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เร่ือง แจ้งรายขื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษาๆ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามท ี่คณ ะคร ุศาสตร ์ ม ห าว ิท ยาล ัยราขภ ัฏ ลำป าง ได ้ร ับมอบห มายจากสำน ักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ลพฐ.) ให ้เป ็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก ่อ น แ ต ่ง ต ั้ง ให ้ม ีแ ล ะ เล ื่อ น เป ็น ว ิท ย ฐ าน ะ ช ำน าญ ก าร พ ิเศ ษ  ซ ึ่งไ ด ้ด ำเน ิน ก ารอ บ รม  รุ่นที่ ๓๗ 
ระหว่างวันที ่ ๑๖ -  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการสรุปผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาๆ 
หลักสูตรชำนาญการพิเศษเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายขื่อผู้ผ่านการพัฒนา ตามรายชื่อดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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รายซื่อผู้ผ ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการพิเศษ) 
รุ่นท่ี 37 วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ซื่อ-สกุล โรงเรียน กลุมสาระ เขตพื้นที่

1 นางสาวคำพันธ์ สุขสวาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญญานุสรณ์ ปฐมวัย เทศบาลตำบลหนองวัวซอ

2 นางฐะปะนีย์ ประทุมสินธ์ วัดวังนํ้าเชียว คณิตศาสตร์ นครปฐม เขต 1
3 นางวันดี ทวีเดชอำนาจ วัดสระส่ีมุม คณิตศาสตร์ นครปฐม เขต 1
4 นายวิจิตร ฐานะ อินทรคักดิ้ศึกษาลัย คณิตศาสตร์ นครปฐม เขต 1
5 นางวิมลพักตร์ บุญฮวด วัดบ้านนางิ้ว คณิตศาสตร์ นครราชสีมา เขต 7
6 นางสาวอาทิตยา รัตนจันทร์ อนุบาลแม่เปีน(บ้านตลุกตาสาม) ภาษาต่างประเทศ นครสวรรค์ เขต 2
7 นายสมปอง จันทร์เจริญ สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) คณิตศาสตร์ นนทบุรี เขต 2
8 นางสุวิมาส ใจเที่ยง อนุบาลพะเยา วิทยาศาสตร์ พะเยา เขต 1
9 นางสุวรรณา ปกษาศร อนุบาลเชียงคำ คณิตศาสตร์ พะเยา เขต 2
10 นางสาวเพ็ญนภา บุญทา บ้านสบชาม วิทยาศาสตร์ พะเยา เขต 2
11 นางสาวอำไพร สมสมัย บ้านบุญเรือง วิทยาศาสตร์ พะเยา เขต 2
12 นางสาวกัลยา นาปรัง บ้านนาอ้อม วิทยาศาสตร์ พะเยา เขต 2
13 นางสาวรุ้งคราญ วิริยัง บ้านแปง วิทยาศาสตร์ พะเยา เขต 2
14 นางสาวทาริกา โรมินทร์ บ้านเนินมะปราง คณิตศาสตร์ พิษณุโลก เขต 2
15 นายอานุภาพ เมืองมานิตย์ บ้านหนองแห้ง ลูกเสือ แม่ฮ่องสอน เขต 1
16 นางศรีสุดา จันทะคัด โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณิตศาสตร์ ส.การศึกษาพิเศษ
17 นางวัลวิภา เพ็งประสพ สารวิทยา คณิตศาสตร์ สพม. เขต 2
18 นางสายพิณ สวนใจ แม่แจ่ม วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 34
19 นางสาวอรพิม เพิ่มสมัคร แม่ทะวิทยา คณิตศาสตร์ สพม. เขต 35
20 นางคิริพร ปัญญาอุ้ย นํ้าดิบวิทยาคม ภาษาไทย สพม. เขต 35
21 นายณัฐพงษ์ ต้นม่ิง ส่วนบุญโญปถัมภ์ สังคมสืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพม. เขต 35
22 นางสาวพรทิพย์ เขื่อนสุวงศ์ บุญวาทย์วิทยาลัย สุขศึกษาและพลศึกษา สพม. เขต 35
23 นางสาวจินตนา อำชำ ท่าวังผาพิทยาคม ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 37
24 นางสาวเบญจภรณ์ รอดสุขเจริญ เขาทรายทับคล้อพิทยา วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 41
25 นางสาวซาลิดา คันธิยงศ์ เขาทรายทับคล้อพิทยา ภาษาต่างประเทศ สพม. เขต 41
26 นางจันทร์ทรา หลีสกุล ทุ่งโพธิทะเลพิทยา วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 41 /



ลำดับ ขื่อ-สกล โรงเรียน กล่มสาระ 
'

เขตพื้นที่

27 นางสาวสุพรรษา พลขันธ์ ทุ่งโพธิทะเลพิทยา วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 41
28 นางสาวเสาวลักษณ์ สำเนียง วัดหนองสองห้อง ภาษาไทย สมุทรสาคร
29 นางอุมาพร รุ่งเรือง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ปฐมวัย สระบุรี เขต 2
30 นางสาวปียาภรณ์ อาสารบ บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) วิทยาศาสตร์ สุโขทัย เขต 2
31 นางธมนต์วรรณ หนูเกตุ วัดคลองตาล ภาษาต่างประเทศ สุราษฎร์ธานี เขต 3
32 นางฐานีตา อ่องดา บ้านห้วยยาง ภาษาต่างประเทศ อุตรดิตถ์ เขต 2


