
 

 
 

ก ำหนดกำรอบรมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะครูเชี่ยวชำญ  ว.21 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำญจนบุรี จ ำกัด 

 

วันเสำร์ที่ 10 ตุลำคม 2563  
 08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร โดยนำย นำยอุดม  เหลืองสด  ที่ปรึกษำสหกรณ์ 
           09.00 - 10.00 น.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินวทิยฐำนะ ว.21 โดย นำยสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 
 10.00 - 10.15 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 10.15 - 12.00 น.  กำรเตรียมเอกสำรเพ่ือรองรับกำรประเมินวิทยฐำนะ ว.21 ระดับสถำนศึกษำ 
    โดยนำยสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล   
 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 13.00 - 14.30 น.  แนวทำงกำรท ำผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม       
    โดย ครูสมศักดิ์  บุญพำ  และครูระยอง  บุญยวง 
 14.30 - 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 15.00 - 16.00 น.  แนวทำงกำรท ำผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม (ต่อ)       
    โดย ครูสมศักดิ์  บุญพำ  และครูระยอง  บุญยวง 
 

วันอำทิตย์ที่ 11 ตุลำคม 2563  
 08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 - 10.30 น.  แนวทำงกำรเขียนงำนวิจัยเชิงพัฒนำ  โดย  ผศ.ดร.สำยสุดำ  เตียเจริญ 
 10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 10.45 - 12.00 น.  แนวทำงกำรเขียนงำนวิจัยเชิงพัฒนำ (ต่อ)  โดย  ผศ.ดร.สำยสุดำ  เตียเจริญ 
 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 13.00 - 14.30 น.  ฝึกปฏิบัติกำรท ำผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม (ต่อ)      
    โดย  ครูสมศักดิ์  บุญพำ  และครูระยอง  บุญยวง 
 14.30 - 15.00 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 15.00 - 16.00 น.  ฝึกปฏิบัติกำรท ำผลงำนวิชำกำร/นวัตกรรม (ต่อ)       
    โดย  ครูสมศักดิ์  บุญพำ  และครูระยอง  บุญยวง 
 16.00 น.   พิธีปิด  

   คณะวิทยำกร 
1. นายณรินทร์   ช านาญดู ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
2. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทพมงคลรังษี 
3. ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. นายสมศักดิ์ บุญพา  ข้าราชการบ านาญ (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) 
5. นางระยอง บุญยวง  ข้าราชการบ านาญ (วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ) 

หมำยเหตุ  :  ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมเตรียมเร่ืองที่คิดว่ำจะท ำ / หรือได้ด ำเนินกำรไปแล้วมำด้วย (ถ้ำมี) 



ลําดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน
1  นางมยุรี อ่อนคํา  ร.ร.บ้านหัวนา
2  นางผ่องพรรณ เตชรัตนวรกุล  ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี
3  นางจันทร์เพ็ญ แคล้วภัยพาล  ร.ร.บ้านหนองสองตอน
4  นางสาวปิยะวรรณ ภูตะวัน  ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า
5  นางลําพึง มามี  ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า
6  นางจําเนียน ชมสกุณี  ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก
7  นางสุภาวรรณ ศรีสุขใส  ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก
8  นางขวัญหทัย สมรูป  ร.ร.บ้านจันอุย
9  นางสาวสุมณฑา อินตรา  ร.ร.บ้านท่าทุ่ม
10  นางสาวประพาพร ยศวิชัย  ร.ร.บ้านวังลาน
11  นางสาวกัญญา มั่นคง  ร.ร.บ้านวังตะเคียน
12  นางสาวไอรินทร์ ดอนแหยม  ร.ร.บ้านดงยาง
13  นายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม  ร.ร.กาญจนานุเคราะห์
14  นางกมลชนก เรืองเดช  ร.ร.เทพมงคลรังษี
15  นางศิวพร คล้ายเจ๊ก  ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
16  นางสมใจ พูนนําเภา  ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า
17  นางสาวกาญจน์ณภัทร พิรพัฒน์ชาญกิจ  ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม
18  นางสาวภัทรวดี พรรณบัตร  ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
19  นางสาวนภัสนันท์ นิลบุตร  ร.ร.บ้านหนองเป็ด
20  นางสุดา เข็มไทย  ร.ร.บ้านหนองสองห้อง
21  นางขนิษฐา เกตุแดง  ร.ร.บ้านหนองสองห้อง
22  นางรัตนาพร สาลี  ร.ร.บ้านหนองสองห้อง
23  นางอําไพ กรีดกราย  ร.ร.จํารูญเนติศาสตร์
24  นางวาสนา มิ่งเมือง  ร.ร.บ้านมะกอกหมู่
25  นางสุจรรยา ประยูรมหิศร  ร.ร.วัดหนองเสือ
26  นางสาวบูรจิต พานประเสริฐ  ร.ร.วัดหนองเสือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
ประกาศรายผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ว.21"

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
** ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมเร่ืองที่คิดว่าจะทํา / หรือได้ดําเนินการไปแล้วมาด้วย (ถ้ามี)**



ลําดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
ประกาศรายผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ว.21"

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
** ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมเร่ืองที่คิดว่าจะทํา / หรือได้ดําเนินการไปแล้วมาด้วย (ถ้ามี)**

27  นางสาวนภัสสรณ์ โตใหญ่  ร.ร.บ้านหนองสะแก
28  นางกนกรดา สมานบุตร  ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บํารุง
29  นางสาวธนวรรณสิริ ทิมแก้ว  ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บํารุง
30  นางสาวธัญญารัตน์ โพธ์ิทอง  ร.ร.วิสุทธรังษี
31  นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน  ร.ร.วิสุทธรังษี
32  นางศศลักษณ์ วัฒนา  ร.ร.วิสุทธรังษี
33  นางก่ิงกาญจน์ อยู่เพ็ชร์  ร.ร.วิสุทธรังษี
34  นางวรรณี แก้วอุปการ  ร.ร.วิสุทธรังษี
35  นางศิริอัมพร ปินตาเช้ือ  ร.ร.วิสุทธรังษี
36  นายธนกฤต น่วมจาด  ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
37  นางสาวศศิภา อาจหาญ  ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
38  นางสาววิไลวรรณ ชาวงษ์  ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
39  นางพัชญ์สิตา แสงใส  ร.ร.วัดหนองพลับ
40  นางสาวสุนทรี สมบูรณ์ทรัพย์  ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง
41  นายชาญชัย คูณทา  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
42  นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
43  นางเสาวนีย์ คูณทา  ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
44  นางสาวญาณ์จิตตินันท์ แสนศรี  ร.ร.บ้านบ่อระแหง
45  นางณัชชา พวงแก้ว  ร.ร.บ้านตลาดเขต (มิตรภาพที่ 105)
46  นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์  ร.ร.บ้านซ่อง
47  นายพงษ์ประดิษฐ์ พรมทองดี  ร.ร.บ้านเขากรวด
48  นางสาวณิชากร ชาวทํานา  ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม
49  นางกมลวรรณ มีมั่น  ร.ร.บ้านหนองปรือ
50  นางสาวสุนิษา แสงแพร  ร.ร.บ้านท่ามะเด่ือ
51  นางสาวกัญญณัช พรหมเงิน  ร.ร.บ้านหนองปลาซิว
52  นางณัฐติกา เหมือนสันเทียะ  ร.ร.บ้านห้วยกะทะทอง



ลําดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
ประกาศรายผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ว.21"

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
** ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมเร่ืองที่คิดว่าจะทํา / หรือได้ดําเนินการไปแล้วมาด้วย (ถ้ามี)**

53  นางสาวสิริณัฏฐ์ ประยูรสุข  ร.ร.สมาคมไทย - ออสเตรเลียน
54  นายพุฒิพงศ์ สังข์สวัสด์ิ  ร.ร.อนุบาลไทรโยค (บ้านท่าเสา)
55  นางสาววรินทร มีความเจริญ  ร.ร.อนุบาลไทรโยค (บ้านท่าเสา)
56  นางสาวปาลิกา อ้ึงพินิจกุล  ร.ร.อนุบาลไทรโยค (บ้านท่าเสา)
57  นางหัสยา ระวังรัมย์  ร.ร.บ้านพุองกะ
58  นางจีระพร เขียวสอาด  ร.ร.บ้านวังโพธ์ิ
59  นางฐิตาภรณ์ บุญฤทธ์ิ  ร.ร.หลุงกัง
60  นางจริมจิต สร้อยสมุทร  ร.ร.สามัคคีธรรมานุสรณ์
61  นางเดือนเพ็ญ บุญใหญ่เอก  ร.ร.บ้านพุม่วง - พุพง
62  นายไพศาล สงสําเภา  ร.ร.บ้านบ้องต้ี
63  นายอัษฎาวุธ โภคา  ร.ร.บ้านบ้องต้ี
64  นางสาวกาญจนา บัวเบา  ร.ร.บ้านพุเตย
65  นางสาวอรุโณทัย ทรัพย์วารี  ร.ร.อนุบาลทองผาภูมิ
66  นางสาวชนิดาภา เทพทองคํา  ร.ร.บ้านอู่ล่อง
67  นางสาวสิริลักษณ์ สิทธิสังข์  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี
68  นายนครินทร์ วันจา  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี
69  นายนครินทร์ วันจา  ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี
70  นางสนธยา หุ้มขาว  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม
71  นางนุสรา จันทะโก  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม
72  นางสุรัตน์ บัววัฒนา  ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม
73  นายพรชัย สินสวัสด์ิ  ร.ร.บ้านท่าดินแดง
74  นางศิริญญา เสาสูงยาง  ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม
75  นางสาวพิริยา แผนกุล  ร.ร.วัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9)
76  นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว  ร.ร.บ้านหนองแกใน
77  นางสาวสายนํ้าผึ้ง สอาดเอ่ียม  ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง
78  นางสาวทษมน เอ่ียมสอาด  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก



ลําดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน/หน่วยงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
ประกาศรายผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน "วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ว.21"

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากัด
** ให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมเร่ืองที่คิดว่าจะทํา / หรือได้ดําเนินการไปแล้วมาด้วย (ถ้ามี)**

79  นางสาวสายธารา เดชเจริญพร  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
80  นางสมหญิง ศรีนิล  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
81  นางสาวเมตตา กัลยามงคล  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
82  นางสิริญา พันนัทธี  ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก
83  นางละเมียด อ่อนเบา  ร.ร.หนองปรือพิทยาคม
84  นางอธิกา หมื่นบํารุง  ร.ร.บ้านสระเตยพัฒนา
85  นางจุรีพร สุทธิไส  ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
86  นางภัคธดา เพชรธนาภัทร์  ร.ร.บ้านหนองงูเห่า


