
 
ที่  ศธ  04247/2766                           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
                 ถนนตากสิน  จบ  22000  
           9    กันยายน  2556 
เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
        ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
อ้างถึง  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ศธ 04216/814   
          ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2555 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสรุปรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา  จํานวน 1 ชุด 

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษานี้ เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
ความแจ้งแล้วน้ัน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ได้ดําเนินการสรุปรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เช่ียวชาญ สําหรับคําขอภายในวันที ่10 ของเดือน กันยายน  2555 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐ ๓๙49 8601-2 ต่อ 15 ,16 
โทรสาร. ๐ ๓๙49 8601-2 ต่อ 20     
www.sesa17.go.th 

 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหน่ง โรงเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน/โทรศัพท์ ผลงาน ผลงานอยู่ ยังไม่ได้ ชํานาญ เชี่ยว

ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ ผ่าน ระหว่างการ ส่ง การ ชาญ

แล้ว พิจารณา ผลงาน พิเศษ

1 นายอุกฤษฎ์  จรูญชัย ผู้อํานวยการสถานศึกษา คิชฌกูฏวิทยา โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 1941 8959

2 นายพิริยะ  เอกปิยะกุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา เขาสมิงวิทยาคมฯ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด √ √

โทร. 0 3959 9505 , 08 1295 2118

3 นายภิรมย์  ลี้กุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา ตกพรมวิทยาคาร โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 6151 1698

4 นางสุเอช  สัมมโย ผู้อํานวยการสถานศึกษา เนินทรายวิทยาคม โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด √ √

โทร.0 3967 4675

5 นางอุบลวนา  วงเวียน ครู ศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3932 4650

6 นางนิตยา  สุวจิตตานนท์ ครู ศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3932 4650

7 นางธนิษฐ์นันท์  ภัทรพงษ์ ครู ศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3932 4650

8 นางบานชื่น  มังกร ครู ขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 √ √

โทร. 08 6153 6655

9 นายบุณณภัสสร์  โภคพิพัฒน์ ครู ขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 √ √

โทร. 08 1782 6791

10 นางอัจฉรา  เนตรายนต์ ครู เบญจมานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3932 5990

แบบสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ชื่อหน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานะตามคุณสมบัติ พัฒนาวิทยฐานะ



ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหน่ง โรงเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน/โทรศัพท์ ผลงาน ผลงานอยู่ ยังไม่ได้ ชํานาญ เชี่ยว

ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ ผ่าน ระหว่างการ ส่ง การ ชาญ

แล้ว พิจารณา ผลงาน พิเศษ

สถานะตามคุณสมบัติ พัฒนาวิทยฐานะ

11 นายสุเทพ  เอกปัจชา ครู ศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 4346 1209

12 นางสุภาดี  กัลจาก ครู โป่งน้ําร้อนวิทยาคม โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยาคม ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 9543 1960

13 นางพิศมัย  สิทธิมากานท์ ครู โป่งน้ําร้อนวิทยาคม โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยาคม ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 1160 1991

14 น.ส.รัชติกร  รามัญกิจ ครู โป่งน้ําร้อนวิทยาคม โรงเรียนโป่งน้ําร้อนวิทยาคม ต.ทับไทร อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 1160 1991

15 นายอัฒณ์สนันตน์  ธรรมคงทองครู เบญจมานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3932 5990

16 น.ส.มัลลิกา  พานิชเจริญ ครู เบญจมานุสรณ์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 09 2595 0121

17 น.ส.ศิรดา พรมเทพ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 4814 8047

18 น.ส.สายพิณ  พิมล รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 4099 9167

19 นายวุฒิชัย  ไกรวิเศษ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา สอยดาววิทยา โรงเรียนสอยดาววิทยา ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3938 1140

20 นายสุวิทย์  โพธิจักร์ ครู เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 5682 1950

21 น.ส.จริยาภรณ์  ลิลากุด ครู หนองตาคงพิทยาคาร โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3949 6030

22 นายสามารถ  จิตณรงค์ ครู หนองตาคงพิทยาคาร โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 1864 2918



ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหน่ง โรงเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน/โทรศัพท์ ผลงาน ผลงานอยู่ ยังไม่ได้ ชํานาญ เชี่ยว

ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ ผ่าน ระหว่างการ ส่ง การ ชาญ

แล้ว พิจารณา ผลงาน พิเศษ

สถานะตามคุณสมบัติ พัฒนาวิทยฐานะ

23 น.ส.สมฤทัย  รอดพูนพงศ์ ครู มัธยมท่าแคลง โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี √ √

โทร.08 6157 9992

24 นางมุกดา  อนุกานนท์ ครู ขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 4863 2779

25 น.ส.ณัชชา  สร้อยศรี ครู ขลุงรัชดาภิเษก โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี √ √

โทร. 08 5694 1569

26 นางสุวรรณา  ชูเกียรติ ครู บ่อวิทยาคาร โรงเรียนบ่อวิทยาคาร ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี √ √

โทร.08 9809 9016

27 น.ส.จิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน ครู คิชฌกูฏวิทยา โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3930 9099

28 นายนิทัศน์  ตันขุนทด ครู บ่อไร่วิทยาคม โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 159/15 ม.4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด √ √

โทร.08 8192 7209

29 นายบุญตา  จันทร์เวียง ครู ทุ่งขนานวิทยา โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3949 7546

30 น.ส.วรรธนา  หอมทิพย์ ครู ทุ่งขนานวิทยา โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3949 7546

31 น.ส.ประทินพร  รัตโนภาส ครู นายายอามพิทยาคม โรงเรียนนายายอามพิทยาคม ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี √ √

โทร. 0 3949 1061

32 นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์ ครู เขาสมิงวิทยาคมฯ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด √ √

โทร. 0 3959 9505

33 น.ส.รุ่งนภา  สรรพศรี ครู เขาสมิงวิทยาคมฯ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด √ √

โทร. 0 3959 9505 . 08 6141 3538

34 น.ส.สิริมา  ใจเที่ยง ครู เนินทรายวิทยาคม โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด √ √

โทร.0 3967 4675



ลําดับที่ ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหน่ง โรงเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน/โทรศัพท์ ผลงาน ผลงานอยู่ ยังไม่ได้ ชํานาญ เชี่ยว

ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ ผ่าน ระหว่างการ ส่ง การ ชาญ

แล้ว พิจารณา ผลงาน พิเศษ

สถานะตามคุณสมบัติ พัฒนาวิทยฐานะ

35 นายนที  รัตนพิทักษ์ ครู เนินทรายวิทยาคม โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด √ √

โทร.0 3967 4675


