
 

  

 

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1  

ประจำปีการศึกษา 2564 
 ………………………………………………………… 

 
  ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการอบรม
หลักสูตร“ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่ให้การศึกษา ที่ให้บริการฟื้นฟูร่างกายและสติปัญญาแก่เด็กพิการ                 
ในสถานศึกษา ให้สามารถเป็นผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา 
ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื ่อง กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการการรับรองบุคคล              
ของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๔ วรรค ๒ นั้น 
 

  บัดนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดการอบรม
หลักกสูตรดังกล่าว รุ่นที่ 1 ในวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2565 โดยผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Zoom 
Cloud Meetings จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านการอบรมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  
               ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2565 
         
       
                ( นางอำไพพิศ  บุนนาค ) 
        ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



รายช่ือผู้ผ่านและไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
เลขที่วุฒิบัตร 

 
ชื่อ-สกลุ 

 
ตำแหน่ง 

ผลการอบรม  
สถานศึกษา 

 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

อย.ศกศ.-0001/2565 นางสาวกาญจนา มลูธิโต ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0002/2565 นางรัชดา  เรืองปราชญ ์ คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0003/2565 นางสาวศิรภสัสร เกิดเนตร คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0004/2565 นางสาวหัทยา  เวชการ คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0005/2565 นางสาวศรินทรรัตน์  
สกุลปทุมทอง 

คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0006/2565 นางสาววิลาสินี รื่นพานิช ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0007/2565 นางสาวเจนจริา คำภูเงิน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0008/2565 นางสาวสาวิตรี เอี่ยมเมี้ยน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0009/2565 นายวีระพงษ์ สุนทรเจริญ
นนท์ 

อัตราจ้าง   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0010/2565 นางสาวดวงฤทัย  ชาวเพชร ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0011/2565 นางสาวสิราวรรณ เจริญศลิป ์ ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0012/2565 นางสาวบุษรินทร์ รื้อยอด พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0013/2565 นายภณภู  สังข์งาม ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอุทัยธาน ี

 

อย.ศกศ.-0014/2565 นายจิรวัฒน์  ต๊ะตา ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0015/2565 นางสาวผ่องพรรณ  แก้วแสน ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0016/2565 นางสาวพัชราภา ศรมี่วง คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0017/2565 นางสาวกัญญารัตน์  ชาตไิทย ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 
 
 

/เลขที่... 
 
 
 
 

 



- 2 – 
 

 
เลขที่วุฒิบัตร 

 
ชื่อ-สกลุ 

 
ตำแหน่ง 

ผลการอบรม  
สถานศึกษา 

 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
อย.ศกศ.-0018/2565 นางสาวมัทนา  ทองบุ ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0019/2565 นางสาวอรัญญา วงศ์เครือ ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0020/2565 นายจตุพร หอมนาน ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0021/2565 นางสาวธิวดี  ประดบัสน พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0022/2565 นายวศิน โพธิคุณ ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0023/2565 นางสาวพรทิพย์ ต้อยเส็ง ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0024/2565 นางสาวศศิธร ชมภ ู ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0025/2565 นางหิรัณย์พร  สมบตัิทวี ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0026/2565 นางสาวปวีณา ดดีวงพันธ ์ พี่เลี้ยง 
เด็กพิการ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0027/2565 นางสาวชุติกาญจน์   
ปรากฏผล 

พนักงาน
ธุรการ 

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0028/2565 นางสาวศรัญญา  อุคำ คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0029/2565 นายธีระภัทร์ ยอดชมญาณ ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0030/2565 นางสาวรัตนาภรณ์   
เกตุบำเพ็ญ 

คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0031/2565 นางมิ่งขวัญ สืบจันทา ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0032/2565 นายสราวุฒิ อุตสาห ์ ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอ่างทอง 

 

 
 

/เลขที่... 



- 3 - 
 

 
เลขที่วุฒิบัตร 

 
ชื่อ-สกลุ 

 
ตำแหน่ง 

ผลการอบรม  
สถานศึกษา 

 
หมายเหตุ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

อย.ศกศ.-0033/2565 นายโตณณาการ นาร ี ครูผูส้อน   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุทัยธาน ี

 

อย.ศกศ.-0034/2565 นางสาวรุ่งรัตน์ สีแสง คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุทัยธาน ี

 

อย.ศกศ.-0035/2565 นางสาวศรินทรา ศักดิ์สงค ์ อัตราจ้าง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอ่างทอง 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

อย.ศกศ.-0036/2565 นางปวีนา  จ่าแก้ว คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอ่างทอง 

 

อย.ศกศ.-0037/2565 นางสาววาสนา เพ็งพล คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

 

อย.ศกศ.-0038/2565 นางสาวจิราพรรณ   
อรุณประเสริฐ 

ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0039/2565 นางสาวสิราพร อ้อมแก้ว ครูผูส้อน   มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0040/2565 นางสาวพรหมรี โวหาร  ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0041/2565 นางสาวนิชาภัทร สุขเจรญิ ครูผู้ช่วย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0042/2565 นางขวัญเนตร ลพพ่ึงชู คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0043/2565 นางสาวสถาพร จันทรา คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

อย.ศกศ.-0044/2565 นางสาวกฤติกา ทะล ิ ครูผู้ช่วย   โรงเรียนฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกูล 

 

อย.ศกศ.-0045/2565 นางสาวเกศรา นาคพรม คร ู   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดชัยนาท 

 

อย.ศกศ.-0046/2565 นายปฐวี โคตรพันธ ์ อัตราจ้าง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี 

ไม่สามารถ 
ใช้เลขคัดกรองได ้

 

หมายเหตุ  
 ลำดับเลขคัดกรองที ่ไม ่สามารถใช้เลขคัดกรองได้ เป็นผู ้ผ ่านการพัฒนาเพื ่อเป็นผู ้ช ่วย                            
ในการคัดกรอง ไม่มีอำนาจในการลงนามรับรองในแบบคัดกรองคนพิการ  
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่ให้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู / อยู่ระหว่าง
การสอบหรือขอมีใบประกอบวิชาชีพครู / อยู่ระหว่างการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 ทั ้งนี ้ หากได้ร ับการปรับตำแหน่งเป็นครูผู ้สอนเรียบร้อยแล้ว จึงมีอำนาจลงนามรับรอง                         
ในแบบคัดกรองคนพิการได้ 


