
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปกีารศึกษา 2558 รุ่นท่ี 1 

หน่วยฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปน้ี รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม เวลา 8.30 น.-9.00 น. 

ในวันเสาร์ท่ี 22 สิงหาคม 2558  

 

หลักสูตรท่ี 4 จิตวิทยาส าหรับคร ู

อบรมวันท่ี 22,23,29,30 สิงหาคม และ 5,6,12,13,19,20 กันยายน 2558 

ณ ห้อง ศษ 3403 ชั้น 4 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาวอรวรรณ วิเศษโกสิน 

2 นางสาวปณิชา คล่องเชิงสาน 

3 นางสาววลิดา ดีสมบูรณ์ 

4 นางสาวนศิารัตน ์ ฉิมขันธ ์

5 นางสาววิภาวดี   จ าปามูล 

6 นางสาวสุวดี ศรีสัมฤทธ์ิ 

7 นายธีรพนัธุ์ สาลีรัมย ์

8 นายเกรียงศักด์ิ บุตรจันทร์ 

9 นางสาวเรไร ชาติเผือก 

10 นางสาวศิรินรัตน ์ นมัสศิลา 

11 นางสาวสิพัชร์ตา เรืองล้นหิรัญกุล 

12 นายนรเสฏฐ ์ พันธ์วิไล 

13 นายประภาคาร   โพธิสุทธ์ิ 

14 นายอภิสิทธิ ์ ปราณอุดมสขุ 

15 นางสาวณิฐชานันท์ รุจริาภัทรสิทธิ ์

16 นางบุญสอน หมื่นหล้า 

17 นางสาวเอมอร อ านวยสุข 

18 นางสาวศิรินา คุณประชา 

19 นางสาวพิมพพ์จี ปณารัตน์ 

20 นายประคณุ นกเอม 

21 นางสาวปริยากร โชคกิตติวรากูล 

22 นายชัยเดน่ กุลพันธ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

23 นางสาวสุนิสา เสาแก้ว 

24 นางสาวปรวีร ์ วรรณพุฒ 

25 นางสาวเพ็ญชลิตา ข าสุนทร 

26 นางสาวปฐวี สนธิขันธ ์

27 นางสาวนาตาชา ด้ามทอง 

28 นายจรรยาวฒุิ ลอยหา 

29 นางสาวเนาวรส จันทร์ค า 

30 นางสาวจรรยารัตน ์ พูลสวัสด์ิ 

31 นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย 

32 นางสาววิไลลกัษณ์ แย้มโสม 

33 นางสาวสุธาสินี เถามานกูล 

34 นางสาวกนัตณัช ปิ่นตบแตง่ 

35 นางสาวกนัยารัตน์ โค้ไพบูลย ์

36 นางสาวเนตรนภา ภูรหงษ ์

37 นางสาวปริดา แก้วประหลาด 

38 นางสาวนัทธมน พ่ึงเจริญ 

39 นางสาวรัสยสิ์ริ วีรเจริญทักข์ 

40 นางพลอยนภสั เอ่ียมสวัสด์ิ 

41 นางนงลักษณ ์ แก้วสวัสด์ิ 



หลักสูตรท่ี 6 การบรหิารจัดการในห้องเรียน 

อบรมวันท่ี 22,23,29,30 สิงหาคม และ 5,6,12,13,19,20 กันยายน 2558 

ณ ห้อง ศษ 3404 ชั้น 4 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาวฐิติมา มั่งม ี

2 นางธัญญา แสนเลิศ 

3 นางศุภลักษณ ์ ติวสูงเนิน 

4 นางสาวอ าไพ   ม่วงคง 

5 นางสาวปรารถนา ค าพิระ 

6 นางล ายอง เหง้าแก้ว 

7 นางบุญฑรกิา   ศรีสมยศ 

8 นางสาวอรนุช   บุญนันท ์

9 นางสาววิภา ชูกล่ินหอม 

10 นางจติตรา   บัวขาว 

11 นางสาวนงทิพย์ เถื่อนเฉย 

12 นางสาวเพียงรฐา มาสว่าง 

13 นางสาวอภิญญา นาคสมญาต ิ

14 นางสาวปาจรย์ี จันชื่น 

15 นางสาววณิชยา ใจเร็ว 

16 นางนนัท์หทัย แก้วปานกัน 

17 นายพรรษา รุ่งสว่าง 

18 นางสาวธัญวดี เสมฤกษ์ 

19 นางสาวตริตาภรณ ์ อาจนาฝาย 

20 นางสาวสุภัทรสรณ์ นันทะสิงห ์

21 นายพงษ์ธร ภูมิสิน 

22 นางสาวอังศุวีร์ ชาญประเสรฐิ 

23 นางรภัสสรณ ์ ม่วงดี 

24 นายวิทวัส ดวงรัชนกีุล 

25 นางสาวปณิสรา ชูเชื้อ 

26 นางสาวซอฟียะห์ แลแตบาต ู

27 นางสาวอุษา สะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

28 นางสาวสุนทรารกัษ ์ สันรัมย์ 

29 นางสาวนฤมล เปลี่ยนสมัย 

30 นางสาวกรกวรรณ พรเจริญพานชิย์ 

31 นางสาวศิวาพร สดคมข า 

32 นายชัยนันท์ ใบเนียม 

33 นางสาวปรียาภรณ ์ พูลทรัพย ์

34 นางณฐัณิชา พูลทอง 

35 นางสาวปวริศา ยิ้มย่อง 

36 นายวรวุฒิ คะมนตร ี

37 นางสุภัค รบประเสริฐ 

38 นางสาวรังสิมา มณบีางกา 

39 นางสาวสุภาพรรณ พลอยบุษย์ 

40 นางสาวกชพร ธุวะนาคะ 

41 นายธนติ สิโรตมรัตน ์

42 นางสาวพิชชาภา สมมยะภัย 

43 นางสาวจนัหน์ิภา สุนทรบุญ 

44 นายสิริชัย เนียมประพันธุ์ 

45 นายสุรพิชญ์ โพธิวิหค 

46 นายนรนิทร ์ เหรียญทอง 

47 นายปฐมเดช สุขศิริ 



หลักสูตรท่ี 9 ความเป็นครู 

อบรมวันท่ี 22,23,29,30 สิงหาคม และ 5,6,12,13,19,20 กันยายน 2558 

ณ ห้อง ศษ 3412 ชั้น 4 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

1 นางสาวพรทิวา อ่วมเกต ุ

2 นายสุธ ี เพชรรตันาภรณ์ 

3 นายภาคภมู ิ วารินทร ์

4 นางสาวสุชาดา   สอดแสงอรุณงาม 

5 นางสาวลัดดาวัลย์   อินทโชต ิ

6 นางสาวขวัญเรือน มีชูนาค 

7 นายนาวิน   กิตติเรืองนาม 

8 นายสงคราม สุเทพากุล 

9 นางสาวพรพรรณ มีทรัพย ์

10 นางสาวสุปัญญา อินทร์ศร 

11 นางสาวกิรณา กิตติจินดากูล 

12 นายพิษณ ุ นูมหนัต์ 

13 ว่าที่ ร.ต.จิราวัฒน ์  นิมติทวีโรจน์ 

14 นางสาวณัฎฐณิชา บุค า 

15 นายภาณ ุ แลเพชร 

16 นางสาวสุภารตัน ์ กุศลพุทธรักษ์ 

17 นายนราธิป เอกสินธุ ์

18 พระวรวุฒิ ธนกิจสุนทรกลุ 

19 นางสาวอุไรวรรณ ปานเนือง 

20 นางสาวปยิะนุช อนุมาต 

21 นางสาวเสาวนีย์ กุลนิล 

22 นายวุฒนิันท ์ ทองรูจี 

23 นางสาวศศธิร ไชยหงษ์ 

24 นายเอกรัตน์ นกแก้ว 

25 นางสาวอตนิุช ทองวล 

26 นางชนิตา เศษลือ 

27 นายเจริญทรพัย์ พันธป์ระชา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ ชื่อ นามสกุล 

28 นางสาวณภัทร วาศเตชาวฒุ ิ

29 นางญาณศิา บุตรน้ าเพชร 

30 นางสาวสุกานดา สร้อยสน 

31 นายธนวัฒน์ หงษ์ทอง 

32 นายตุ๊ก สีแดง 

33 นางสาววลัยภรณ ์ สนธ ิ

34 นางสาวจุฑาวัลย์ ปีทนงค์ 

35 นางสาวธัญลกัษณ์ คชศิลา 

36 นางสาวพรวลี สุขสนวน 

37 นางไพบูลย ์ ลิทธิวรรณ 

38 นางสาวสดุดี รัชตธาดา 

39 นางสาวเมธาวี พิมพขันธ์ 

40 นางสาวรัฐกานต ์ ปลื้มบางพลี 

41 นางสาวสิริลกัษณ์ จินาย 

42 นายอภิชาต ิ สมัครธัญกิจ 

43 นายก้องพิภพ เปล่งข า 

44 นางสาวทัศนีย์ โค้ไพบูลย ์

45 นายพงศ์ฐณัชฐ์ กิจเจริญ 

46 นางสาวสุวัลญา ศักด์ิสมบัต ิ

47 นางสาวเบญจรัตน ์ ปราถน์วิทยา 

48 นางสาวอัมพิกา ภู่พันธ์ตระกูล 

49 นางสาวณัฐถา ล้ าเลิศ 

50 นางสาวเกศมณ ี พรเลิศเกษมสุข 


