
รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูรุ่นใหม่ 
ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี (โครงการครุวัฒนวิถี) 
  6 – 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลช กรุงเทพมหานคร  
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
1 นายสมชาย เพียรประกอบกิจ บ้านปางห้วยตาด  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
2 นางสุดารัตน์  คงครอด บ้านห้วยจะค่าน ตชด.

อนุสรณ์ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 

3 นายกิตติกร จะหา บ้านป่าก๊อ    สพป.เชียงใหม่ เขต 3 
4 นางสาววิไลพร ธานีพัฒนาอรัญ บ้านแม่ซา   สพป.เชียงใหม่ เขต 6 
5 นางสาวฐิติรัตน์  เจริญมณีกุล บ้านแม่แลบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
6 นายอาทิตย์  วงศ์บุญชัยเลิศ ปางหัดสหศาสตร์ สพป.เชียงราย เขต 4 
7 นางสาวศิริพร  เยอะหนื่อ บ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 
8 นางสาวเยาวลักษณ์  ธารพระคุณ บ้านดินด า สพป.เชียงราย เขต 2 
9 นางสาวสาริกา วงศ์บุญชัยเลิศ สมถวิลจินตมัยบ้าน 

ห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) 
สพป.เชียงราย เขต 4 

10 นางสาวจามจุรี อินลง บ้านสันโค้ง  
(เชียงรายจรูญราษฎร์) 

สพป.เชียงราย เขต 1 

11 นายเอกราช ตามี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดพะเยา    

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

12 นางสาวบัวลอย ยอดออน บ้านก้อ    สพป.น่าน เขต 1 
13 นายยุทธนา บุญอินทร์  ราชประชานุเคราะห์ 56 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
14 นางสาวชวัลรัตน์ แปงอุด ชุมชนบ้านนาคา    สพป.น่าน เขต 1 
15 นางสาวกิรณา อุ่นถิ่น พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 
16 นางสาวอ าภา สุทธจ้อย วัดเมธังกราวาส 

(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 
สพป.แพร่ เขต 1 

17 นางสาวเกสร แปงอุด บ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2 
18 นางสาวรุ่งทิวาห์ ละขะไพ  บ้านผักเฮือก  สพป.น่าน เขต 2 
19 นางสาวหัตทิพย์ แปงอุด บ้านเปียงซ้อ สพป.น่าน เขต 2 
20 นางสาวพัชรีภรณ์ หอมดอก  บ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2 
21 นางสาวมนัชญา แปงอุด บ้านปางหก สพป.น่าน เขต 2 
22 นางสาวอังคณา ศรีบุญเรือง บ่อเกลือ สพม. เขต 37 
23 นางสาววลัยพร ค าดี  สมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2 
24 นางสาวจิราพร สุยะ บ่อเกลือ สพม. เขต 37 
25 นางสาวนันทภรณ์ ปันอิน บ้านห่างทางหลวง สพป.น่าน เขต 2 
26 นางสาวพรทิพย์ แปงอุด บ้านน  าช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
27 นางสาวบัวหนิม ธนจรัสสกุล  บ้านห้วยฟอง สพป.น่าน เขต 2 
28 นางสาวเกศริน หาญยุทธ บ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2 
29 นายอนุวัตร กว้างทุ่ง บ้านวังไม้ส้าน สพป. ตาก เขต 1 
30 นายสุเทพ ใจหาญ สว่างวิทยา สพป. ตาก เขต 1 
31 นายอรุณทรัพย์ ปรชญาพงศ์  ชุมชนชลประทาน

รังสรรค์  
สพป. ตาก เขต 1 

32 นางสาวสุธิดา เจริญชัยนันท์  อนุบาลตาก  สพป. ตาก เขต 1 
33 นางสาวดวงนภา เยี่ยมยอดพนา บ้านท่าตะคร้อ สพป. ตาก เขต 1 
34 ว่าที่ร.ต.หญิงขจีรัตน์ พิภัทรธนาพร ชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. ตาก เขต 1 
35 นางสาวจันทนา วีระธารากุล บ้านทุ่งกระเชาะ สพป. ตาก เขต 1 
36 นายธนาวุฒิ ธเนศพนาไพร บ้านสามเงา สพป. ตาก เขต 1 
37 นายนครินทร์ บุปผาอมรศรี บ้านดงยาง สพป. ตาก เขต 1 
38 นายสรณะ จ ารัสพงศ์เจริญ บ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 
39 นายกันตพันธ์ วอนเพียร บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 
40 นายปัญญาวัฒน์ คีรีมาลี ชูวิชาราษฎร ์ สพป. ตาก เขต 1 
41 นายอ าพล ดลธรรมชนะกุล บ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 
42 นายมนัส ชนชีวารัตน ์ บ้านวังไคร้มิครภาพท่ี 102  สพป. ตาก เขต 1 
43 นายพิสรรค ์ตระการศรีชาติ บ้านแม่พะยวบ สพป. ตาก เขต 1 
44 นางสาวธิดา สุขุมวัฒนะ บ้านน  าดิบ  สพป. ตาก เขต 1 
45 นางสาวพัชรา ถกลกวิน บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 
46 นางสาวจรรยา เด่นนภา ไทยราษฎร์คีรี สพป. ตาก เขต 2 
47 นางสาวกัญญาภัทร แก้วมณีโชติกุล  บ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 
48 นางสาวเนตรนภา รูปข า  บ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 
49 นางสาวจันทร์แรม หมายสุขเกษม บ้านแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 
50 นางสาวอรพิณ กาญจนพันธุ์บุญ   บ้านน  าหอม   สพป. ตาก เขต 2 
51 นางสาวพรฉวี ปิติแสงธรรม บ้านน  าหอม สพป. ตาก เขต 2 
52 นางสาวคนึงนิจ เจริญพนาวัฒน์ บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 
53 นางสาวนฤมล เด่นนภา บ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 
54 นางสาววิลญา ทอแสงสุวรรณ ป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 
55 นางสาวทักษอร แซ่ลี บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 
56 นางสาวเทียมจันทร์ ชาญชาติวีระ บ้านแม่หลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 
57 นางสาวกาญดา ไพรอุดมภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดตาก 
ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

58 นายชาติตระการพิพัฒน์ธนา กังวานสาคร บ้านขะเนจื อ สพป. ตาก เขต 2 
59 นางสาวสิริกร ยศวิชัยพร บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 
60 นางสาวชลนิชา ใจหาญ บ้านแม่อุสุวิทยา  สพป. ตาก เขต 2 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
61 นางสาวรัญญา ส าราเปรมปรี ตชด.บ้านแม่ออกฮู สพป. ตาก เขต 2 
62 นายประสิทธิ์  อินตา  บ้านหนองบัว  สพป. ตาก เขต 2 
63 นางสาวอ าภาพร อินทะยศ วัดวังสัมพันธ์ สพป. อุตรดิตถ ์เขต 2 
64 นางสาววราภรณ์ ราชเพียแก้ว  ราชประชานุคราะห์ 23 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
65 นายธนงค์ชัย แสงปัญญา  นครไทย สพม. เขต 39 
66 นายจิรภัทร เพ่งให้ตรง บ้านสันติสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 
67 นางสาวหนึ่งฤทัย คุณเที่ยง น  าโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 
68 นางสาวธวัล ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านนาค า

(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 
สพป.อุดรธานี เขต 4 

69 นางสาวสว่างจิตร แกล้วกล้า  ขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 
70 นางสาวฐิติชญา ศรีแก้ว  นครราชสีมาปัญญานุกูล ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
71 นายเศรฐต์ชาญ จันอุป บ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 
72 นางสาววรารัตน์ มนตรี รัชมังคลาภิเษกบ้านโนน

ป่าเลา 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 

73 นางสาววัชรินทร์ เภาปิดตา บ้านหมูม้น สพป.นครพนม เขต 2 
74 นางสาวอารีวรรณ พวงเงิน บ้านท่าหนามแก้ว 

สวนกล้วย  
สพป.นครพนม เขต 2 
 

75 นางสาวสุนารี พรมดี บ้านปางคอม   สพป.เลย เขต 1 
76 นางสาวนภาพร ป้องกัน บ้านหุ่งหลวงพะเนียด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
77 นางสาวจิณณ์ณณัช ปันโป่ง สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 
78 นางสาววาสนา นาวาทอง หัวหิน สพม. เขต 10 
79 นางสาวชิราภัทร ร่มไพรงาม ราชประชานุเคราะห์ 45   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
80 นางสาวพรสุดา เกษตรรุ่งทรัพย์  ราชประชานุเคราะห์ 45   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
81 นายปรีชา ก้องเกียรติสกุล ราชประชานุเคราะห์ 45   ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
82 นางสาวสุดารัตน์ ทองมี บ้านห้วยไทรงาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
83 นางสาววิมลรัตน์ พิธาญเมธ วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) สพป. เพชรบุร ีเขต 2 
84 นายอ านาจ จันอุปถัมภ์ หัวหิน สพม. เขต 10 
85 นางสาวณัฐปภัสร์ สิงห์มณี บ้านทุ่งส่อหงษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
86 นางสาวอภิญญา กล้าหาญ บ้านหนองบัวทอง สพป. จันทบุรี เขต 1 
87 นางสาวสุชญา ทองจุลละ บ้านคลองครก    สพป.จันทบุรี เขต 1 
88 นางสาวล าใย สุระพิน วังสมบูรณ์วิทยาคม   สพม. เขต 7 
89 นางสาวอนงค์ สายทอง วังน  าเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 
90 นางสาวยูนัยนะ กิ่งเกาะยาว ห้วยยอด สพม. เขต 13 
91 นางสาวสุภาพร บุตรสาธรรม บ้านควนโพธิ์ สพป.ตรัง เขต 1 
92 นางสาวพรฤด ี เปียใหม่ บ้านคลองรอก  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
93 นายวีระเดช ทองขวัญ ตชด.บ้านยูงงาม   สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 



ล าดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด 
94 นางสาวชไมพร ขุมนาค บ้านวังตลับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
95 นางกชกร จุลวัฒน์ บ้านทุ่งไม้ไผ่  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 
96 นางสาวมยุรี ประเสริฐด า วัดโพธิ์เสด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
97 นางสาวพาตีนาห์ หะมะ  บ้านกระเสาะ สพป.ปัตตานี เขต 2 
98 นางสาวนีซา กลือซง บ้านรือเสาะ  สพป.นราธิวาส เขต 1 
99 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาตีนี ปะเง๊าะ บ้านพนาทักษิณ สพป.นราธิวาส เขต 1  

100 นางสาวนิชาภา เชื อข า บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 
101 นางจิราพร เปียคง  สังวาลย์วิท 2 สพป.สงขลา เขต 3 
102 นางสาวโสภิตา อินทองสี นาทวีวิทยาคม สพม. เขต 16  
103 นางสาวฮายาศ สนิบู  ราชประชานุเคราะห์ 43 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
104 นายมะสับบรี สาหวี บ้านพรุหวา สพป.สงขลา เขต 3 
105 นางอัทธนีกร เรืองพุฒ บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ  สพป.สตูล 
106 นางสาวสุพรรณี ไวแก้วสูนย์ ทุ่งตาพลวิทยา สพป.ระนอง  

 
 
 


