิรดา มุขโต กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี 

67 นางสาวสุภาพร เกติยะ บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

68 นางสาวนุชนาฏ เกิดบุญศรี บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 

69 นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์ สวนแตงวิทยา 

70 นางสาวสุภาพร กล่ าจีน สวนแตงวิทยา 

71 นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา สวนแตงวิทยา 

72 นางสาวคนึงนิจ ทองปล้อง บ้านคอกช้าง 

73 นางวันดี โชคสมกิจ วัดตะคร้ าเอน 

74 นายวิชาญ ตันมงคลกาญจน์ วัดตะคร้ าเอน 

75 นางสาวดุสดี บุญส่ง วัดตะคร้ าเอน 

76 นางสาวฉันทนา บุญพุ่ม วัดตะคร้ าเอน 

77 นางสาวเทวี มูลทองตน บ้านดอนทอง 

78 นางสาวพิกุล วิไลลักษณ์ คงคาราม 

79 นางสาววรางกูร สุทธิส าแดง บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35 

80 นางกัลยากร ลาภะสัมปัน ช่องสาริกา 

81 นางสาวปริฉัตร เล็กดวง คงคาราม 

82 นางสาวถนอมสรี สว่างแสง ยางชุมวิทยา 

83 นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทอง ยางชุมวิทยา 



 
หมายเหตุ กลุ่ม A  ล าดับที่ 1-45   ลงทะเบียน ณ ห้องบัณฑิต 1 อาคารส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
             กลุ่ม B  ล าดับที่ 46-90 ลงทะเบียน ณ ห้อง SC 101 อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เร่ิมลงทะเบียน เวลา 8.00 น. 
       
 *** หากท่านใดที่ช าระเงินค่าอบรมแล้วแต่ไม่มีรายชื่อโปรดติดต่อ 081-1555307 (ภรณ์นภัส) ด่วน *** 

 

84 นางสาวสมพิศ ฮะยู ้ ยางชุมวิทยา 

85 นางนวรัตน ์ โหง้วหลี ยางชุมวิทยา 

86 นางสาวสวรินทร์ ผุดเผือก บ้านค่ันกระได 

87 นางสาววิลาสินี พวงระย้า คงคาราม 

88 นางสาวยุคนธ์ ปั้นอินทร์ วัดพระประโทณเจดีย์ 

89 นางหทัยรัตน์ เทพสุวรรณ วัดหนองแกฯ 

90 นางสาวผุสดี จงมีสุข ประถมฐานบินก าแพงแสน 

    


