
 

ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ   

ครูช านาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 98  ระหว่างวันท่ี 18 – 21 ธันวาคม 2561 
---------------------------------------------- 

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การพัฒนาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รอบการ
พัฒนาท่ี  98  ระหว่างวันท่ี 18 – 21 ธันวาคม 2561  จ านวน 65 คน ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 

ที ่ ชื่อ สกุล  โรงเรียน สังกัด 

1 นางสาวพรหมมล  พรมการ คร ู บ้านวังล า สพป.ตรัง เขต 2 

2 นางบรรณสิรินธร์  ชูเกิด คร ู วัดถ้ าพระพุทธ สพป.ตรัง เขต 2 

3 นางสาวธิราทิพย์  ตังตกาญจนา คร ู ห้วยยอด(กลึงวิทยาคม) สพป.ตรัง เขต 2 

4 นางจินตนา  ไชยฤกษ์ คร ู บ้านทะเลสองห้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

5 นางสาววนิดา  เจริญรูป คร ู บ้านบางรูป สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

6 นางสุพานี  ยิ่งยง คร ู บ้านทุ่งขันหมาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

7 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง คร ู บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

8 นางทิพวรรณ  ใจห้าว คร ู วัดธารน้ าฉา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

9 นางสาวมาสเตาะห์  เจ๊ะโซะ คร ู บ้านมะนังปันยัง สพป.นราธิวาส เขต 1 

10 นางสาวปิยาภรณ์  อนุกูล คร ู บ้านทุ่งไทรงาม สพป.พังงา 

11 นางสาวเกษณี  ชัยนวล คร ู บ้านทุ่งคลองควาย สพป.พัทลุง เขต 2 

12 นางสถาพร  บุญมากแก้ว คร ู บ้านเกร็ดแก้ว สพป.ยะลา เขต 2 

13 นางปิยะภรณ์  นวลเจริญ คร ู นิคมสงเคราะห์ สพป.ระนอง 

14 นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ คร ู นิคมสงเคราะห์ สพป.ระนอง 

15 นางวาสนา  ตรีแก้ว คร ู บ้านหัวเขา สพป.สงขลา เขต 1 

16 นางสาวปัทมา  จันทมณี คร ู วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม สพป.สงขลา เขต 1 

17 นางพรทิพย์  สุวรรณสิงห์ คร ู ชุมชนบ้านน้ าน้อย สพป.สงขลา เขต 2 

18 นางอัมพร  ทองยอด คร ู ชุมชนบ้านน้ าน้อย สพป.สงขลา เขต 2 

19 นางณัฐยา  ศรีสุวรรณ คร ู บ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2 

20 นางอรุณี  ศรีสุวรรณ คร ู วัดท่าข้าม สพป.สงขลา เขต 2 

21 นางสมมาตร  สุวรรณข า คร ู วัดประตูไชย(แก้วอุทิศ) สพป.สงขลา เขต 2 

22 นางนันทวรรณ  พันธ์เพชร คร ู วัดรังนก สพป.สงขลา เขต 2 

23 นางปาริสุทธิ์ พรหมรักษ์ คร ู วัดรังนก สพป.สงขลา เขต 2 

24 นายวชิระ  อาษาสุจริต คร ู บ้านท่าม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 

25 นางสาวสารินี  ไชยวงค์ คร ู บ้านห้วยแห้ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

26 นางสาวภาวิณี  แก้วก าเนิด คร ู เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสรุาษฎร์ธาน ี สพม.เขต 11 



2 
 

ที ่ ชื่อ สกุล  โรงเรียน สังกัด 

27 นางสาวอรจิรา  มีศรี คร ู พุนพินพิทยาคม สพม.เขต 11 

28 นางอารัญญา  บุญมาก คร ู เวียงสระ สพม.เขต 11 

29 นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์ คร ู สุราษฎร์ธานี ๒ สพม.เขต 11 

30 นางสาวศิริกัญญา  กิตติวุฒิ คร ู สุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 

31 นางสาวพวงน้อย  บิลมาส คร ู ฉวางรัชดาภิเษก สพม.เขต 12 

32 นางพิญาภรณ์  เรืองรักษ์ คร ู ประภัสสรรังสิต สพม.เขต 12 

33 นายทวีศักดิ์  จันทร์หอม คร ู พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม.เขต 12 

34 นางปิยะมาศ  ผกาวรรณ คร ู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.เขต 13 

35 นางสาวยาใจ  มาชู คร ู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม.เขต 13 

36 นายไพสิน  แสงหิรัญ คร ู คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม.เขต 13 

37 นางวิจัยยา  กลิ่นคล้าย คร ู พนมเบญจา สพม.เขต 13 

38 นายสุพจน์  ช านาญกิจ คร ู พนมเบญจา สพม.เขต 13 

39 นางสาวงามชื่น  รัตนชัย คร ู กะปงพิทยาคม สพม.เขต 14 

40 นางกนกวรรณ  ณ นคร คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

41 นางพณิดา  ค้าของ คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

42 นางสาวชนิกานต์  สวัสดิวงศ์ คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

43 นางสาวชนิกานต์  สวัสดิวงศ์ คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

44 นางสาวอุไรรัตน์  มากนุ้ย คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

45 นางาจุไรรัตน์  สวัสดิ์วงศ ์ คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

46 นายธันวิน  ณ นคร คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

47 นายพิพัฒน์  ไชยชนะ คร ู ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 

48 นางพิมภากาญจน์  สุวบุญประเสริฐ คร ู ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม.เขต 14 

49 นางสาวจิราพร  สาริพัฒน์ คร ู ตะกั่วป่า "เสนานุกูล" สพม.เขต 14 

50 นางสาวรินดา  หาญจิตร คร ู ตะกั่วป่า "เสนุกุล" สพม.เขต 14 

51 นายศุภักศร  วาหะรักษ์ คร ู ตะกั่วป่า "เสนุกุล" สพม.เขต 14 

52 นายอชิตพล  พอใจ คร ู ตะกั่วป่า "เสนุกุล" สพม.เขต 14 

53 นางพุทธมนต์  อ่อนทา คร ู ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" สพม.เขต 14 

54 นายมะกอรี  อีแต คร ู ท้ายเหมืองวิทยา สพม.เขต 14 

55 นางสาวไทยน้อย  พรายอินทร์ คร ู โรงเรียนเมืองถลาง สพม.เขต 14 

56 นางสาวนภัสกร  สังข์สี คร ู โรงเรียนสตรีระนอง สพม.เขต 14 

57 นางสาวกมลชนก  ช่วยบุญส่ง คร ู มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16 

58 นายพงศพัศ  ตันจะโข คร ู มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.เขต 16 
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ที ่ ชื่อ สกุล  โรงเรียน สังกัด 

59 นางสาวโนร ี หมีนหวัง คร ู ละงูพิทยาคม สพม.เขต 16 

60 นางสาวโศจิรัตน์  นิลสกุล คร ู ละงูพิทยาคม สพม.เขต 16 

61 นายทวีป  สันแก้ว คร ู ละงูพิทยาคม สพม.เขต 16 

62 นายอับดุล  ส าเร คร ู ละงูพิทยาคม สพม.เขต 16 

63 นางโสภา  สมหวัง คร ู ส านักงาน กศน.อ าเภอคลองท่อม ส านักงาน กศน. 

64 นางสาวษริภัส  สาเมาะ คร ู ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

65 นายอับดุลมุมิน  อูเซ็ง คร ู ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 
 

หมายเหต ุ

 1. ผู้ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่สามารถเขา้รับการพัฒนาได้  
 2. ผู้ที่ขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามก าหนดได้ ให้แจ้งทางสถาบันฯเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนถึงวันอบรม 
 3. ให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนา น า "ค าอธิบายรายวิชา" และ “โครงสร้างรายวิชา” ในวิชาที่สอน มาด้วย คนละ 1 วิชา 

4. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าหลักฐานการโอนเงิน/ช าระเงิน ฉบับจริงมาด้วยในวันอบรม 
 

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา เตรียมการและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดการพัฒนาใน คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก่อนแต่งต้ังให้มี

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ทาง website ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท่ี   
http://idtep.sru.ac.th/   ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรล่วงหน้า   แล้วจัดท ารายงานการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบรายงานในภาคผนวก ง ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน้า 45 น าไปส่งในวัน
รายงานตัวเข้ารับการพัฒนา (ดาว์นโหลดใบกิจกรรม ในเวปไซท์สถาบันพัฒนาครูฯ ) 

2. ให้มารายงานตัวเข้ารับการพัฒนา ใน วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ ชั้น 8 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ส่ง วิทยากร ในห้อง) และหลักฐานการโอนเงิน/ช าระเงินฉบับจริง  
3. หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0 7791 3315 (ในวันและเวลาราชการ) 
 

 

ประกาศ ณ วนัที  11 ธันวาคม 2561 
 

สถาบนัพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธ์าน ี

http://www.nidtep.go.th/teacher/files/manualteacher1.pdf
http://www.nidtep.go.th/teacher/files/manualteacher1.pdf

