
ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 

ครชู านาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 102 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 
---------------------------------------------- 

 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์    
เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ        
รอบการพัฒนาที่ 102 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 จ านวน 51 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล  โรงเรียน สังกัด 

1 นายพงศธร ศุภพรพงศ ์ ครู บ้านคลองหิน สพป.กระบี ่
2 นางสาวดลจิตร ไพณจุิตร ครู บ้านบางเหียน สพป.กระบี ่
3 นางสาวจนิตนา ยวงแก้ว ครู บ้านในกริม สพป.ชุมพร เขต 2 
4 นางวิมลฑา คงแข็ง ครู สหกรณ์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต 2 
5 นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น ครู วัดมงคลสถาน สพป.ตรัง เขต 1 
6 นางวิภาวัลย์ รอดริน ครู บ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต 2 
7 นางสาวศิริวรรณ  ศรีพุทธคุณ ครู บ้านนาสัก สพป.ตรัง เขต 2 
8 นางอภิญญารัตน์ วีระสุข ครู ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต 2 
9 นางสาวกิตติมา รังสรรค์ศิริ ครู ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
10 นายมชีัย ละมา้ย ครู ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
11 นายนนท์วฒัน์ สุขจันทร ์ ครู บ้านไสส้าน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
12 นางกิ่งกาญจน์ ทนสงัข์ถิ่น ครู วัดควนกอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
13 นางจ าเนียร แซ่เล่า ครู  บ้านขอนหาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
14 นางเพียงพร จนัพลโท ครู บ้านชุมขลิง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
15 นางสาวอังคณา ยี่หมาด ครู บ้านทุ่งเกราะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
16 นางบังอร ธรรมชาต ิ ครู บ้านในเขียว 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
17 นางสาวอารีรัตน ์ จับจัด ครู บ้านดอนบ่อกุ่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
18 นางสมจิต รักแต่งาม ครู  บ้านบางคล ี สพป.พังงา 
19 นางจิระพร เวทยาวงศ ์ ครู บ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลงุ เขต 1 
20 นางสาวเบญจวรรณ พรหมมาก ครู อนุบาลพัทลุง สพป.พัทลงุ เขต 1 
21 นางอรุณศรี เสนช ู ครู บ้านค ู สพป.พัทลงุ เขต 2 
22 นางสาววิมลรัตน ์ รัตนประทปี ครู บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ด าเนิน) สพป.พัทลงุ เขต 2 
23 นางนงลักษณ์ แก้วประดิษฐ ์ ครู วัดนาหม่อม สพป.สงขลา เขต 1 
24 นางพนิดา รัตน์น้อย ครู อนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 
25 นางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน ์ ครู บ้านเก่า สพป.สงขลา เขต 3 
26 นางธีรนาถ สุขรรณ ์ ครู บ้านเลยีบ สพป.สงขลา เขต 3 



ที ่ ชื่อ – สกุล  โรงเรียน สังกัด 

27 นางปรีดา หวันสมัน ครู บ้านทุ่งสภากาชาด อุปถัมภ์ 2550 สพป.สตลู 
28 นางฝาตีมะ กองหลัง ครู บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป.สตลู 
29 นางฉัตรกนก  แข่งขัน ครู วัดรัตนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
30 นางสาวฐิรญาณ ์ พัฒนรักษ ์ ครู วัดรัตนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
31 นางสุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล ครู กาญจนดิษฐ ์ สพม.เขต 11 
32 นายวีรัตน์ นาคน้อย ครู ท่าชนะ สพม.เขต 11 
33 นางฐิตวิัลค์ เอียดนิมิตร ครู มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎรธ์าน ี สพม.เขต 11 
34 นางสาวชุติมา ทองชนะ ครู มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎรธ์าน ี สพม.เขต 11 
35 นางวราภรณ์  แก้วแดง ครู ละแมวิทยา สพม.เขต 11 
36 นางสุภาพ  ล่องหลง ครู สวนศรีวิทยา สพม.เขต 11 
37 นายเจษฎา ขา่ทิพพาท ี ครู สุราษฎร์ธานี 2 สพม.เขต 11 
38 นายมานิตย ์ ศรีสว่าง ครู ฉวางรัชดาภิเษก สพม.เขต 12 
39 นางประภาภร นนัตสุวรรณ ครู ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 
40 นางจุตติา สวุรรณกิจ ครู สวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.เขต 13 
41 นางสาวนิรมล นลิพัฒน ์ ครู สวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม.เขต 13 
42 นางสาวจนิตนา ข าอ้วม ครู ปากจั่นวทิยา สพม.เขต 14 
43 นางกาญจน์จุร ี หมีดหรน ครู ท่าแพผดุงวิทย ์ สพม.เขต 16 
44 นางกาญจนา อรุณโรจนศิลป ์ ครู วิทยาลัยนาฏศลิปพัทลุง สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 
45 นางอภันตรี ไวยพันธ ์ ครู วิทยาลัยนาฏศลิปพัทลุง สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 
46 นายวลัลภ รอดภัย ครู วิทยาลัยนาฏศลิปพัทลุง สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 
47 นายศุภกิจ พงษ์เจิญ ครู วิทยาลัยนาฏศลิปพัทลุง สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 
48 นายอุดม เตสะ ครู กศน. สุไหงโก-ลก ส านักงาน กศน. 
49 นางขวัญจิต เมืองแก้ว ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสงู เทศบาลต าบลบา้นพร้าว 
50 นายธฤติ พิจยานนท ์ ครู สตรีระนอง สพม.เขต 14 
51 นางสาวสุนทร ีศุทธิวรรณรักษ์ ครู พิมานพิทยาสรรค ์ สพม.เขต 16 

หมายเหตุ  
 1. ผู้ที่ไม่มีรายช่ือตามประกาศนี้ ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ ช าระเงินแล้วไม่มีชื่อติดต่อด่วน 
 2. ผู้ที่ขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามก าหนดได้ ให้แจ้งทางสถาบันฯเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงวันอบรม 
 3. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าหลักฐานการโอนเงิน/ช าระเงิน ฉบับจริงมาด้วยในวันอบรม 
 

 ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการพัฒนา เตรียมการและด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. ศึกษารายละเอียดการพัฒนาใน คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนก่อนแต่งตั้งให้
มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทาง website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่  



http://idtep.sru.ac.th ให้เข้าใจอย่างชัดเจน และศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรล่วงหน้า แล้วจัดท ารายงานการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบรายงานในภาคผนวก ง ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง น าไปส่งในวัน รายงานตัว
เข้ารับการพัฒนา (หรือดาว์นโหลดใบกิจกรรม ในเวปไซท์ สถาบันพัฒนาครูฯ)  
 2. ให้มารายงานตัวเข้ารับการพัฒนา ใน วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น.  ณ 
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ส่งวิทยากร ในห้อง) และหลักฐานการโอนเงิน/ช าระเงินฉบับจริง (จะขอดูหาก
หลักฐานที่ส่งมาไม่ชัดเจน) 
 3. หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 7791 3315, 08 0602 0140 (ในวันและเวลาราชการ) 
 
 ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 
 
 

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผังการเดินทาง อาคารคณะครุศาสตร ์
 

 
 

- ลานจอดรถริมถนนฝั่งตรงข้ามด้านหน้าอาคาร (จุดสีเขียว)  
- ลานจอดรถใต้อาคาร (ตามเส้นสีฟา้) / ประตูเขา้อาคารอยู่ช่วงกลาง *ผลักประตูบาน

ซ้ายมอื 
 
 ขึ้นลิฟทท์ี่ชั้น 1 > กดชั้น 4 > ออกจากลฟิท์ เดนิตรงไปตามระเบียงข้างบันได ... 


