
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 
เมื่อ วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 
มาตรฐานที่ 1  ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 

 

ก าหนดการอบรม  :  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 ชั้น 4 ห้อง 300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันตศิรินทร์  
2 นางสาวอรพิน อิบราฮิม  
3 นางรุ่งนภา จันทร์หอม  
4 นายลือศักดิ์ เอกชน  
5 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
6 นางสาวลัดดาวัลย์ ฟังเพราะ  
7 นางสาวอารีรัตน์ ชาติบุตร  
8 นางปัณฑิตา  สุขเขื่อนขันธ์ ขาวมีชื่อ  
9 นายตฤณกรณ์ ทิพย์กาญจนรัตน์  

10 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย์  
11 นางสาวภูษิตา ดิษฐปาน  
๑๒ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  

 
มาตรฐานที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร 

 

ก าหนดการอบรม  :  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 ชั้น 4 ห้อง 300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นายธีรยุทธ แก้วด ารงชัย  
2 นางสาวพรพิชชา  ส าราญรัตน์  
3 นางสาววไลพร สุกใส  
4 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย์  
5 นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง  
6 นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน  
7 พระมหาชวลิต พร้อมวงค์  
8 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
9 นางสาวรัตนาพร ผ่องสวน  

10 นางรุ่งนภา จันทร์หอม  

อบรมเรียบร้อยแล้ว 



11 นายกฤตพล ฉิมจันทร์  
12 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี  
13 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษี  
14 นายนันทวัฒน์ เล็กสุวัฒน์  
15 นายลือศักดิ์ เอกชน  
16 นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา  
17 นางสาวลัดดาวัลย์ ฟังเพราะ  
18 นางสาวอรวรรณ เหลืองอร่าม  
19 นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข  
20 นางสาวลักษิกา หาญโกทา  
21 นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
22 นางสาวอารีรัตน์ ชาติบุตร  
23 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย์  
24 นางสาวภูษิตา ดิษฐปาน  
25 นางสาวพลอยนภัส ฉินเฉลิมวงศ์  
26 นางสาวปิยะดา พุฒสุด  
27 นางสาวณัฐริยา ณะศรี  

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรยีนรู้ 

 

ก าหนดการอบรม  :  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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, อา.14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ณ อาคาร 30 ชั้น 4 ห้อง 300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวพรพิชชา ส าราญทรัพย์  
2 นางสาววไลพร สุขใส  
3 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย์  
4 นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง  
5 นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน  
6 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย์  
7 พระมหาชวลิต พร้อมวงค์  
8 นางสาวรัตนาพร ผ่องสวน  
9 นางสาวรุ่งนภา จันทน์หอม  

10 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี  
11 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษี  
12 นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา  
13 นายนครินทร์ เครือวัลย์  
14 นางสาวพรรณทิภา ลาพ้น  

ก ำลังด ำเนินกำรอบรม 

อบรมเรียบร้อยแล้ว 



15 นายนันทวัฒน์  เล็กสุวัฒน์  
16 นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์  
๑๗ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๑๘ นางสาวจริยาภรณ์ ปานสาคร  
๑๙ นางนันทพันธ์ เต็มประสงค์  
๒๐ นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข  
๒๑ นางสาวอนงค์ ผิวข า  
๒๒ นางสาวมาลดี สมมา  
๒๓ นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
๒๔ นางกัญญาภัค ศรีนรา  
๒๕ นายณัทภัทร สัจจาศีล  

 
มาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาส าหรับครู 

 

ก าหนดการอบรม  :  อา.15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, ส.21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, อา.22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, ส.
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, อา.29 พฤศจิกายน 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 ชั้น 4 ห้อง 
300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวกัญญาพัชร์ ทานกระโทก  
2 นางสาวพรพิชชา ส าราญทรัพย์  
3 นางสาวพรพรรณ มีบุญเสมอ  
4 นางสาวบัณฑิตา  สุขเขื่อนขันธ์   ขาวมีชื่อ  
5 นางสาววไลพร สุกใส  
6 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย์  
7 นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง  
8 นางสาวธารทิพย์  พ่วงจีน  
9 นายวีระชัย ชูมีชัย  

10 นายณัฐวัฒิ จันทร์เต็มดวง  
11 จ.ท.ประณต พวงสมบัติ  
12 พระมหาชวลิต พร้อมวงค์  
13 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
14 นายศรายุทธ์ แซ่ตั้ง  
15 นางสาวรัตนาพร ผ่องสวน  
16 นางรุ่งนภา จันทน์หอม  
17 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี  
18 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษี  
19 นายลือศักดิ์ เอกชน  

ก ำลังด ำเนินกำรอบรม 



20 นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข  
21 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
22 นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา  
23 นางสาววิไลวรรณ วัจนะพันธ์  
24 นางสาวอรวรรณ  เหลืองอร่าม  
25 นางสาวพรรณทิภา ลาพ้น  
26 นายปริญญา ช่างกลึงกูล  
27 นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์  
28 นางสาวอารีรีตน์ ชาติบุตร  
29 นายนันทวัฒน์ เล็กสุวัฒน์  
30 นางสาวสายใจ ตั้งมั่น  
31 นางสาวสมพร แก้วมณี  
32 นางบงกช ประสังคานนท์  
33 นางสาวณัฐวิภา คณาศรี  
34 นายชวลิต เสาร์แบน  
๓๕ นางสาวดวงจันทร์ นิลสระคู  
๓๖ นางสาวอรพรรณ ปกป้อง  
๓๗ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๓๘ นางสาวกษมา ส้มพลัง  
๓๙ นางสาวปทุมภรณ์ ภูมิวิทยาวัฒน์  
๔๐ นายปิยพัชร แจ่มจรัสรัตนา  
๔๑ นางสาวอนงค์ ผิววข า  
๔๒ นางสาวเมยาวี ไชยวาน  
๔๓ นางสาวมาลดี สมมา  

 
มาตรฐานที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ก าหนดการอบรม  :  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 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, อา.7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, ส.13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ชั้น 4 ห้อง 
300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นายสาโรจน์ บุญจือ  
2 นางสาวปิยมาศ บ ารุงภักดิ์  
3 นางสาววไลพร สุขใส  
4 นางสาวอภิรดี   เจริญทรัพย์  
5 นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง  
6 นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน  



7 นายณัฐวุฒิ  จันทร์เต็มดวง  
8 จ่าโทประณต พวงสมบัติ  
9 นางสาวอรพิน อิบราฮิม  

10 พระมหาชวลิต พร้อมวงค์  
11 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
12 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี  
13 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษี  
14 นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข  
15 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
16 นางสาวกุลกมล พรมมะลา  
17 นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา  
18 นางสาวสุญาณี ลาภชุตินันท์  
19 นายนครินทร์ เครือวัลย์  
20 นางสาวเมธาวี ศิริวงศ์  
21 นางสาวพรรณทิภา ลาพ้น  
22 นางสาวอนงค์ ผิวข า  
23 นายนันทวัฒน์  เล็กสุวัฒน์  
24 นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์  
25 นางสาวกุลวดี วรรณภักดี  
26 นางสาวณัฐวิกา คณาศรี  
๒๗ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๒๘ นางสาวจริยาภรณ์ ปานสาคร  
๒๙ นางสาวกษมา สัมพลัง  
๓๐ นางสาววพรพิชชา ส าราญทรัพย์  
๓๑ นางสาวมาลดี สมมา  

 
มาตรฐานที่ 6  การบริหารจัดการในห้องเรียน 

 

ก าหนดการอบรม  :  อา.14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, ส.20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, อา.21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, ส.27 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, อา.28 กุมภาพันธ์ 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 ชั้น 4 ห้อง 300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันตสิรินทร์  
2 นางสาวพรพิชชา ส าราญทรัพย์  
3 นางสาวพรพรรณ มีบุญเสมอ  
4 นางสาวอภิรดี เจริญทรัพย์  
5 นางสาวสายใจ ตั้งมั่น  
6 นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง  



7 นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน  
8 นางสาวจิตตานันท์ แก้วผลึกไชโย  
9 นายวีระชัย ชูมีชัย  

10 นายณัฐวุฒิ  จันทร์เต็มดวง  
11 จ.ท.ประณต พวงสมบัติ  
12 พระมหาชวลิต พร้อมวงษ์  
13 นางสาวกัญญภัก เสนจันตะ  
14 นางสุนทรี จวนแจ้ง  
15 นางสาวอัมพวัน เกิดศรีเล็ก  
16 นายศรายุทธิ์ แซ่ตัง  
17 นางสาวรุ่งนภา จันทร์หอม  
18 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี  
19 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษี  
20 นายพีรพงษ์ ข้อพะรัตน์  
21 นายกิตติ คงเจริญ  
22 นางสาวกุลกมล พรมมะลา  
23 นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา  
24 นางสาวลัดดาวัลย์ ฟังเพราะ  
25 นางสาวสุญาณี ลาภขุตินันธ์  
26 นางสาววิไลวรรณ วัจนพันธ์  
27 นางสาวอรวรรณ เหลืองอร่าม  
28 นางสาวพรรณทิภา ลาพ้น  
29 นายตฤณกร ทิพย์กาญจนรัตน์  
30 นายณภัทร คุณาชูปถัมภ์  
31 นายปริญญา ช่างกลึงกูล  
32 นางสาวอนงค์ ผิวข า  
33 พระวินัย พิลึก  
34 นางสาวนัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์  
35 นางสาวบุญฑริก ศรีไสยา  
36 นายนันทวัฒน์ เล็กสุวัฒน์  
37 นางสาวอารีรัตน์ ชาติบุตร  
38 นางสาวกุลวดี วรรณภักดี  
39 นางสาวคชาภรณ์ สมตระกูล  
40 นายเสฐียรพงษ์ เถื่อนทนนท์  
๔๑ นางสาวอรพรรณ ปกป้อง  
๔๒ นางเนตรนิภา ดามี  
๔๓ นางปราณี กลั่นเขียว  
๔๔ นางสาวน้ าฝน กรานกุล  



๔๕ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๔๖ นางศุภรดา วิยะบุญ  
๔๗ นางสาวกษมา สัมพลัง  
๔๘ นางประนอม ผิวเผือด  

 
มาตรฐานที่ 7  การวิจัยทางการศึกษา 

 

ก าหนดการอบรม  :  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 ชั้น 4 ห้อง 300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 ว่าที่ร้อยโทณัฐวุฒิ นนท์เอี่ยม  
2 นางสาวกุสุมา ถนอมวงศ์  
3 นางสาวพรพิชชา ส าราญทรัพย์  
4 นางสาววไลพร สุขใส  
5 นางสาวอภิรดี   เจริญทรัพย์  
6 พระมหาชวลิต พร้อมวงค์  
7 นางสาวรัตนาพร ผ่องสวน  
8 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี  
9 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษี  

10 นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา  
11 นางสาวสุญาณี ลาภชุตินันท์  
12 นางสาวพรรณทิภา ลาพ้น  
13 นางสาวอนงค์ ผิวข า  
14 นายนันทวัฒน์  เล็กสุวัฒน์  
15 นางสาวจารุณีย์ หมั่นถนอม  
16 นางบงกช ประสังคานนท์  
17 นางสาวณัฐชุนันท์ บัวบาน  
๑๘ ว่าที ่ร.ต. ศุภกิจ ดวงไพสิฐ  
๑๙ นางสาวจริยาภรณ์ ปานสาคร  
๒๐ นางสาวกษมา สัมพลัง  
๒๑ นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข  
๒๒ นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์  

 
มาตรฐานที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 

ก าหนดการอบรม  :  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 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2559, อา.7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, ส.13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ณ อาคาร 30 ชั้น 4 ห้อง 300411 



ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวพรพิชชา ส าราญทรัพย์  
2 นางสาวลนิตา ภาวนานนท์  
3 นางสาวจิตตานันท์ แก้วผลึกไชโย  
4 นางสาวพจนา สิงห์เดช  
5 นางสาวพนิดา แสงเนตร  
6 นางสาวรัตนาพร ผ่องสวน  
7 นางสาววิไลวรรณ วัจนะพันธ์  
8 นางสาวจุติพร เทียกสม  
9 นางวันเพ็ญ วราศัย  

10 นางสาววอรวรรณ เหลืองอร่าม  
11 นางสาวลักษิกา หาญโกทา  
12 นางสาววันเพ็ญ พริ้งเพราะ  
13 พระวินัย พิลึก  
14 นางสาวอารีรัตน์ ชาติบุตร  
15 นางสาวณิชาภัทร หุ่นสะดี  
๑๖ นางสาวนุจรีย์ กระจ่างแจ้ง  
๑๗ นางกัญญาภัค ศรีนรา  

 
มาตรฐานที่ 9  ความเป็นครู 

 

ก าหนดการอบรม  :  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 ชั้น 4 ห้อง 300411 

ที ่ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ตันตสิรินทร์  
2 ว่าที่ร้อยโทณัฐวุฒิ นนท์เอี่ยม  
3 นางสาวกัญญาพัชร์ ทานกระโทก  
4 นางสาวเสาลักษณ์ แสงแก้ว  
5 นายเดชาวุฒิ ทองพาศน์  
6 นางสาวพรพิชชา ส าราญทรัพย์  
7 ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ คล้ายเพ็ชร  
8 นางสาวกนกรัตน์ บัวเหลือง  
9 นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน  

10 นายณัฐวุฒิ  จันทร์เต็มดวง  
11 นางสาวอรพิน อิบราฮิม  
12 นางสาวพนิดา แสงเนตร  
13 พระมหาชวลิต พร้อมวงค์  



14 นางสาวกัญญาภัค เสนจันตะ  
15 นางสาวชญาภา ศรีสวัสดิ์  
16 นางสาวรุ่งนภา จันทน์หอม  
17 นายกฤตพล ฉิมจันทร์  
18 นางสาวกมลนันท์ ริมปิรังษี  
19 นางสาวกมลนัทธ์ ริมปิรังษี  
20 นายวิทวัต โยธินนรธรรม  
21 นางสาวกุลกมล พรมมะลา  
22 นางสาวรุ่งรัศมี ดีเดชา  
23 นางสาวลัดดาวัลย์ ฟังเพราะ  
24 นางสาวสุญาณี ลาภชุตินันท์  
25 นางสาววิไลวรรณ วัจนะพันธ์  
26 นางวันเพ็ญ วราศัย  
27 นางสาวอรวรรณ เหลืองอร่าม  
28 นางปัณฑิตา   สุขเขื่อนขันธ์ ขาวมีชื่อ  
29 นายปริญญา ช่างกลึงกูล  
30 นางสาวลักษิกา หาญโกทา  
31 นางสาวกฤตพร นวลได้ศรี  
32 นางสาวอนงค์ ผิวข า  
33 นางสาววัญเพ็ญ พริ้งเพราะ  
34 นายนันทวัฒน์ เล็กสุวัฒน์  
35 นางสาวกุลวดี วรรณภักด ี  
36 นายเสฐียรพงษ์ เถื่อนทนนท์  
37 นางสาวจีรวรรณ ตรีไพบูลย์  
38 นางสาวณิชาภัทร หุ่นสะดี  
๓๙ นางปราณี กลั่นเขียว  
๔๐ นางศุภรดา วิยะบุญ  
๔๑ นางสาวกิติยา เฟ่ืองเงิน  
๔๒ นางสาวดวงเดือน เตียกุลทอง  
๔๓ นางผกาทิพย์ ภู่มีสุข  
๔๔ นายสุรพิชญ์ โพธิวิหค  
๔๕ นางกัญญาภัค ศรีนรา  
๔๖ นายณัฏฐพัช วดีรุจีรักษ์  

 
 
 


