
รายช่ือผูสมัครเขารับการฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 

เม่ือ วันศุกรท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
มาตรฐานท่ี 1  ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 

 

กําหนดการอบรม  :  อ.2 เมษายน พ.ศ. 2559, จ.3 เมษายน พ.ศ. 2559, อ.4 เมษายน พ.ศ. 2559, พ.5 เมษายน พ.ศ. 
2559, พฤ.6 เมษายน พ.ศ. 2559, ศ.7 เมษายน พ.ศ. 2559, ส.8 เมษายน พ.ศ. 2559, อ.9 เมษายน พ.ศ. 2559,  

จ.10 เมษายน พ.ศ. 2559, อ.11 เมษายน พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 300410 
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันตศิรินทร  
2 นางสาวอรพิน อิบราฮิม  
3 นางรุงนภา จันทรหอม  
4 นายลือศักดิ์ เอกชน  
5 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
6 นางสาวลัดดาวัลย ฟงเพราะ  
7 นางสาวอารีรัตน ชาติบุตร  
8 นายตฤณกรณ ทิพยกาญจนรัตน  
9 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย  

10 นางสาวภูษิตา ดิษฐปาน  
11 นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๑๒ นางสาวมาลดี สมมา  
๑๓ นางสาวอรทัย ทองอาจ  
๑๔ นายอนุชา หลงสวาสดิ ์  

 

มาตรฐานที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร 
 

กําหนดการอบรม  :  ส.10 ตุลาคม พ.ศ. 2558, อา.11 ตุลาคม พ.ศ. 2558, ส.17 ตุลาคม พ.ศ. 2558, อา.18 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558, จ.19 ตุลาคม พ.ศ. 2558, อ.20 ตุลาคม พ.ศ. 2558, พ.21 ตุลาคม พ.ศ. 2558, พฤ.22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ส.24 ตุลาคม พ.ศ. 2558, อา.25 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 300411 
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นายธีรยุทธ แกวดํารงชัย  
2 นางสาวพรพิชชา  สําราญรัตน  
3 นางสาววไลพร สกุใส  
4 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย  
5 นางสาวกนกรัตน บัวเหลือง  
6 นางสาวธารทิพย พวงจีน  
7 พระมหาชวลิต พรอมวงค  
8 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  

อบรมเรียบร้อยแล้ว 



9 นางสาวรัตนาพร ผองสวน  
10 นางรุงนภา จันทรหอม  
11 นายกฤตพล ฉิมจนัทร  
12 นางสาวกมลนนัท ริมปรังษี  
13 นางสาวกมลนัทธ ริมปรังษี  
14 นายนันทวัฒน เล็กสุวัฒน  
15 นายลือศักดิ์ เอกชน  
16 นางสาวรุงรัศมี ดีเดชา  
17 นางสาวลัดดาวัลย ฟงเพราะ  
18 นางสาวอรวรรณ เหลืองอราม  
19 นางผกาทิพย ภูมีสุข  
20 นางสาวลักษิกา หาญโกทา  
21 นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
22 นางสาวอารีรัตน ชาติบุตร  
23 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย  
24 นางสาวภูษิตา ดิษฐปาน  
25 นางสาวพลอยนภัส ฉินเฉลมิวงศ  
26 นางสาวปยะดา พุฒสุด  
27 นางสาวณัฐริยา ณะศรี  

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนรู 
 

กําหนดการอบรม  :  จ.26 ตุลาคม พ.ศ. 2558, อ.27 ตุลาคม พ.ศ. 2558, พ.28 ตุลาคม พ.ศ. 2558, พฤ.29 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558, ศ.30 ตุลาคม พ.ศ. 2558, ส.31 ตุลาคม พ.ศ. 2558, อา.1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, ส.7 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558, อา.8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558, อา.14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 300411 
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย  
2 นางสาววไลพร สขุใส  
3 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย  
4 นางสาวกนกรัตน บัวเหลือง  
5 นางสาวธารทิพย พวงจีน  
6 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย  
7 พระมหาชวลิต พรอมวงค  
8 นางสาวรัตนาพร ผองสวน  
9 นางสาวรุงนภา จันทนหอม  

10 นางสาวกมลนนัท ริมปรังษี  
11 นางสาวกมลนัทธ ริมปรังษี  
12 นางสาวรุงรัศมี ดีเดชา  

อบรมเรียบร้อยแล้ว 

อบรมเรียบร้อยแล้ว 



13 นายนครินทร เครือวัลย  
14 นางสาวพรรณทิภา ลาพน  
15 นายนันทวัฒน  เล็กสุวัฒน  
16 นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ  
๑๗ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๑๘ นางสาวจริยาภรณ ปานสาคร  
๑๙ นางนันทพันธ เต็มประสงค  
๒๐ นางผกาทิพย ภูมีสุข  
๒๑ นางสาวอนงค ผิวขํา  
๒๒ นางสาวมาลดี สมมา  
๒๓ นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
๒๔ นางกัญญาภัค ศรีนรา  
๒๕ นายณัทภัทร สัจจาศีล  

 

มาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาสําหรับครู 
 

กําหนดการอบรม  :  อา.15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, ส.21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, อา.22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558, ส.
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, อา.29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558, ส.12 ธันวาคม พ.ศ. 2558, อา.13 ธันวาคม พ.ศ. 2558, ส.

19 ธันวาคม พ.ศ. 2558, อา.20 ธันวาคม พ.ศ. 2558, อา.26 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 
300411 

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวกัญญาพัชร ทานกระโทก  
2 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย  
3 นางสาวพรพรรณ มีบุญเสมอ  
4 นางสาวบัณฑิตา  สุขเข่ือนขันธ   ขาวมีชื่อ  
5 นางสาววไลพร สกุใส  
6 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย  
7 นางสาวกนกรัตน บัวเหลือง  
8 นางสาวธารทิพย  พวงจีน  
9 นายวีระชัย ชูมีชัย  

10 นายณัฐวัฒิ จันทรเต็มดวง  
11 จ.ท.ประณต พวงสมบตัิ  
12 พระมหาชวลิต พรอมวงค  
13 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
14 นายศรายุทธ แซตั้ง  
15 นางสาวรัตนาพร ผองสวน  
16 นางรุงนภา จันทนหอม  
17 นางสาวกมลนนัท ริมปรังษี  

อบรมเรียบร้อยแล้ว 

อบรมเรียบร้อยแล้ว 



18 นางสาวกมลนัทธ ริมปรังษี  
19 นายลือศักดิ์ เอกชน  
20 นางผกาทิพย ภูมีสุข  
21 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
22 นางสาวรุงรัศมี ดีเดชา  
23 นางสาววิไลวรรณ วัจนะพันธ  
24 นางสาวอรวรรณ  เหลืองอราม  
25 นางสาวพรรณทิภา ลาพน  
26 นายปริญญา ชางกลึงกูล  
27 นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ  
28 นางสาวอารีรัตน ชาติบุตร  
29 นายนันทวัฒน เล็กสุวัฒน  
30 นางสาวสายใจ ตั้งม่ัน  
31 นางสาวสมพร แกวมณี  
32 นางบงกช ประสังคานนท  
33 นางสาวณัฐวิภา คณาศรี  
34 นายชวลิต เสารแบน  
๓๕ นางสาวดวงจันทร นิลสระคู  
๓๖ นางสาวอรพรรณ ปกปอง  
๓๗ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๓๘ นางสาวกษมา สมพลัง  
๓๙ นางสาวปทุมภรณ ภูมิวิทยาวัฒน  
๔๐ นายปยพัชร แจมจรัสรัตนา  
๔๑ นางสาวอนงค ผิววขํา  
๔๒ นางสาวเมยาวี ไชยวาน  
๔๓ นางสาวมาลดี สมมา  

 

มาตรฐานที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

กําหนดการอบรม  :  อา.27 ธันวาคม พ.ศ. 2558, ส.9 มกราคม พ.ศ. 2559, อา.10 มกราคม พ.ศ. 2559, ส.23 
มกราคม พ.ศ. 2559, อา.24 มกราคม พ.ศ. 2559, ส.30 มกราคม พ.ศ. 2559, อา.31 มกราคม พ.ศ. 2559, ส.6 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, อา.7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, ส.13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 
300411 

ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นายสาโรจน บุญจือ  
2 นางสาววไลพร สขุใส  
3 นางสาวอภิรดี   เจริญทรัพย  
4 นางสาวกนกรัตน บัวเหลือง  

อบรมเรียบร้อยแล้ว 



5 นางสาวธารทิพย พวงจีน  
6 นายณัฐวุฒิ  จันทรเต็มดวง  
7 จ.ท.ประณต พวงสมบตัิ  
8 นางสาวอรพิน อิบราฮิม  
9 พระมหาชวลิต พรอมวงค  

10 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
11 นางสาวกมลนนัท ริมปรังษี  
12 นางสาวกมลนัทธ ริมปรังษี  
13 นางผกาทิพย ภูมีสุข  
14 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
15 นางสาวกุลกมล พรมมะลา  
16 นางสาวรุงรัศมี ดีเดชา  
17 นางสาวสุญาณี ลาภชุตินันท  
18 นายนครินทร เครือวัลย  
19 นางสาวเมธาวี ศิรวิงศ  
20 นางสาวพรรณทิภา ลาพน  
21 นางสาวอนงค ผิวขํา  
22 นายนันทวัฒน  เล็กสุวัฒน  
23 นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ  
24 นางสาวกุลวดี วรรณภกัดี  
25 นางสาวณัฐวิกา คณาศรี  
26 นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๒๗ นางสาวจริยาภรณ ปานสาคร  
๒๘ นางสาวกษมา สัมพลัง  
๒๙ นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย  
๓๐ นางสาวมาลดี สมมา  
๓๑ นางละมัย ศิริรัตน  
๓๒ นางสาววณัฐธิดา สมปอย  
๓๓ นางสาวสรอยทิพย สกุลแกว  
๓๔ นางสาวอรทัย ทองอาจ  
๓๕ นางสาวนาตาชา เพ็ชรศรี  
๓๖ นางสาวสุกัญญา แยมคราม  
๓๗ นายอนุชา หลงสววาสดิ ์  
๓๘ นางสาววัชราภรณ เชียงตา  

 

 

 



มาตรฐานท่ี 6  การบริหารจัดการในหองเรียน 
 

กําหนดการอบรม  :  อา.14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, ส.20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, อา.21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, ส.27 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, อา.28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, ส.5 มีนาคม พ.ศ. 2559, อา.6 มีนาคม พ.ศ. 2559, ส.12 มีนาคม 

พ.ศ. 2559, อา.13 มีนาคม พ.ศ. 2559, ส.19 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 300411 
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันตสิรินทร  
2 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย  
3 นางสาวพรพรรณ มีบุญเสมอ  
4 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย  
5 นางสาวสายใจ ตั้งม่ัน  
6 นางสาวกนกรัตน บัวเหลือง  
7 นางสาวธารทิพย พวงจีน  
8 นางสาวจิตตานันท แกวผลึกไชโย  
9 นายวีระชัย ชูมีชัย  

10 นายณัฐวุฒิ  จันทรเต็มดวง  
11 จ.ท.ประณต พวงสมบตัิ  
12 พระมหาชวลิต พรอมวงษ  
13 นางสาวกัญญภัก เสนจันตะ  
14 นางสุนทรี จวนแจง  
15 นางสาวอัมพวัน เกิดศรีเล็ก  
16 นายศรายุทธิ์ แซตัง  
17 นางสาวรุงนภา จันทรหอม  
18 นางสาวกมลนนัท ริมปรังษี  
19 นางสาวกมลนัทธ ริมปรังษี  
20 นายพีรพงษ ขอพะรัตน  
21 นายกิตติ คงเจริญ  
22 นางสาวกุลกมล พรมมะลา  
23 นางสาวรุงรัศมี ดีเดชา  
24 นางสาวลัดดาวัลย ฟงเพราะ  
25 นางสาวสุญาณี ลาภขุตินันธ  
26 นางสาววิไลวรรณ วัจนพันธ  
27 นางสาวอรวรรณ เหลืองอราม  
28 นางสาวพรรณทิภา ลาพน  
29 นายตฤณกร ทิพยกาญจนรัตน  
30 นายณภัทร คุณาชูปถัมภ  
31 นายปริญญา ชางกลึงกูล  
32 นางสาวอนงค ผิวขํา  



33 พระวินัย พิลึก  
34 นางสาวนัดติกาญจน ทองบญุฤทธิ์  
35 นางสาวบุญฑริก ศรีไสยา  
36 นายนันทวัฒน เล็กสุวัฒน  
37 นางสาวอารีรัตน ชาติบุตร  
38 นางสาวกุลวดี วรรณภกัดี  
39 นางสาวคชาภรณ สมตระกูล  
40 นายเสฐียรพงษ เถ่ือนทนนท  
๔๑ นางสาวอรพรรณ ปกปอง  
๔๒ นางเนตรนิภา ดามี  
๔๓ นางปราณี กลั่นเขียว  
๔๔ นางสาวน้ําฝน กรานกุล  
๔๕ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๔๖ นางศุภรดา วิยะบุญ  
๔๗ นางสาวกษมา สัมพลัง  
๔๘ นางประนอม ผิวเผือด  
๔๙ นางสาวมาลดี สมมา  
๕๐ นางละมัย ศิริรัตน  

 

มาตรฐานที่ 7  การวิจัยทางการศึกษา 
 

กําหนดการอบรม  :  อ.2 เมษายน พ.ศ. 2559, จ.3 เมษายน พ.ศ. 2559, อ.4 เมษายน พ.ศ. 2559, พ.5 เมษายน พ.ศ. 
2559, พฤ.6 เมษายน พ.ศ. 2559, ศ.7 เมษายน พ.ศ. 2559, ส.8 เมษายน พ.ศ. 2559, อ.9 เมษายน พ.ศ. 2559,  

จ.10 เมษายน พ.ศ. 2559, อ.11 เมษายน พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 300411 
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 วาท่ีรอยโทณัฐวุฒ ิ นนทเอ่ียม  
2 นางสาวกุสุมา ถนอมวงศ  
3 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย  
4 นางสาววไลพร สขุใส  
5 นางสาวอภิรดี   เจริญทรัพย  
6 พระมหาชวลิต พรอมวงค  
7 นางสาวรัตนาพร ผองสวน  
8 นางสาวกมลนนัท ริมปรังษี  
9 นางสาวกมลนัทธ ริมปรังษี  

10 นางสาวรุงรัศมี ดีเดชา  
11 นางสาวสุญาณี ลาภชุตินันท  
12 นางสาวพรรณทิภา ลาพน  
13 นางสาวอนงค ผิวขํา  



14 นายนันทวัฒน  เล็กสุวัฒน  
15 นางสาวจารุณีย หม่ันถนอม  
16 นางบงกช ประสังคานนท  
17 นางสาวณัฐชุนันท บัวบาน  
๑๘ วาท่ี ร.ต. ศุภกิจ ดวงไพสฐิ  
๑๙ นางสาวจริยาภรณ ปานสาคร  
๒๐ นางสาวกษมา สัมพลัง  
๒๑ นางผกาทิพย ภูมีสุข  
๒๒ นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ  
๒๓ นางสาววิภาวรรณ ดําเกลี้ยง  
๒๔ นางสาวทิพวัลย แสวงสุข  
๒๕ นางละมัย ศิริรัตน  
๒๖ นางสาวธารทิพย พวงจีน  
๒๗ นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  

 
มาตรฐานที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 

กําหนดการอบรม  :  อา.27 ธันวาคม พ.ศ. 2558, ส.9 มกราคม พ.ศ. 2559, อา.10 มกราคม พ.ศ. 2559, ส.23 
มกราคม พ.ศ. 2559, อา.24 มกราคม พ.ศ. 2559, ส.30 มกราคม พ.ศ. 2559, อา.31 มกราคม พ.ศ. 2559, .6 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559, อา.7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559, ส.13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 300410 
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวลนิตา ภาวนานนท  
2 นางสาวจิตตานันท แกวผลึกไชโย  
3 นางสาวพจนา สิงหเดช  
4 นางสาวพนิดา แสงเนตร  
5 นางสาวรัตนาพร ผองสวน  
6 นางสาววิไลวรรณ วัจนะพันธ  
7 นางวันเพ็ญ วราศัย  
8 นางสาวลักษิกา หาญโกทา  
9 นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  

10 พระวินัย พิลึก  
11 นางสาวอารีรัตน ชาติบุตร  
12 นางสาวณิชาภัทร หุนสะดี  
13 นางสาวนุจรีย กระจางแจง  
14 นางกัญญาภัค ศรีนรา  

 
 
 
 



มาตรฐานที่ 9  ความเปนครู 
 

กําหนดการอบรม  :  อา.๒๐ มีนาคม พ.ศ. 2559, ส.26 มีนาคม พ.ศ. 2559, อา.๒7 มีนาคม พ.ศ. 2559, จ.18 เมษายน 
พ.ศ. 2559, อ.19 เมษายน พ.ศ. 2559, พ.20 เมษายน พ.ศ. 2559, พฤ.21 เมษายน พ.ศ. 2559, ศ.22 เมษายน พ.ศ. 

2559, จ.25 เมษายน พ.ศ. 2559, อ.๒๖ เมษายน พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ช้ัน 4 หอง 300411 
ท่ี ช่ือ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันตสิรินทร  
2 วาท่ีรอยโทณัฐวุฒ ิ นนทเอ่ียม  
3 นางสาวเสาลักษณ แสงแกว  
4 นายเดชาวุฒิ ทองพาศน  
5 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย  
6 วาท่ี ร.ต.สุทัศน คลายเพ็ชร  
7 นางสาวกนกรัตน บัวเหลือง  
8 นางสาวธารทิพย พวงจีน  
9 นายณัฐวุฒิ  จันทรเต็มดวง  

10 นางสาวอรพิน อิบราฮิม  
11 นางสาวพนิดา แสงเนตร  
12 พระมหาชวลิต พรอมวงค  
13 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
14 นางสาวชญาภา ศรีสวัสดิ์  
15 นางสาวรุงนภา จันทนหอม  
16 นายกฤตพล ฉิมจนัทร  
17 นางสาวกมลนนัท ริมปรังษี  
18 นางสาวกมลนัทธ ริมปรังษี  
19 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
20 นางสาวกุลกมล พรมมะลา  
21 นางสาวรุงรัศมี ดีเดชา  
22 นางสาวลัดดาวัลย ฟงเพราะ  
23 นางสาวสุญาณี ลาภชุตินันท  
24 นางสาววิไลวรรณ วัจนะพันธ  
25 นางวันเพ็ญ วราศัย  
26 นางสาวอรวรรณ เหลืองอราม  
27 นายปริญญา ชางกลึงกูล  
28 นางสาวลักษิกา หาญโกทา  
29 นางสาวกฤตพร นวลไดศรี  
30 นางสาวอนงค ผิวขํา  
31 นางสาววัญเพ็ญ พริ้งเพราะ  
32 นายนันทวัฒน เล็กสุวัฒน  



33 นางสาวกุลวดี วรรณภกัดี  
34 นายเสฐียรพงษ เถ่ือนทนนท  
35 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย  
36 นางสาวณิชาภัทร หุนสะดี  
37 นางปราณี กลั่นเขียว  
38 นางศุภรดา วิยะบุญ  
๓๙ นางสาวกิติยา เฟองเงิน  
๔๐ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๔๑ นางผกาทิพย ภูมีสุข  
๔๒ นายสุรพิชญ โพธิวิหค  
๔๓ นางกัญญาภัค ศรีนรา  
๔๔ นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ  
๔๕ นางสาวกษมา สัมพลัง  
๔๖ นางสาวอรพรรณ ปกปอง  
๔๗ นายธวัช ประดับ  
๔๘ นางละมัย ศิริรัตน  
๔๙ นางสาวนาตาชา เพ็ชรศรี  
๕๐ นางสาวสุกัญญา แยมคราม  

 

 

 


