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หน้า 1 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักกำรศึกษำ
1. นางสาวลลวลัย์ อธชิกุล ศึกษานิเทศก์

วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ
หน่วยศึกษานิเทศก์

2. พันจ่าเอก สมยศ ค านึงผล ศึกษานิเทศก์
วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ

หน่วยศึกษานิเทศก์

3. นางกชพร พิสิฐนฤมิตร ศึกษานิเทศก์
วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ

หน่วยศึกษานิเทศก์

4. นางโสรัจจะ มีทรัพย์มั่น ศึกษานิเทศก์
วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ

หน่วยศึกษานิเทศก์

5. นายนรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์
วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ

หน่วยศึกษานิเทศก์

6. นางสาวนพมาศ พุ่มฉวี ศึกษานิเทศก์
วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ

หน่วยศึกษานิเทศก์

ส ำนักงำนเขตคลองสำมวำ
7. นายอ านวย วงษ์สุบรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนวดัคู้บอน

8. นางสาวเพียงเพ็ญ บุญคุ้ม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ

โรงเรียนวดัคู้บอน

9. นางสาวกชกร ขบวนแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบางชัน

10. นางสาวกรรณิกา เมืองซ่ือ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบางชัน

ส ำนักงำนเขตดนิแดง
11. นายภคภพ ปาละนันทน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวชิูทิศ

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ
12. นางชาฎา สงมะเริง ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม

ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ
13. นางตริยาภรณ์ โพธิน์ิ่มแดง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านบางกะปิ

ส านักงานเขตบางเขน...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ
          ระหวา่งวนัศุกร์ที่ 20 และ วนัจันทร์ที่ 23 - วนัศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 2 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตบำงเขน
14. นางประณัฐธลัิกษณ์ จารุวฒันะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านบัวมล

ส ำนักงำนเขตบำงแค
15. นางสาวปาณิสรา วงค์แก้ว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบางเชือกหนัง

16. นางกฤตาณัฐ สุขมาก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ

โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี

17. นางสาวพรทิพย์ เลิศรัตนเคหกาล ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามัคคี

ส ำนักงำนเขตบำงบอน
18. นางบรรเทิง ทาตะนาม ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

ส ำนักงำนเขตบำงพลัด
19. วา่ที่ร้อยตรี สายชล อุณหบุตร ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัรวก

ส ำนักงำนเขตประทุมวัน
20. นางสาวศิริรัตน์ พลเสน ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนสวนลุมพินี

ส ำนักงำนเขตประเวศ
21. นางกมลวรรณ หุ่นรัตนะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

ส ำนักงำนเขตภำษีเจรญิ
22. นางทรรศนีย์ วราห์ค า ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

23. นางสาวดารัตน์ พงษ์สุวรรณ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

24. นางสาวชัญญาพัทธ ์จูงใจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

ส ำนักงำนเขตมนีบุรี
25. นางสาวสุภชัชา กล้าผจัญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนมีนบุรี

ส านักงานเขตยานนาวา...

          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ
          ระหวา่งวนัศุกร์ที่ 20 และ วนัจันทร์ที่ 23 - วนัศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตยำนนำวำ
26. นางสาวกฤตภคั อึ้งพินิจกุล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนวดัช่องนนทรี

ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง
27. นายวรัิตน์ ตรงแก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

28. นางสาวอารีรัตน์ วฒันรุ่งเรือง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ

โรงเรียนวดับ ารุงร่ืน

ส ำนักงำนเขตสำยไหม
29. นางปิยาณี ช านาญภกัดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

30. นางสาววรินทร เจริญวฒันะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

ส ำนักงำนเขตหนองแขม
31. นางสาวจุฑาภรณ์ พุทธโอวาท รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

32. นางอรอุมา จัน่บางม่วง ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

33. นางสาวสุนันทา เจิมแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัหนองแขม

ส ำนักงำนเขตหนองจอก
34. นางลักษิกา ด ารงศักด์ิ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนสุเหร่าล าแขก

35. นางสาวพัฒนา กมลหัตถ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัสามง่าม

ส ำนักงำนเขตหนองจอก (ตอ่)
36. นางลลินา หวงัและ ครู วทิยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

ส ำนักงำนเขตหลักสี่
37. นางสาวส าเนียง กอเดช รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
โรงเรียนทุ่งสองห้อง

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
         โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
            การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ
          ระหวา่งวนัศุกร์ที่ 20 และ วนัจันทร์ที่ 23 - วนัศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตคลองสำน
1. นางณิชาภทัร ชุ่มชื่นดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม

2. นายสัญญา อาภาสโชคทวี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมวดัสุทธาราม

3. นายธนิศร สมค า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัทองเพลง

4. นางสาวพิมพ์พรรณ ชัยสุรินทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเศวตฉัตร

5. นางสาวปรียาภรณ์ ศรีวะรมย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสุวรรณ

ส ำนักงำนเขตคลองสำมวำ
6. นางชนิดาภา จันทร์แจ่ม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางชัน

7. นางสาวญาณิชศา บุรีรัตนเวชา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางชัน

8. นางสาวมนัสนันท์ ทาโน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางชัน

9. นางอนงค์รัตน์ สิงห์ดง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

10. นายไกรทอง พาลี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

11. นางสาวสุดารัตน์ ณัฐติรัตน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

12. นางจันทนา ชินนิวฒัน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

13. นายนพดล แก้วพวง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัล ากะดาน

14. นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมส าอาง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัล ากะดาน

15. นางสาววไิลพร ชิมชาติ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสุขใจ

16. นายเทวญั หลาบค า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าสามวา

17. นางพิมพ์ชญา ปิยะพัฒนวชัร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

18. นางมาเรียม อานค า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

19. นางชิญานิษ เรืองเดช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

ส ำนักงำนเขตคันนำยำว
20. นางวรรณภา งามสง่า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคันนายาว

21. นางสาวขนิษฐา สรรเสริญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคันนายาว
ส านักงานเขตจตุจักร...

          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตจตจุักร
22. นางสาวธนภรณ์ นิติกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชานิเวศน์

23. นางสาวศุภดา ดีหงษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชานิเวศน์

24. นางสาวพณัฐฎา อุ่มเขียว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเสนานิคม

25. นางสาววราภรณ์ วดัโส ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเสนานิคม

ส ำนักงำนเขตจอมทอง
26. นางสาวพัชญ์วริญ พงษ์พัฒนปรีชา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัไทร

27. นางสาวอุษาวรรณ อุบลขาว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัไทร

28. นางสาวศศิวมิล พ่วงเอี่ยม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดันาคนิมิตร

29. นางสาวขวญัธนา วงษ์จันทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางขุนเทียนนอก

30. นางสาวพัชราภรณ์ เอมมิน้อม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัโพธิท์อง

31. นายปริษฎางค์ สุนทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมงคลวราราม

32. นายวรัิตน์ พสุนนท์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัยายร่ม

33. นางพรทิพย์ สังข์เจริญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัยายร่ม

ส ำนักงำนเขตดอนเมอืง
34. นางสาววลิาวลัย์ ชอบท ากิจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาอุทิศ

35. นางสาวเยาวมาลย์ พิมพิสาร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาอุทิศ

36. นางล าพึง วศิิษฐ์ศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาอุทิศ

37. นางสุวพีร์ รอดสวสัด์ิภกัดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม

38. นางเกษร ยอดเทพ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม

ส ำนักงำนเขตดนิแดง
39. นางสาวปรารถนา พลห้า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวชิากร

40. นายจักรพันธ ์เพไพ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวชิากร

41. นางสาวรุจิรัตน์ ปะวนัโน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวชิูทิศ
42. นางสาวภานุมาศ...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
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ส ำนักงำนเขตดนิแดง (ตอ่)
42. นางสาวภานุมาศ แสนสีแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวชิูทิศ

43. นางณัฐยา สวนศิลป์พงศ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสามเสนนอก

44. นางสาวช่อผกา ขนัดนา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสามเสนนอก

ส ำนักงำนเขตตลิ่งชนั
45. นางธนพร กิตติคุณปกรณ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฉิมพลี
46. นางสุภลักษณ์ ก าไรมาก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฉิมพลี
47. นางศิริรัตน์ มูลกองสี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัช่างเหล็ก
48. นางสาวกันตรัตน์ ยังอยูดี่ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัตล่ิงชัน

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ
49. นางสาวละออทิพย์ รุ่งแสง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองบางพรหม
50. นางสาวปณิธ ีหนูน้อย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม
51. นางสาวสุทธกิา สุทธนิราทร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม
52. นางสาวพิมพ์นลิน พ่วงเพ็ชร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม

ส ำนักงำนเขตทุ่งครุ
53. นางสาวอุษณีย์ เจ๊กจันทึก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์
54. นางสาวพัชร ก้านจักร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์
55. นางสาวเบญจวรรณ สุรางแสงมีบุญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์
56. นางสุพาภรณ์ เข็มมา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์
57. นางสาวนงนภสั นาบ ารุง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
58. นายเอกราษฎร์ ดีเลิศ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
59. นางสาวดวงเดือน หนูด้วง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
60. นายทัตเทพ ทองพับ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
61. นางดลหทัย ศักด์ิชินบุตร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
62. นางสมปอง วรรณสุข ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

63. นางสาวกนกกานต์...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
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ส ำนักงำนเขตทุ่งคร ุ(ตอ่)
63. นางสาวกนกกานต์ นาคทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
64. นายบัญชา กัณหา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
65. นางมาริษา ฉิมกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
66. นางสาวสุรีพร พรประพีร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัทุ่งครุ

ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ
67. นางสาววชัราภรณ์ ชนะเคน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

68. นายอภวิชิญ์ จิระเวช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

69. นางสาวกนกวรรณ วทิย์สุธรรมกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์

70. นางวริาพรรณ กัน้ในกลาง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองกะจะ

71. นางสาวอารยา ดอกรักษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองกะจะ

72. นางสาวระวพีร วรีะจันทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองกะจะ

73. นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองกะจะ

74. นางสาวรติชา ปฐมนิธภิญิโญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

75. นางสาวปาริชาติ ชินทะวนั ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

76. นางสาวจิรดา แก้วขาว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

77. นางภทัราภรณ์ กาญจนาพิทักษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

ส ำนักงำนเขตบำงขนุเทียน
78. นางอัญชิษฐา ศิริพรทุม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแก้วข าอุปถัมภ์

79. นางสาวรัติกา ยาหอม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

80. นางสาวอัจจิมา ศรีดา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

81. นายประสิทธิ ์จันทาสี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

82. นางสาววภิาดา หวายสุด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

83. นางล ายอง เพชรสมัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

84. นางสาวจุฑาทิพ ด่านไพบูลย์ผล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
85. นางพันทิพา...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
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ส ำนักงำนเขตบำงขนุเทียน (ตอ่)
85. นางพันทิพา ขวญับุญจันทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราชมนตรี

86. นางสาวนริศรา ศรีพูลพันธ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราชมนตรี

87. นางอบรมกิจ แก้วนอก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดักก

88. นายมานัส พวงบุบผา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัประชาบ ารุง

89. นางวลัยลักษณ์ โสภา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเลา

ส ำนักงำนเขตบำงเขน
90. นางกนกวรรณ จันสุนา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

91. นางพรรณพิมล บุญสนิท ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

92. นางสาวจิตรี ชุ่มโสตร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

93. นายธรรมนูญ กรมรินทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านคลองบัว

94. นางอรุณี พิชิต ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาภบิาล

95. นางสาวพนิดา น้าศิริกุลกิจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาภบิาล

96. นางวนัชนก วงษ์มะเซาะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาภบิาล

97. นายดิเรก วงศ์ใหญ่ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาภบิาล

ส ำนักงำนเขตบำงคอแหลม
98. นางพุทธวรรณ อู่สุวรรณ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัไผ่เงินโชตนาราม

99. นางสาวพูลสุข ระดาชัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชสิงขร

100. นางกันลญา รินทรามี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดบัวขาว

ส ำนักงำนเขตบำงซ่ือ
101. นางสลิลดา บุญยงค์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส

102. นางสาวโสภา เสือสิงห์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส

103. นายทีฆกุล ค างาม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส

104. นางสาวชมพูนุท อัครภทัรนิธิ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัประชาศรัทธาธรรม

105. นางจุฬารัตน.์..

          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
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ส ำนักงำนเขตบำงซ่ือ (ตอ่)
105. นางจุฬารัตน์ สิงห์แก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเลียบราษฎร์บ ารุง

106. นางสาวพิบูลย์ลักษณ์ เดชะชาติ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

107. นางยุพิน ปานมณี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

108. นางฉววีรรณ จึงเปรมปรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม
109. นางชนัฏ จิตรอรุณ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพิชัยพัฒนา

110. นางสาวยุพา นาวเิศษ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพิชัยพัฒนา

111. นางภทัรานิษฐ์ อินธเิดช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพิชัยพัฒนา

112. นางรัชดาภรณ์ พานทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพิชัยพัฒนา

113. นางสาวพรพรรณ สิงหรา ณ อยุธยา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพิชัยพัฒนา

114. นางสาวสุกันยา ดลสถิตย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพิชัยพัฒนา

115. นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีทองบูรณ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์

116. นางชญานันท์ แสงทองแจ่ม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์

117. นายนนท์วริศ ธนาวงษ์โรจน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์

118. นางสาวพิชญ์ประอร ภวนัต์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์

119. นางสาวอุบลวรรณ ดีเสมอ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์

120. นางสาวไพวรรณ สุขส าราญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแย้มจาดวชิชานุสรณ์

121. นางสาววรรณภา เชื้ออรัญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางเตย

122. นายสมชาย พุ่มล าจียก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางเตย

123. นางสาวณัฐชาวดี วนัดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางเตย

124. นางสาววรรณพร จันทร์หอม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางเตย

ส านักงานเขตปทุมวนั...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 10 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตปทุมวัน
125. นางสาวดาวใจ จันทร์แสง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดวงแข

126. นางสาวสมจิต พูลเพิ่ม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดวงแข

ส ำนักงำนเขตประเวศ
127. นายเฉลิมชัย บัวเจริญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์

128. นางสาวคุณัญญา พิลม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมสุวทิย์เสรีอนุสรณ์

129. นางสาวเล็ก สุขจิตร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมสุวทิย์เสรีอนุสรณ์

130. นางสาววรรณกร กาศเกษม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมสุวทิย์เสรีอนุสรณ์

131. นางศิริพร รุ่งเรืองวฒันะชัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมสุวทิย์เสรีอนุสรณ์

132. นางสาวมนสิชา ตาดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดักระทุ่มเสือปลา

133. นางสาวดวงฤทัย มณีประกรณ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดักระทุ่มเสือปลา

134. นางสาวโชติกา จูฑังคะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดักระทุ่มเสือปลา

ส ำนักงำนเขตพญำไท
135. นางสาวปวณีา งามผ่อง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัไผ่ตัน

ส ำนักงำนเขตพระโขนง
136. นางสาวค าภา ค าศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพูนสิน

137. นายสันติ เฉียบแหลมดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพูนสิน

138. นางสาวณัฐพัชร วนัดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพูนสิน

139. นางสาวสายสมร ทับธานี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม

ส ำนักงำนเขตพระนคร
140. นายกันตพัฒน์ สุวรรณเรือง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราชบพิธ

141. นายอนุรักษ์ กาญกาวี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัตรีทศเทพ

142. นางสาวชัญญ์นิฏฐ์ มณีเอี่ยม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมหรรณพาราม

143. นางสาวสุธนิี ขุนหาญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมหรรณพาราม

144. นางรัตนา...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 11 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตพระนคร (ตอ่)
144. นางรัตนา เบี้ยวไข่มุข ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมหรรณพาราม

145. วา่ที่ร้อยตรีมณฑล พลอยพัฒนาการ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมหาธาตุ

146. นางวฒันา บุญใส่ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมหาธาตุ

ส ำนักงำนเขตภำษีเจรญิ
147. นายสรศักด์ิ พันผูก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

148. นางสาวกชพร บุญเต็ม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

149. นางสาวณัฐฐา ปริวฒัน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

150. นายชัยพฤกษ์ พรหมเรือง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

151. นางสาวเอื้อพร โพธิไ์ทร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัจันทร์ประดิษฐาราม

ส ำนักงำนเขตมนีบุรี
152. นางวฒันาพร ทองเนื้อห้า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมีนบุรี

153. นางสาววงค์จันทร์ สุดดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมีนบุรี

154. นางพัชมณฑ์ เพชรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมีนบุรี

155. นางสาวณัฐกฤตา ชูหนู ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมีนบุรี

156. นางสาวสิริพร ขาวธรรมา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมีนบุรี

ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง
157. วา่ที่ร้อยตรี ประมุข รัตนวสุิทธชิูกูล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

158. นางสาวสุชานาถ ก้องเวหา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

159. นางทัศนียา บัวผัน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

160. นางลักษณาวดี กิง่พรมภู ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

161. นางสาวสุวรรณี สุดทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

162. นางสาวเทเวศ ภู่ประกิจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

163. นายสุริยา ผลาเหิม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

164. นางสาวนิศา...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 12 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง (ตอ่) 
164. นางสาวนิศา เนียมหอม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัทิพพาวาส

165. นางนรัฐภรณ์ ดวงมาลา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัปากบึง

166. นางอาภสัรา ศรีฤทธิ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัปากบึง

167. นางสาวมนดก โคตะขุน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัพลมานีย์

168. นางสาวจีราภา พลีน้อย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชโกษา

169. นางสาวอพิณยา สุพรม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชโกษา

170. นางสาวจุฑามาศ บุตรตะโคตร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชโกษา

ส ำนักงำนเขตลำดพรำ้ว
171. นางสาวอนุสรา สีกานิล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเพชรถนอม

172. นายธนพงษ์ ไพราม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเพชรถนอม

173. นางสาวธดิานุช ทรัพย์มูล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเพชรถนอม

174. นางสุชาดา หนูชะดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์

175. นางมณฑิรา ดีรัศมี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์

176. นางสาวจุไรพร ธนะวงค์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์

177. นางนิมิตรา คุณความดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดพร้าว

ส ำนักงำนเขตวังทองหลำง
178. นางสาววนัดี ทองชิดเชื้อ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม

179. นางนุชจรีย์ อรรจนวรรจน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม

180. นางณัฐพร สมศิริ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม

ส ำนักงำนเขตสำยไหม
181. นางวงค์เดือน จันทรบุตร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

182. นางสาวอ าไพ บุญยืน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

183. นายรังสิมันตร์ อิ่มเอิบสุข ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

184. นางสาวราตรี...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 13 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตสำยไหม (ตอ่)
184. นางสาวราตรี ผิวนวล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

185. นางสาวจันทร์ธญิา ขุมทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

186. นางบังอร พรมแป้นดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

187. นางสาวศิรินทร์ธนา โยธามาศ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

188. นางกรภทัร์ สุขจิตร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

189. นางวรรณา โฉมฉิน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

190. นางสาวมัลทนา วเิศษศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

191. นางสาวเพ็ญพิชญา บุญหนัก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

192. นางสาวนิติยา คงมี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

193. นางสาวสมหญิง เสมหร่ า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

ส ำนักงำนเขตหนองแขม
194. นางสาวสุมาลี เล็กฉลาด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

195. นางสาววรินทร์ทิพย์ แย้มประยูร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

196. นางภาส์รัศมิ์ สุวรรณประเสริฐ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล

197. นายสุชาติ ทองคล้าย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล

198. นางวรินภร อินพาล า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล

199. นางปริญญา ทัพมงคล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวมิล

200. นายพีระพล พลเยีย่ม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองแขม

ส ำนักงำนเขตหนองจอก
201. นางสาวจันทา รูปโลก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองสอง

202. นางสุววิรรณ จิรธรรม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองสอง

203. นางสาวกุสุมา สะเดา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ

204. นางสมร สุขถาวร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ

205. นางอัญชนา...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 14 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตหนองจอก (ตอ่)
205. นางอัญชนา ทดแทน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านเจียรดับ

206. นางสาวศิวพร เหมือนรักษา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านล าต้นกล้วย

207. นางโสพิศ นารถพินิจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านล าต้นกล้วย

208. นางสายชล มั่นคงดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านล าต้นกล้วย

209. นางสาวเจษฎ ีหนูเพชร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านล าต้นกล้วย

210. นางรวกิานต์ โพธ ิ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนล าผักชี

211. นางสาวรภสัศา ขายม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัทรัพย์สโมสร

212. นางสาวสกุลทิพย์ เวชกูล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัทรัพย์สโมสร

213. นางศศิธร แจ่มอนงค์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราษฎร์บ ารุง

214. นายพงศกร อ่อนอินทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามง่าม

215. นางพจนา พิมพุด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามง่าม

216. นางสาวรุ่งฤดี ศรีภกัด์ิ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามง่าม

217. นายสุริยา เล็กน้อย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามง่าม

218. นางสาวคันธารัตน์ ปล้ืมจิตต์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามง่าม

219. นายสรรเพชญ นิลผาย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสามง่าม

220. นางสวติตา เสริมศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสีชมพู

221. นางสาวสุภาพร แก้วหานาม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัแสนเกษม

222. นางพรสุนันท์ พลายรักษา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

223. นางสาวจตุรพร มีสิทธิ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

224. นางสาวสุปราณี ศิริสวสัด์ิ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

225. นางสาวลัดดา วงศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

226. นางสาวดลษร ธติิวชัรกร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

227. นางสาวนุ่น ไชยรัตน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

228. นางสาววราภรณ์ เปียขุนทด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

229. นายธรีวตัร...

          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ



หน้า 15 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตหนองจอก (ตอ่)
229. นายธรีวตัร สุศิวงค์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองจอก

230. นางสาวพัชรี ผลาหาญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัใหม่กระทุ่มล้ม

231. นางสุพัตรา เวชชธรรม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัใหม่กระทุ่มล้ม

232. นางสาวอาทิตยา นุชศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่านาตับ

233. นางปิยภา ปู่ทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่านาตับ

234. นางสาวพนารัตน์ พันธส์อาด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าล าแขก

235. นางสาวชมพูนุท ชื่นแพร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าล าแขก

236. นางสาวจารุวรรณ โสภา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง

237. นางสาวนิตยาภรณ์ สมีนาง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา

238. นางศศิธร บุญเพ็ชร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา

239. นางรอยานา อิสายะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์

ส ำนักงำนเขตหลักสี่
240. นางแสงเดือน ดือรามัด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนการเคหะท่าทราย

241. นายณปกร มีเหล็ก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนการเคหะท่าทราย

242. นางสาวอัจฉรา ขาวมัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนทุ่งสองห้อง

ส ำนักงำนเขตห้วยขวำง
243. นางสาวอรุรัตน์ นุชกระโทก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ

244. นางสาวอ้อมจิตร ตองอ่อน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ

245. นางสาวสาวติรี เอี่ยมสอ้าง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภเิษก

          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 1 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  30 -  วนัอังคารที่  31  สิงหาคม และ วนัพุธที่ 1 - วนัศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2



หน้า 16 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตคลองสำมวำ
1. นางสาวกฤษณา จิตอินทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางชัน

2. นางสาวเสาวลักษณ์ นันทะเสน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางชัน

3. นางสาวสุชาดา ชุติไพจิตร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางชัน

4. นางสาวนันท์นภสั พิสิษฐ์เดชาธร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภว์ทิยา

5. นางภรณ์สะอาด เข็มบริบูรณ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภว์ทิยา

6. นางวนิัดดา ศรีวะรมย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

7. นางพัชญาดา เกษแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

8. นายทศทัศน์ บุญตา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

9. นางสาวปิยะรัตน์ ดามาพงศ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

10. นายภมูิกิติ ไชยโอชะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัคู้บอน

ส ำนักงำนเขตคันนำยำว
11. นายพิสิษฐ์ ทองงาม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนจินดาบ ารุง

12. นางละไม สีหาอาจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนจินดาบ ารุง

13. นางสาวสิริกร อัศวภมูิ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนจินดาบ ารุง

ส ำนักงำนเขตจตจุักร
14. นางวราพร บุบผาสังข์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

15. นายจักรพงษ์ กล่ินแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเสนานิคม

16. นางสาวลักขณาวงษ์ พุฒพันธ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเสนานิคม

17. นางลักษมณ นารัตน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเสนานิคม

ส ำนักงำนเขตดอนเมอืง
18. นางสาวยุพา มาตยะขันธ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาอุทิศ

19. นางอภญิญา ผาสุก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนประชาอุทิศ

20. นางพุทธชาด วฒิุวสุธร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพหลโยธนิ

21. นางพนิดา...

          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564



หน้า 17 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตดอนเมอืง (ตอ่)
21. นางพนิดา ชาญนรพาณิช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอนเมือง

22. นางสาวธนัชญา นิลประดับแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอนเมือง

23. นางรัศมี ปัญยาง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม

24. นายกอบศักด์ิ อภกิรกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเวฬุวนาราม

ส ำนักงำนเขตตลิ่งชนั
25. นางสาวกุลิสรา จันยูร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัปากน้ าฝ่ังเหนือ
26. นายธนายุทธ ค าจริง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัโพธิ์
27. นางสาวรัชนี สุ่มมาตย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัโพธิ์
28. นางคริษฐา มาตรง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมะกอก
29. นางสาวถนอมจิตร ตู้แก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัรัชฎาธฐิาน
30. นางสาวณิชรัตน์ วถิีเทพ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัอินทราวาส

ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ
31. นายสุจินต์ ศรีด้วง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
32. นางสาวสริตาภร ฎธิพิิน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
33. นางสาวติรี ฉินโชคสกุลชัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัปุรณาวาส
34. นางสาวจิตรลดา ดวงใจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัปุรณาวาส

ส ำนักงำนเขตทุ่งครุ
35. นางสาวพิมลมาศ บูชาธรรม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
36. นางปิยะวรรณ แวววรรณจิตต์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
37. นางสาวพรรณรัตน์ มะลิซ้อน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
38. นายสุรพงษ์ หงษ์สอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
39. นายบัณฑิต บุญพยุง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
40. นางสาวอัญชนา ชุมพร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
41. นางปิยวรรณ โฉมนาค ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง

42. นางอชิรญา...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 18 จาก 28
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ส ำนักงำนเขตทุ่งคร ุ(ตอ่)
42. นางอชิรญา ศิริสิงห์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนนาหลวง
43. นางสาวจันทรัสม์ ห้วยทราย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางมด
44. นางพรรณทิพย์ มาร์แต็ง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางมด
45. นางสาวฐานิดา เถือ่นช านาญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางมด
46. นางสาวภริมย์ รุ่งจ าเนียร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
47. นางรัชดา ยอมาดาร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
48. นายกิตติภพ แสงนาค ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
49. นางนิภาพร พูนสินววิฒัน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ

ส ำนักงำนเขตธนบุรี
50. นายก าธร พิทักษ์วงศ์วานิช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางสะแกใน
51. นางสาวแสงมณี กองมนต์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางสะแกใน
52. นางสาวภคภรณ์ บุ้งทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางสะแกใน
53. นางสาวอัจฉริยา เมืองค า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางสะแกใน
54. นางสาววลิาสินี นรานุต ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชวรินทร์

ส ำนักงำนเขตบำงกอกน้อย
55. นางบุญจิรา พรหมจรรย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดุสิตาราม
56. นางจารุณี เทพวรรณ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัพระยาท า
57. นายเกียรติศักด์ิ ท้วมเทศ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัยางสุทธาราม
58. นายศรายุธ ไชยานุกูล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสุวรรณาราม
59. นางปิยชาต์ อังสุเชษฐานนท์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัอัมพวา

ส ำนักงำนเขตบำงกอกใหญ่
60. นางสุภาวรัตน์ จุย้กิจคล่อง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชสิทธาราม

ส านักงานเขตบางกะปิ...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
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ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ
61. นางสาวปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

62. นางสาวสุวรรณา นาแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

63. นางสุมนา ภู่พงษ์วฒันา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

64. นางสาวเยาวลักษณ์ โกยตัน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

65. นางสาวเกษสุดา สุปัญญา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านบางกะปิ

66. นางสาวจุฑามาศ อัศวจุฑารัตน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเทพลลีลา

67. นางสุจิตรา เกตุประสิทธิ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัเทพลลีลา

68. นางสาวณัฐนันท์ ระจิตรนนท์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับึงทองหลาง

69. นางปานนภา ปุษยะนาวนิ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับึงทองหลาง

70. นางอรอุมา ไชยโยธา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีบุญเรือง

71. นางสาวสุภาวดี เรืองศรีมั่น ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีบุญเรือง

72. นางวารุณี พรมโสภา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีบุญเรือง

73. นางเพ็ญประภา ค าทองทิพย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศรีบุญเรือง

ส ำนักงำนเขตบำงขนุเทียน
74. นางสาวพัชรี สุภทัรศักดา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสะแกงาม

75. นางสาววาสนา บุญมาก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสะแกงาม

76. นายอัฒฑวนิทร์ ธนเดชส าราญพงษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสะแกงาม

77. นางพรปวณ์ี จิตติเวทย์กุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสะแกงาม

78. นางสาวสิริพร เลิศชัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสะแกงาม

79. นางเรืองพิชา ไชยทองศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสะแกงาม

80. นายภญิโญ ห้อยระย้า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัแสมด า

81. นายฐิติพัฒน์ โกเมนพรรณกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหัวกระบือ

82. นางสาวปาริฉัตร หอมศิลป ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหัวกระบือ

83. นางสาววนิดา...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2

          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตบำงขนุเทียน (ตอ่)
83. นางสาววนิดา  บุญจันทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหัวกระบือ

84. นายสุขฤทัย บุญเจริญ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนศาลเจ้า

ส ำนักงำนเขตบำงแค
85. นางสาวฐิตินันท์ ทรัพย์ธ ารงค์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางแค

86. นางนัยนา เปี่ยมสง่า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางแค

87. นางสาวนิภาพร ระดาฤทธิ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางแคเหนือ

88. นางสาวมนิกา จอมค าสิงห์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบางแคเหนือ

89. นางสาวปฤษณา อิสสระ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเพชรเกษม

90. นางสาวสมาพร ระเม่นแสง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเพชรเกษม

91. นางสาวชุติมา วสิารทานนท์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์

92. นางสาวกาญจนา สร้างถาวร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์

93. นางสาวมะลิวลัย์ เย็นมาก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์

94. นางสาวรสสุคนธ ์ท้วมโสภา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับุณยประดิษฐ์

95. นางสาวจิตรัตดา กัว้มาลา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัม่วง

96. นางสาวชาฤนี พรหมมา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัม่วง

97. นางเพียงฟ้า วงศ์ไพศาลสิน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัม่วง

98. นางสาวกัญญาภทัร พากเพียร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัม่วง

99. นางสาวปรียาภรณ์ ข าอ่อน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัม่วง

100. นางสาวคลังทอง แก้วบุดดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศาลาแดง

101. นายพัชรวฒัน์ พุฒิชัยธนาสิริ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัศาลาแดง

ส ำนักงำนเขตบำงซ่ือ
102. นางสาวลัลน์ลลิต กล่ าศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

103. นางสาวอารีย์ วงชารี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

104. นางสาวภาวนา สระทองล้อม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

105. นางสาวลดาวลัย์ พรอนันตชัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
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106. นางสาวสุภาภรณ์...
บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตบำงซ่ือ (ตอ่)
106. นางสาวสุภาภรณ์ เป็นสูงเนิน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

107. นางวลิาสินี สุวรรณโภชน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสร้อยทอง

ส ำนักงำนเขตบำงนำ
108. นางสาวทิพรัตน์ เจริญชัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

109. นายเฉลิมชัย ทรัพย์เฉลิม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

110. นางสาวอนุสรา ศุภนัส ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

111. นางสาวบุญฑริกา ภผูาลี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์

112. นางสาวฬียากร สิงห์อาจ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางนานอก

113. นายอธปิ ตัณฑิกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางนาใน

114. นางสาววาสนา โอภาสวฒันาธร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางนาใน

115. นางสาววรวรรณ นุ่มน้อย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางนาใน

116. นายพรชัย อินอ้อย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางนาใน

117. นางสาวณัชนลี ผานิตย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางนาใน

118. นางสาวจิรปรียา ขันทะชา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

119. นางสาววรรณลดา ห้วยกัญจน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

120. นางสาวอ านวย ชราศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนอ านวยกนกศิริอนุสรณ์

121. นางสาวมณีรัตน์ พันธแ์ก่น ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนอ านวยกนกศิริอนุสรณ์

ส ำนักงำนเขตบำงบอน
122. นางสาวเวณิกา ไชยแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

123. นางสาวพรรณทิพย์ แสนลาด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

124. นายลัทธชิัย นามนนท์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนบ้านนายผล 

125. นางสาวสุภกิา บุญมาก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

126. นางรินทร์ลภสั...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
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บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตบำงบอน (ตอ่)
126. นางรินทร์ลภสั เฉลิมธรรมวงษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

ส ำนักงำนเขตบำงพลัด
127. นางสาวสายชล หนูดาษ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางพลัด

128. นางอมรรัตน์ ถ้ าพุดซา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางพลัด

ส ำนักงำนเขตประเวศ
129. นางสาวจินตนา บุญเรือง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัตะกล่ า

130. นางสาวพัตรา บ ารุงวงศ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัตะกล่ า

131. นางสาวสุพัตรา รุ่งเรือง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัตะกล่ า

132. นางสาวปัทม์วร์ี ศรีหนองพอก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัตะกล่ า

133. นางสาวปริยาภทัร สมจิต ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ

134. นางสาวเนาวรัตน์ ดาวลัย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ

135. นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า

136. นางสาวสุธรีา รักษาศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนอยูเ่ป็นสุขอนุสรณ์

ส ำนักงำนเขตภำษีเจรญิ
137. นางนภสั มัตติกามัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัชัยฉิมพลี

138. นายชลนธ ีพงษ์กายี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดันิมมานรดี

139. นางสาวศิวพร ศรีสุวรรณ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดันิมมานรดี

140. นายปารย์ พัววมิล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดันิมมานรดี

141. นางสาวอรนันท์ชญา เจียประเสริฐ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดันิมมานรดี

142. นายนุกูลชัย แสงสุข ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัมะพร้าวเต้ีย

143. นางสาวสุพรรษา ผลพัฒนา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัอ่างแก้ว

144. นางอภญิญา สังขาวเิชียร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัอ่างแก้ว

145. นางสุภารักษ์ ม่วงมิตร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัอ่างแก้ว

ส านักงานเขตมีนบุรี...

          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2



หน้า 23 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตมนีบุรี
146. นางสาวสุภาภรณ์ ดวงขาว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมีนบุรี

147. นางสาวกัญญา พุฒตาล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนมีนบุรี

148. นางรัตนา ภลู้นแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัทองสัมฤทธิ์

149. นางสาวสุธรีา เย็นฉ่ า ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับ าเพ็ญเหนือ

150. นางสาววนัเพ็ญ ศรประสิทธิ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

151. นางสาวปัทมา โตฉวี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

152. นางสาวชลารัตน์ ดีทองอ่อน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

153. นางอุไรวรรณ ล่ิมสกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

154. นางสาวอารีย์ ค าสังฆะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

ส ำนักงำนเขตยำนนำวำ
155. นางสาวขวญัสุดา ประยาว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัช่องลม

156. นางพรวภิา ส าเภารอด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอกไม้

157. นางสาวสุธาสินี ไสยสมบัติ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอกไม้

ส ำนักงำนเขตรำชเทวี
158. นางสาวสุมาลี ทองดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัพระยายัง

ส ำนักงำนเขตรำษฎรบ์ูรณะ
159. นางสุกัญญา สิมมา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

160. วา่ที่ร้อยตรีหญิงสุชาดา เถือ่นแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ

161. นางสาวนงนุช บุญตาระวะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางปะกอก

162. นายเทพฐาสุรีย์ พอกสนิท ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดับางปะกอก

163. นางสาวเสาวลักษ์ อันทราศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัประเสริฐสุทธาวาส

164. นางอามอญ สีลาลักษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสน

165. นางสาวกฤตยากรณ์ เจริญทรัพย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสน

166. นางสาวสุรินธร...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 24 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตรำษฎรบ์ูรณะ (ตอ่)
166. นางสาวสุรินธร บุญดาราช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสารอด

167. นางสาวสมพร คังคา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัสารอด

ส ำนักงำนเขตลำดกระบัง
168. นางพัชรินทร์ สมศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชโกษา

169. นางดวงจิตต์ อ่อนช้อย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชโกษา

170. นางสาวสุรีพร ข าสวสัด์ิ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราชโกษา

171. นางสาวพิชชานันท์ พชรสุทธวฒัน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดกระบัง

172. นางรัตนา ไชยตรี  สตีเวนส์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดกระบัง

173. นางสาวเจริญขวญั โคระชาติ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดกระบัง

174. นางสาวภรณ์พิชชา รสชุ่ม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดกระบัง

175. นางสาวพุทธพร มอญขาม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดกระบัง

176. นางกนกภรณ์ อิ่มกระมล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดกระบัง

177. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลานบุญ

178. นางสาวรัชนี พลอยพานิช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลานบุญ

179. นางสาวอัจฉราพรรณ วลัลิภะคะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลานบุญ

180. นางสาวสุนิสา ทรงกลด ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าล านายโส

181. นางเพลิน รินชัย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแสงหิรัญวทิยา

182. นางรุ่งนภา สายเร่ียม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแสงหิรัญวทิยา

183. นางสาวชูจิตร์ วงัราช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแสงหิรัญวทิยา

184. นางไอลดา ก้อนผา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแสงหิรัญวทิยา

ส ำนักงำนเขตวัฒนำ
185. นางสาวนริศรา พรมพันธ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนแจ่มจันทร์

186. นางสาวกาญจนา รอดมณี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

187. นางสาวอรุณี...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 25 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตวัฒนำ (ตอ่)
187. นางสาวอรุณี คงทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

188. นางมนัญชยา ญานะรมย์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

189. นายนพดล ชัยหมก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

190. นางสาวสุมนา สุนทรเวชพงษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน

ส ำนักงำนเขตสวนหลวง
191. นางสาวจินตนา พิมพิสาร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองกลันตัน

192. นายอนันต์ฑวฒิุ มุสะกะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองกลันตัน

193. นายสราวธุ บุญศรี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนคลองกลันตัน

194. นางสาวเยาวลักษณ์ จงกลรัตน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัปากบ่อ

ส ำนักงำนเขตสะพำนสูง
195. นางสาวสุชาดา ปั้นโฉม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัลาดบัวขาว

196. นางสาวเสาวณี พานุรักษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

197. นางสาวปัทมา พรหมศร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

198. นางสาวธญัทิสา กุลนิษฐานาถ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ

199. นางสาวสิรินดา สาขา ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ

200. นางพรอุมา อิสมาแอล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสุเหร่าซีรอ

ส ำนักงำนเขตสำทร
201. นางสาวกาญจนา ไชยมโน ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอน 

202. นางสาวประทุม เกตุเล็ก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอน 

203. นางสาวปาณิสา วรชมพู ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอน 

204. นางสาวอารีย์ ละอองทอง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอน 

205. นางสาวคนึงนุช จิตรพานิช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัดอน 

ส านักงานเขตสายไหม...

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM
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ส ำนักงำนเขตสำยไหม
206. นางศรีสุดา โอษะคลัง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

207. นายสิงหากันยา สีหาพงษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

208. นางสาวจรรยา ทะสูง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

209. นายณพวฒิุ มณีวงษ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

210. นางสาววรัทยา สาโรจน์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

211. นางสาวอุไร บัวดอก ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

212. นางสาวธญัญาภรณ์ ศุภพรโอภาส ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

213. นางรัชนก แก้วพันธุ์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

214. นางสาวฐนิตา เจียมวจิิตรกุล ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย

215. นายปรีชา มานะดี ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม

216. นางสาวอทิตยา หอศิลป์ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม

217. นางสาวพัฒนรัตน์ เมืองธรีโชติ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม

218. นางสาวอนัตยา ไชยแสง ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัราษฎร์นิยมธรรม

219. นางสาวสุวนิตย์ พงษ์พานิช ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองใหญ่

220. นายทวนทอง เนียมสวย ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองใหญ่

221. นางสาวสุวรรณ์ณา ศรีคุ้ม ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนวดัหนองใหญ่

222. นางวนัวสิา สายสนั่น ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสายไหม

223. นางชลันดา พยัคฆว์เิชียร ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสายไหม

224. นางสาวสาวติรี แก้วชนะ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสายไหม

225. นางจิราวรรณ สุพรรณ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสายไหม

226. นางรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสายไหม

227. นางสาวณิชานันท์ แสงแก้ว ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสายไหม

228. นางอัญชลี บุญชู ครู วทิยฐานะครูช านาญการ โรงเรียนสายไหม

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 2 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  6  -  วนัศุกร์ที่  10  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM



หน้า 27 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตคันนำยำว
1. นางประไพพิศ สุขสมบุญ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนจินดาบ ารุง

ส ำนักงำนเขตจอมทอง
2. นางสาวนิตินารถ อินฤดี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนวดัยายร่ม

ส ำนักงำนเขตตลิ่งชนั
3. นายวรีภทัร ไม้ไหว ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนวดัไก่เต้ีย

ส ำนักงำนเขตธนบุรี
4. นายวรุิตน์ กระรันต์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนกันตทาราราม

ส ำนักงำนเขตบำงกะปิ
5. นายจุฬชาติ ศรีละกูล รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

6. นายวชิัย มูซอ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ

โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย

ส ำนักงำนเขตบำงขนุเทียน
7. นายกิตติคุณ ชารีแสน ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนวดับัวผัน

ส ำนักงำนเขตพระโขนง
8. นางสาวสมพร บุญเลิศ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม

ส ำนักงำนเขตภำษีเจรญิ
9. นางสาวธญัญลักษณ์ ศิริเสรี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนวดัก าแพง

ส านักงานเขตยานนาวา...

          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ
          รุ่นที่ 3 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  13  -  วนัศุกร์ที่  17  กันยายน พ.ศ. 2564

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2



หน้า 28 จาก 28

บัญชีรายชื่อแนบท้ายค าส่ังส านักการศึกษา ที่ 118 /2564  ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ส ำนักงำนเขตยำนนำวำ
10. นางสาวเบญจวรรณ จรุงกล่ิน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนวดัดอกไม้

ส ำนักงำนเขตสวนหลวง
11. นางสาวจริยา ก้อนบุญใส รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนหัวหมาก

ส ำนักงำนเขตหนองแขม
12. นางสาวศิริลักษณ์ ลีละตานนท์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

ส ำนักงำนเขตหนองจอก
13. นางสาวนิดา พลราชม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ
โรงเรียนบ้านเจียรดับ

14. นายพงษ์ศักด์ิ ชนะภู รองผู้อ านวยการสถานศึกษา
วทิยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ

โรงเรียนสุเหร่าล าแขก

ส ำนักงำนเขตห้วยขวำง
15. นางบุญธดิา สรสิทธิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา

วทิยฐานะผู้อ านวยการช านาญการ
พระราม 9 กาญจนาภเิกษก

          รุ่นที่ 3 ระหวา่งวนัจันทร์ที่  13  -  วนัศุกร์ที่  17  กันยายน พ.ศ. 2564
          รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

เร่ือง    ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือ
          เล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเชี่ยวชาญ กิจกรรมที่ 2
          การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครก่อนแต่งต้ังให้มีหรือเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษ












