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กําหนดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะครูชํานาญการ  ว.21 

ณ หอประชุมกัลปพฤกษ ์ โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

วันเสารท์ี่ 3  ตุลาคม  2563 
 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น. พิธเีปดิการอบรม โดย นายณรินทร์  ชาํนาญดู  ประธานกรรมการดําเนนิการ 

09.00 – 10.00 น. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว.21 โดย นายสมพงษ์  เตชรตันวรกุล   

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.15 – 12.00 น. การเตรียมเอกสารเพื่อรองรบัการประเมินวิทยฐานะ ว.21 ระดับสถานศึกษา  
โดย นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. บทบาทหนา้ทีส่ถานศึกษากับการประเมินวิทยฐานตามหลักเกณฑ์ ว.21  
โดย นายคงคา จุลกิจวัฒน์  

15.00 – 16.00 น.  แชร์ประสบการณ์ผู้ทีผ่า่นการประเมินตามหลักเกณฑ์ ว.21  
   โดยคณะครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

 
 

คณะวิทยากร 
1. นายณรินทร์ ชํานาญดู  ผู้อํานวยการเช่ียวชาญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
2. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ผู้อํานวยการเช่ียวชาญโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
3. นายคงคา จุลกิจวัฒน์  ข้าราชการบํานาญ (วิทยฐานะ ผอ.ชํานาญการพิเศษ) 
4. คณะครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 

 
       

เปล่ียนสถานที่อบรมเป็นหอประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนอบรมเป็นจํานวนมาก 
 
 



ลําดับ ชื่อ สกุล หน่วย
1  นางสาวศิรินภา สุขภาพ  ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
2  นางสาวกนกวรรณ ปันแก้ว  ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
3  นางสาวธิดารัตน์ พุฒแก้ว  ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
4  นางสาวศริญญา แก้วภูมิแห่  ร.ร.บ้านช่องสะเดา
5  นางสาวกมลณรัตน์ แจ่มศรี  ร.ร.บ้านท่าโป่ง
6  นายรัฐพล ไวทยะชัยวัฒน์  ร.ร.บ้านแก่งหลวง
7  นายวรายุส สุวรรณปิฎก  ร.ร.บ้านวังตะเคียน
8  นางสาวอังค์วรา ยอดออน  ร.ร.เทพมงคลรังษี
9  นางสาวรัชนีพร รักเรืองรอง  ร.ร.เทพมงคลรังษี
10  นางสาวปาริฉัตร แซ่โง้ว  ร.ร.เทพมงคลรังษี
11  นางสาวธิติมา เณรจาที  ร.ร.เทพมงคลรังษี
12  นางพรรําไพ วรรณโท  ร.ร.เทพมงคลรังษี
13  นางสาวรุ่งดาว สีดํา  ร.ร.เทพมงคลรังษี
14  นางสาวหฤทัย พนาอุดม  ร.ร.เทพมงคลรังษี
15  นางสาววรรณภา แสงเคลือบ  ร.ร.เทพมงคลรังษี
16  นางศรีประภา โพธิวงษ์  ร.ร.เทพมงคลรังษี
17  นางสาวจริยา เฟืองแก้ว  ร.ร.เทพมงคลรังษี
18  นางสาวทาริกา โชคดี  ร.ร.เทพมงคลรังษี
19  นางสาวอรวรรณ หนูขาว  ร.ร.เทพมงคลรังษี
20  นายกมล ทัลวัลลิ์  ร.ร.เทพมงคลรังษี
21  นางสาวขนิษฐา สิงห์พรม  ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
22  นางสาวอธิชนันท์ รชตะเกษม  ร.ร.บ้านทา่พุ
23  นางสาววิไลวรรณ ผุดเผือก  ร.ร.บ้านท่าพุ
24  นางสาวกนกวรรณ บัวขม  ร.ร.บ้านท่าพุ
25  นางสาวพิมพ์พร ลครอนันท์  ร.ร.บ้านไทรทอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
ประกาศรายผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "อบรมวิทยฐานะครูชํานาญการ ว.21"

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์ รร.กาญจนานุเคราะห์
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26  นางสาวสมาพร ยี่สง  ร.ร.บ้านไทรทอง
27  นางสาวจิตราพร การะเกตุ  ร.ร.บ้านไทรทอง
28  นางสาวอินทยา อินทร์ประทับ  ร.ร.บ้านไทรทอง
29  นางสาวราชาวดี เล้าอรุณ  ร.ร.วัดยางเกาะ
30  นางสาวลัดดา ศรีสดใส  ร.ร.บ้านกลอนโด
31  นายบุญเรือง บุญเทียน  ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
32  นางสาววิลาวัณย์ ต้ังกิจดีมั่น  ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
33  นางสาวสุมิตรา เช้ือปกรณ์  ร.ร.วัดหนองพังตรุ
34  นางสาววันเพ็ญ สมลา  ร.ร.บ้านหนองเป็ด
35  นางสาวจิราพร กุลให้  ร.ร.บ้านหนองเป็ด
36  นางสาวณัฐธยาน์ ห้วยหงษ์ทอง  ร.ร.บ้านหนองเป็ด
37  นางสาวพิมพ์รภัช เตชาธนะเกียรต์ิ  ร.ร.บ้านหนองเป็ด
38  นางสาวกนกวรรณ ดีรื่น  ร.ร.บ้านหนองเป็ด
39  นายกฤตชัย เกตุศรี  ร.ร.บ้านหนองเป็ด
40  นางสาวชลิดา อนุพันธ์  ร.ร.ดิศกุล
41  นางสาวสุภาวดี กล้วยหอม  ร.ร.วัดหนองตะโก
42  ว่าที่ ร.ต.หญิง เปรมณิภาร์ ยี่สุ่นศรี  ร.ร.วัดหนองตะโก
43  นางสาวแคทลียา เขาแก้ว  ร.ร.วัดหนองตะโก
44  นางสาวลักษณา จิตรักญาติ  ร.ร.บ้านห้วยน้ําโจน
45  นางสาวนาตยา นวนนาง  ร.ร.บ้านห้วยน้ําโจน
46  นางสาววิมณภา ทองใบ  ร.ร.วัดขุนไทยธาราราม
47  นางสาวจันทิมา รักดี  ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม
48  นางสาวอลิษา กาวินํา  ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม
49  นางอภินันท์ ข่าขันมะลี  ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม
50  นางสาวประภาศรี เครือจักร  ร.ร.บ้านหนองสะแก
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51  นางสาวพัชชา จิตรมั่น  ร.ร.บ้านหนองสะแก
52  นางสาวปภาดา สุขสวัสด์ิ  ร.ร.บ้านหนองสะแก
53  นายตรีธรพัชร วราวุธวิเชียร  ร.ร.บ้านหนองสะแก
54  นางสาวจณิสตา จิตรจักร  ร.ร.บ้านหนองสะแก
55  นางสาวนัดดา ทําจะดี  ร.ร.วิสุทธรังษี
56  นางสาวกาญจนา เอ็นทู้  ร.ร.วิสุทธรังษี
57  นางสาวพัชรี ศรีนิล  ร.ร.วิสุทธรังษี
58  นางสาวอาริสา คล้ายขํา  ร.ร.วิสุทธรังษี
59  นางสาวสุดารัตน์ การภักดี  ร.ร.บ้านท่ามะกา
60  นางสาวอัจฉรา ประทุมสูตร  ร.ร.วัดเขาใหญ่
61  นางสาวกนกวรรณ แจ๊ดนาลาว  ร.ร.วัดเขาใหญ่
62  นายทัชชัย แก้วจีน  ร.ร.บ้านชายธูป
63  นายอัษฎายุทธ นุ้ยฉิม  ร.ร.วัดเขาตะพ้ัน
64  นางสาวสะไบแพร ดอกพรม  ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง
65  นางอรวรรณ ชูชาติตน  ร.ร.วัดพระแทน่ดงรัง
66  นางสาวนันทวัน วงษ์ไว  ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง
67  นางสาวชไมพร ฉัตรนิติชัย  ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง
68  นางสาวปิยพร ปานไข่  ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
69  นางสาวสุธิดา บัวบาน  ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
70  นางสาวผ่องพรรณ ขุนหวัง  ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
71  นางสาวฐิติกานต์ พุกมาก  ร.ร.บ้านจันทร์ลาดวิทยา
72  นางวรวีร์ จันทร์อนันต์  ร.ร.วัดหนองไม้แก่น
73  นางสาวดารุณี เพ็งน้อย  ร.ร.วัดหนองไม้แก่น
74  นางสาวกนกวรรณ ศรีอ่อน  ร.ร.วัดหนองไม้แก่น
75  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สําแดง  ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม
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76  นางสาวลัดดา ผลหมั่น  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
77  นางสาวไอลดา เทียมทอง  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
78  นางธัญญา แสนเลิศ  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
79  นายอภิสิทธ์ิ มนต์พฤกษา  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
80  นางสาวศิริเพ็ญ กิจกระจ่าง  ร.ร.บ้านหนองตายอด
81  นางสาวเกษรา น้ําใจดี  ร.ร.วัดปากกิเลน
82  นายธนวัฒน์ ริดเขียว  ร.ร.วัดปากกิเลน
83  นางสาวสุภาพร ปัตตาตะพัง  ร.ร.วัดปากกิเลน
84  นางสาวเฉลิมศรี ถิ่นแสนไกล  ร.ร.สมาคมไทย - ออสเตรเลียน
85  นายวชิราวุธ ธูปกระแจะ  ร.ร.สมาคมไทย - ออสเตรเลียน
86  นายอรุณสวัสด์ิ แก้วพิภพ  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา
87  นางสาวสุทธสิริ จักษุรัตน์  ร.ร.พุทธวิมุติวิทยา
88  นางสาววารุณี สีบุตรสี  ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ
89  นางสาวแสงจันทร์ สระหงษ์ทอง  ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ
90  นางวิภาวรรณ แจ้งทอง  ร.ร.หลุงกัง
91  นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยศิลป์  ร.ร.หลุงกัง
92  นายพลวัฒน์ โพนชัด  ร.ร.บ้านเขาช้าง
93  นางสาวกรุณา ประชากุล  ร.ร.บ้านบ้องต้ี
94  นางสาววรรณภา ธนาคุณ  ร.ร.บ้านบ้องต้ี
95  นางสาวสุดารัตน์ พนาอุดม  ร.ร.บ้านบ้องต้ี
96  นางสาวศิรินนา พลเจริญ  ร.ร.บ้านทุ่งกา้งย่าง
97  นางสาวรัตนาภรณ์ หรีหร่อง  ร.ร. ต.ช.ด.บ้านบ้องต้ีล่าง
98  นางสาวโสภิดา แสนแก้ว  ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
99  นางสาวรัชนี สารทอง  ร.ร.บ้านอู่ล่อง
100  นางสาวอิตฉยา ทองขลิบ  ร.ร.บ้านอู่ล่อง
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101  นางสาวสุพัสตรา โนนด้วง  ร.ร.บ้านอู่ล่อง
102  ว่าที่ ร.ต.หญิง พรลภัส แก้วดวง  ร.ร.บ้านดินโส
103  นางอาทิตยา ปินต๊ะ  ร.ร.บ้านดินโส
104  นายวรรษพล มะหลีแก้ว  ร.ร.บ้านทุ่งเสือโทน
105  นางสาวอุดมพรรณ ท้าวคํา  ร.ร.บ้านห้วยเสือ
106  ว่าที่ร.ต.หญิงพิไลวรรณ พลเสน  ร.ร.บ้านห้วยเสือ
107  นางสาวฐิติมา สรณะพิบูลย์  ร.ร.บ้านซองกาเรีย
108  นางสาวพรสุดา ด้วงสงค์  ร.ร.บ้านซองกาเรีย
109  นางสาวสุดกมล กาญจนรัตนพันธ์  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม
110  นางสาวสายสุดา ใจตรง  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย
111  นางสาววราภรณ์ ปภุสสโร  ร.ร.บ้านห้วยมาลัย
112  นางสาวศุจิดา ไชยลา  ร.ร.บ้านท่าดินแดง
113  นางสาวจีรนันท์ เกี๋ยงซอง  ร.ร.บ้านท่าดินแดง
114  นางสาวจรัสพร รื่นนาค  ร.ร.บ้านท่าดินแดง
115  นางสาวรัตนา ศิลาทอง  ร.ร.บ้านท่าดินแดง
116  นางสาวอรพรรณ ไวยิ่งยุทธ  ร.ร.บ้านองสิต
117  นางสาวเบ็ญจมาศ วัฒนภูมิสิริ  ร.ร.บ้านทุ่งนา
118  นางดอกโสน สุขรักษ์  ร.ร.บ้านทุ่งนา
119  นางสาวแสงดาว ลําใยเจริญ  ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม
120  นางสาวแสงเดือน ลําใยเจริญ  ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม
121  นางสาวณัฐธิดา ม่วงนาครอง  ร.ร.ศรสีวัสด์ิพิทยาคม
122  นางสาวจันทนา คล้ายอินทร์  ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม
123  นางสาวฐานิตย์ วิเศษศรีสมบุญ  ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม
124  นางสาวกรนิกา นนทารักษ์  ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม
125  นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้า  ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)
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126  นายตุลยวัต เทพเทียน  ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)
127  นางสาวสมหญิง จริยา  ร.ร.บ้านวังด้ง
128  นางสาวดาวใจ มะลินิล  ร.ร.บ้านวังด้ง
129  นางสาวเววิกา แก้วสาคํา  ร.ร.บ้านวังด้ง
130  นางสาวมินตรา ยินดี  ร.ร.บ้านวังด้ง
131  นางสาวสิรินทรา สุทํา  ร.ร.วังเขาแก้ว (หงําอุปถัมภ์)
132  นางสาวทัศนีย์ พัฒนมาศ  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย
133  นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย
134  นายนาวิน พันธ์มาลา  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย
135  นางสาวสุภาพร ทองประเสริฐ  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย
136  นางสาวนัยนา สัตว์นาโค  ร.ร.อนุบาลบ่อพลอย
137  นางสาวตติยาพร มงคล  ร.ร.บ้านสามยอด
138  นายอรรถพล บุญรัตน์  ร.ร.บ้านหนองรี
139  นางสาววรุฬยุพา เซี่ยงหลิว  ร.ร.บ้านหนองรี
140  นางเขมจิรา บัวศรี  ร.ร.บ้านหนองแกใน
141  นางสาวรัชดา งามรัตนปรีชา  ร.ร.บ้านหนองแกใน
142  นายวรายุทธ โมราศิลป์  ร.ร.บ้านหนองหวาย
143  นางสาวอัญชุลี ปานศรีแก้ว  ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง
144  นางสาววัลนิสา เทพเทียน  ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง
145  นางสาวชฎาภรณ์ พรมวิหาร  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)
146  นางสาวอรอนงค์ เอกพงษ์  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
147  นางสาวณัฐธิดา สบืศักด์ิ  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
148  นางสาวพรพิมล ศุภวาร  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
149  นายไกรสิทธ์ิ น้ําใจดี  ร.ร.เสรี-สมใจ
150  นางสาวสุรีรัตน์ พุมมา  ร.ร.บ้านเขามุสิ
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151  นางสาวปภาดา เวทรัตนรุ่งเรือง  ร.ร.บ้านโป่งไหม
152  นางสาววัชรี ใจเก่งดี  ร.ร.บ้านหนองนกแก้ว
153  นางสาวดาราวรรณ หนูอินทร์  ร.ร.บ้านหนองนกแก้ว
154  ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐวิมล ประสม  ร.ร.บ้านหนองจั่น
155  นางสาวชลลดา พงษ์พันธ์ฎจันทรา  ร.ร.บ้านพรหมณี
156  นายอนุวัช นิบรรพต  ร.ร.บ้านหนองกะหนาก
157  นางสาวชัญญาพร อินป้อม  ร.ร.บ้านหนองกะหนาก
158  นางสาวพรพิมล รักแตง  ร.ร.บ้านบะลังกา
159  นายพิทยา แสงพราย  ร.ร.บ้านบะลังกา
160  นางสาวชิดชนก ทองนุ่ม  ร.ร.ราษฎร์บํารุงธรรม
161  นายอภิศิษฎ์ บัวปรอท  ร.ร.ราษฎร์บํารุงธรรม
162  นางสาวสุจิตรา ราชิวงศ์  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรี
163  นายชูชีพ ร่มโพธ์ิ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรี
164  นายชัชวาลย์ อินต๊ะวัน  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดกาญจนบุรี
165  นางสาวณพัชชนันท์ แซ่เฮ้อ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรี
166  นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชร  อ.ด่านมะขามเต้ีย

หมายเหตุ : เปลี่ยนเป็นอบรมท่ีหอประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
               เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนอบรมจํานวนมาก


