
 

คูมอืการใชชุดอุปกรณเครื่องชวยทีม่ตีอความสามารถในการใช

มือทํากจิกรรมของเดก็บกพรองทางรางกายหรอืการเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดย นางสาวปนดัดา  วงคจนัตา 

สาํนักบรหิารงานการศกึษาพเิศษ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 



คาํนาํ 

ชุดอุปกรณเครื่องชวยที่มีตอความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมของเด็กบกพรองทางรางกายหรือการ

เคล่ือนไหว  มีความจําเปนในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน ชวยใหเด็กจับแปรงสีฟน จับชอนตักอาหารและ

จับดินสอไดดวยตนเอง ทํากิจกรรมตางๆ ไดมากขึ้น   สงเสริมการเรียนรูไดหลากหลาย  ประสบความสําเร็จดวย

ตนเอง ชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ ผลิตจากวัสดุหางายหรือวัสดุเหลือใช ในทองถิ่น เชน โฟมกันกระแทก สายผาหรือ

ไนลอน   มีราคาถูก พกพาติดตัวไดทุกที่  ทําความสะอาดไดงาย สวยงามนาใช  ลดภาระคาใชจายของครอบครัว 

คูมือการใชชุดอุปกรณเครื่องชวยที่มีตอความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมของเด็กบกพรองทางรางกายหรือ

การเคล่ือนไหว ประกอบดวย บทนํา  กลุมเปาหมาย วิธีการใช  ตัวอยางชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ  5 แบบที่ลดขอจํากัดในการใชมือทํา

กิจกรรม  การผลิต/การจัดทําและการวัดประเมินผลการใช 

ขอขอบคุณผูปกครอง นักกิจกรรมบําบัดและเด็กๆ ทุกคนที่มีสวนชวยพัฒนาชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ น้ี ให

เปนประโยชนตอเด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง  
 

 

นางสาวปนัดดา  วงคจันตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

 หนา 

1. ความสําคัญของการใชชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ  1 

2. กลุมเปาหมายในการใชชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ     1 

3. ตัวอยางชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ  5 แบบที่ลดขอจํากัดในการใชมือทํากิจกรรม   1 

4. วิธีการใช ชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ   3 

5. การผลิต /การจัดทํา 5 

6. การประเมินความสามารถการใชมอืทํากจิกรรม 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดอปุกรณเครือ่งชวยทีม่ีตอความสามารถในการใชมอืทาํกจิกรรมของเดก็บกพรอง

ทางรางกายหรอืการเคลือ่นไหว 

1. ความสําคัญของการใชชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ  

      ชุดอุปกรณเครื่องชวย ที่มีตอความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมของเด็กบกพรองทาง

รางกายหรือการเคลื่อนไหวตนแบบ   มีความจําเปนในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน ชวยให

เด็กจับแปรงสีฟน จับชอนตักอาหารและจับดินสอไดดวยตนเอง ทํากิจกรรมตางๆ ไดมากข้ึน   

สงเสริมการเรียนรูไดหลากหลาย  ประสบความสําเร็จดวยตนเอง ชุดอุปกรณเครื่องชวยฯ ผลิตจาก

วัสดุหางายหรือวัสดุเหลือใช ในทองถ่ิน เชน โฟมกันกระแทก สายผาหรือไนลอน   มีราคาถูก ทํา

ความสะอาดไดงาย  พกพาติดตัวไดทุกที่  ทําความสะอาดไดงาย สวยงามนาใช   

2. กลุมเปาหมายในการใชชุดอุปกรณเครื่องชวย  

เด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวที่มีปญหาการใชมือจับแปรงสีฟน  การใชชอน  การใช

ดินสอขีดเขียน มีลักษณะของมือที่เปนขอจํากัด ดังน้ี  

1) ขอศอก และขอมือ   งอเกร็ง เคลื่อนไหวมือ น้ิวมือลําบาก หยิบจับวัตถุไมมั่นคง 
2) ขอมืองอเกรง็ น้ิวมือเหยียด งอน้ิวและกําลําบาก ทําใหกําวัตถุไมมั่นคง    
3) มือเหยียด/งอเกรง็มีการเคลื่อนไหวมือแบบกํา -ปลอย ชาไมมั่นคง    
4) ขอมือเคลือ่นไหวไดดีแตกําลังน้ิวมือมีนอยทําใหหยิบจบัวัตถุดวยสามน้ิวไมมั่นคง วัตถุ

หลุดมอืงาย    
5) ฝามือมกีารเคลื่อนไหว และออกแรงกํามือไดเลก็นอย 

3. วิธีการใชชุดอุปกรณเครื่องชวยที่มีตอความสามารถในการใชมอืทาํกจิกรรมของเดก็บกพรองทาง
รางกายหรือการเคลื่อนไหว    การใชชุดอุปกรณเครื่องชวย ฯ ใหมีประโยชนสูงสุดกับเด็ก มี
ข้ันตอน ดังน้ี 

1) การประเมินความสามารถการใชมือ ลักษณะของทามือและการเคลื่อนไหวมือ 
2) การประสานความรวมมือกับทีมสหวิทยาการ  ในการวางแผนหรือจัดทําโปรแกรมการใช 
3) การเลือก การดัดแปลง หรือการออกแบบใหม ใหความเหมาะสมกับความตองการจําเปน  
4) การใหความรูหรือการสาธิตวิธีการใชทางเทคนิคสําหรับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัว 
5) การประเมินระหวางใช และหลังใช จากการสอบถามหรือสังเกตพฤติกรรมขณะใช 
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4. ชุดอุปกรณเครื่องชวย 5 แบบ ที่ลดขอจํากัดในการใชมือทํากิจกรรมของเด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว  ดังนี้ 
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ชุดอุปกรณเครื่องชวย 5 แบบ ที่ลดขอจํากัดในการใชมือทํากิจกรรมของเด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว  (ตอ) 
 

- 
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5. การผลติ /การจดัทาํ 

การพัฒนาชุดอปุกรณเครื่องชวย ที่มีตอความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมของเด็ก

บกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว  เปนการประยุกตใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม คุมคา

สอดคลองกบัความตองการจําเปนของเด็กแตละคน  วิธีการผลิต/การจัดทํา ดังน้ี   

1) รายการและราคาวัสดุการผลิต   

ลําดับที ่ รายการวัสดุ ราคา  (บาท) จํานวนอุปกรณที่ผลิตได 

1 โฟมเหลอืใช 1  ตารางฟุต 0 100 ช้ิน 

2 เทปหนามเตย 1 เมตร 20 30  ช้ิน 

3 เข็ม 20 เลม  12 จํานวนมาก 

4 ดาย 1  หลอด (550 เมตร) 12 500  ช้ิน 

5 สายผาไนลอน กวาง 1 น้ิว 1 เมตร  20 8  ช้ิน 
 

ตวัอยางอปุกรณ  

             
โฟมกันกระแทก 

         

เทปหนามเตย ตัวผูและตัวเมีย 

      
สายกระเปาไนลอน กวาง 1 น้ิว 
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เข็ม ดายและวัสดุตกแตง ตามตองการ 

 

2) วิธีการผลิต/การจัดทํา  

การผลิตหรอืการจัดทาํชุดอุปกรณเครื่องชวย ที่มีตอความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมของ

เด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลือ่นไหวตนแบบ ข้ึนอยูกับลักษณะทามือและความสามารถในการใช

มือในการทํากจิกรรมของเด็กแตละคน  มีวิธีการผลิตหรือจัดทาํ ดังน้ี 

2.1) เครื่องชวยสําหรบัขอศอก และขอมืองอเกร็ง เคลื่อนไหวมือ น้ิวมือลําบาก หยิบจับวัตถุ
ไมมั่นคง 
          2.1.1)  เครื่องชวยช้ินที่ 1  มีวิธีการผลิต/การจัดทําดังน้ี 

        (1)  ใชคัตเตอรตัดโฟม ใหเปนกอนกลม ขนาดพอดีกับมอืของเด็ก                 

          
  (2)  นํากอนกลมมาประกอบกับอปุกรณ   คือ  ดินสอ   แปรงสีฟน   ชอน และสอม 

          
 

      (3)  นําไปใชได 
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         2.1.2)  เครื่องชวยช้ินที่  2  มีวิธีการผลิต/การจัดทําดังน้ี 
 

(1)   ใชมีดคัตเตอร เจอะร ูลูกกอลฟ ใหมีขนาดใหญข้ึน ใหพอดีกับ อุปกรณที่จําเปนตองใช 

       
 

             (2) นําลกูกอลฟทีเ่จาะรูแลวมาประกอบกบัอปุกรณ คือ ดินสอ แปรงสฟีน  ชอน และสอม 

 
 

       (3) นําไปใชได 
 

2.2)  เครื่องชวยสําหรับเด็กที่มีขอศอกและขอมืองอเกรง็ เคลื่อนไหวมือ น้ิวมือลําบาก หยิบจับวัตถุไมมั่นคง 
  2.2.1)   เครือ่งชวยช้ินที่ 1  มีวิธีการผลิต/การจัดทํา  ดังน้ี 
  (1) ใชคัตเตอรตัดโฟม ใหเปนกอนทรงกระบอก ขนาดพอดีกบัมือของเด็ก        

                        
 

(2) ใชกรรไกรตัด สายกระเปาไนลอน กวาง 1 น้ิว ยาว  10 น้ิว เทปหนามเตย ตัวผูและตัว

เมีย กวาง  1  น้ิว  ยาว 1.5 น้ิว เย็บเทปหนามเตยติดหัว ทายของสายไนลอน 
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(3) ประกอบกอนโฟมทรงกระบอกเขากับ สายไนลอน ตามแนวยาว 

        
 

     (4)   นํากอนโฟมพรอมสายไนลอนมาประกอบกับอุปกรณ  คือ  ดินสอ แปรงสีฟน ชอน และสอม 

       

       
 

          (5) นําไปใชได 

    2.2.2) เครื่องชวยช้ินที่ 2 มีวิธีการผลิต/การจัดทําดังน้ี 
(1) ใชกรรไกรตัด สายกระเปาไนลอน ขนาดกวาง 1 น้ิว ยาว  10 น้ิว เทปหนามเตย ตัวผู

และตัวเมยี ขนาดกวาง  1  น้ิว  ยาว 1.5 น้ิว เย็บเทปหนามเตยติดหัว ทายและเย็บยางยืดตรงกลาง ของ

สายไนลอน  

              
                (2) นําสายไนลอน ที่เย็บตามขอ (1)  แลวประกอบกับอุปกรณ  คือ  ดินสอ แปรงสีฟน ชอน และสอม 

 

         
 

(2) นําไปใช 
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2.3) เครื่องชวยสําหรบัเด็กที่มมีอืเหยียด/งอเกร็งมกีารเคลื่อนไหวมือแบบกํา -ปลอย ชาไมมั่นคง    
         มีวิธีการผลิต/การจัดทํา  ดังน้ี 

          (1)   ใชคัตเตอรตัดโฟม ใหเปนกอนทรงสเีหลี่ยมผืนผา ขนาดพอดีกบัมือของเด็ก                 

                       
 

(3) นํากอนโฟมพรอมสายไนลอนมาประกอบกบัอปุกรณ  คือ  ดินสอ  ชอน และสอม 
 

     
 

2.4) เครื่องชวยสําหรบัเด็กที่มขีอมอืเคลื่อนไหวไดดีแตกําลังน้ิวมอืมีนอยทําใหหยิบจับวัตถุดวย
สามน้ิวไมมั่นคง วัตถุหลุดมืองาย    

    2.4.1)   เครื่องชวยช้ินที่ 1  มีวิธีการผลิต/การจัดทํา  ดังน้ี 
      (1) ใชคัตเตอรตัดโฟม ใหเปนกอนรปูตัวแอล (L) ขนาดพอดีกับน้ิวมอืของเด็ก                 

                
(2)  นํากอนโฟมรูปตัวแอล  ประกอบกบัอปุกรณ  คือ  ดินสอ   

                                          
(3)  นําไปใช โดยสวมเขากบัน้ิวหัวแมมือ 
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    2.4.2)   เครื่องชวยช้ินที ่2  มีวิธีการผลิต/การจัดทํา  ดังน้ี 
  (1)    ตัดยางยืดขนาดกวาง  1 น้ิว  ยาว  5  น้ิว  เย็บดวยเสนดาย เปนรูปตัววาย (Y)  

       
 

                            (2)  นํายางยืดรูปตัววาย  ประกอบกบัอปุกรณ  คือ  ดินสอ   

  (3) นําไปใช โดยนํายางยืดสวมน้ิวหัวแมมอืและน้ิวช้ี วางบนดินสอ    
  

   2.4.3)   เครื่องชวยช้ินที่ 3  มีวิธีการผลิต/การจัดทํา  ดังน้ี 
  (1)    ตัดยางยืดขนาดกวาง  1 น้ิว  ยาว  5 น้ิว เย็บดวยเสนดาย เปนวงกลม (O) ซอนทบักันสองช้ัน  

       
 

                            (2)  นํายางยืดวงกลม  ประกอบกบัอปุกรณ  คือ  ดินสอ   

 
 

(4) นําไปใช โดยสวมเขากบัน้ิวหัวแมมือของเด็ก 
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 2.4.4)   เครื่องชวยช้ินที่ 3  มีวิธีการผลิต/การจัดทํา  ดังน้ี 
            (1) ใชคัตเตอรตัดโฟมเปนรปูทรงสามเหลี่ยมยาว 2-3 น้ิว ขนาดพอดีกับน้ิวมือของเด็ก                 

                  
 

(2) นําโฟมรปูทรงสามแหลี่ยม  ประกอบกับอุปกรณ  คือ  ดินสอ   

 
       (3)  นําไปใช โดยใหเด็กใชน้ิวหัวแมมือ น้ิวช้ี และน้ิวกลางจับดินสอแบบสามน้ิว 

2.5) เครื่องชวยสําหรบัเด็กที่มขีอมอืเคลื่อนไหวไดดีแตกําลังน้ิวมอืมีนอยทําใหหยิบจับวัตถุดวย
สามน้ิวไมมั่นคง วัตถุหลุดมืองาย    

    2.5.1)   เครื่องชวยช้ินที่ 1  มีวิธีการผลิต/การจัดทํา  ดังน้ี 
                    (1)   ใชคัตเตอรตัดโฟม ใหเปนกอนทรงบอก ขนาดพอดีกับมือของเด็ก                

            
(2)  ใชกรรไกรตัด สายกระเปาไนลอน ขนาดกวาง 1 น้ิว ยาว  10 น้ิว เทปหนามเตย ตัว

ผูและตัวเมีย ขนาดกวาง  1  น้ิว  ยาว 1.5 น้ิว เย็บเทปหนามเตยติดหัว ทายของสายไนลอน  
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 (3)   ประกอบกอนโฟมทรงกระบอกเขากบั สายไนลอน 

           
 

 

 

     (4)   นํากอนโฟมพรอมสายไนลอนมาประกอบกับอุปกรณ  คือ  ดินสอ  
           

               (5) นําไปสวมเขากับฝามือของเด็ก รัดเทปหนามเตยใหแนน ดินสออยูระหวางน้ิวช้ีกับน้ิวกลาง 

   2.5.2) เครื่องชวยช้ินที่ 2 มีวิธีการผลิต/การจัดทําดังน้ี 
(1) ใชกรรไกรตัด สายกระเปาไนลอน ขนาดกวาง 1 น้ิว ยาว  10 น้ิว เทปหนามเตย ตัวผู

และตัวเมยี ขนาดกวาง  1  น้ิว  ยาว 1.5 น้ิว เย็บเทปหนามเตยติดหัว ทายและเย็บยางยืดตรงกลาง ของ

สายไนลอน  

              
                (2) นําสายไนลอน ที่เย็บตามขอ (1)  แลวประกอบกับอุปกรณ  คือ  ชอน และสอม 

 

        

(2) นําไปใช โดยสวมเขากบัฝามือ ดามชอนหรอืสอมอยูในฝามอื   
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6. การประเมนิความสามารถในการใชมอืทาํกจิกรรม 

การประเมินความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมหลักของการดําเนินชีวิตประจําวัน  ในที่น้ี 

คือ การใชมือเขียนหนังสือ  การจับแปรงสีฟน  การจับชอนหรือสอม โดยใชเครื่องชวย การพิจารณา

ใหอุปกรณเครื่องชวย มี 5  ข้ันตอน  คือ  1) การประเมินความสามารถการใชมือ ลักษณะของทามือ

และการเคลื่อนไหวมือ  2)  การประสานความรวมมือกับทีมสหวิทยาการ  ในการวางแผนหรือจัดทํา

โปรแกรมการใช  3)  การเลือก การดัดแปลง หรือการออกแบบใหม ใหความเหมาะสมกับความตองการ

จําเปน  4)  การศึกษาวิธีการใชทางเทคนิคสําหรับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัว และ 5) การประเมิน

ระหวางใช และหลังใช จากการสอบถามหรือสังเกตพฤติกรรมขณะใช   

      ลักษณะของทามือและการเคลื่อนไหวมือ ของเด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว  มี  5 

แบบ ดังน้ี  1) ขอศอก และขอมือ   งอเกร็ง เคลื่อนไหวมือ น้ิวมือลําบาก หยิบจับวัตถุไมมั่นคง  2)  

ขอมืองอเกร็ง /น้ิวมือเหยียด งอน้ิวและกําลําบาก ทําใหกําวัตถุไมมั่นคง   3)  มือเหยียด/งอเกร็งมีการ

เคลื่อนไหวมือแบบกํา -ปลอย ชาไมมั่นคง   4)  ขอมือเคลื่อนไหวไดดีแตกําลังน้ิวมือมีนอยทําใหหยิบจับ

วัตถุดวยสามน้ิวไมมั่นคง วัตถุหลุดมืองาย   5)  ฝามือมีการเคลื่อนไหว และออกแรงกํามือไดเล็กนอย 

ความสามารถในการใชมือของแด็ก  ประเมนิจากการสงัเกตพฤติกรรมระหวางทํากจิกรรม

ตาง ๆ   มีการใหคะแนน 5 ระดับ คือ  1)  ทําไมได  แตรับรู 2) ทําไดโดยจับมือทํา   3)  ทําไดโดย

กระตุนเตือน  4)  ทําไดดวยตนเอง  และ 5)  ทําไดดวยตนเองอยางคลองแคลว 

ผูปกครองหรอืผูที่เกี่ยวของควรศึกษาปญหาการทํากิจวัตรประจําวันของเด็ก แลวสงัเกต

พฤติกรรมทาทาง ลักษณะทามอื  และความสามารถขณะทาํกิจกรรมของเด็ก ปรึกษานัก

กิจกรรมบําบัด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ทําความเขาใจปญหากอน หลงัจากน้ันจึงเลอืกวัสดุทีส่อดคลอง

กับความตองการจําเปนมากทีสุ่ด และควรมกีารประเมินระหวางใช และหลงัใช จากการสอบถามหรอื

สังเกตพฤติกรรมขณะใช เพื่อใหอปุกรณเครือ่งชวยเปนประโยชนสูงสุดตอเด็ก       

  ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการใชมือทํากิจกรรมหลกัของการดําเนินชีวิตประจําวัน  

ของเด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว  
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แบบประเมินความสามารถในการใชมือของเด็กบกพรองทางรางกายหรือการเคลือ่นไหว 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง   ที่ตรงกับลักษณะทามือของเด็ก 

   ขอศอก และขอมือ   งอเกร็ง เคลื่อนไหวมือ น้ิวมือลําบาก หยิบจับวัตถุไมมั่นคง   

   ขอมืองอเกร็ง /น้ิวมือเหยียด งอน้ิวและกําลําบาก ทําใหกําวัตถุไมมั่นคง    

   มือเหยียด/งอเกร็งมีการเคลื่อนไหวมือแบบกํา -ปลอย ชาไมมั่นคง   

   ขอมือเคลื่อนไหวไดดีแตกําลังน้ิวมือมีนอยทําใหหยิบจับวัตถุดวยสามน้ิวไมมัน่คงวัตถุหลุดมืองาย      

   ฝามือมีการเคลื่อนไหว และออกแรงกํามือไดเล็กนอย 

โปรดเขียนตัวเลขลงในชอง ใหตรงกับระดับความสามารถในการใชมือของแด็กในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

เกณฑในการใหคะแนน มีดังน้ี  

1  หมายถึง  ทําไมได แตรับรู  2  หมายถึง  ทําไดโดยกระตุนเตือน 

3  หมายถึง ทําไดดวยตนเอง   4  หมายถึง  ทําไดเองอยางตอเน่ืองประสานกัน   

5  หมายถึง        ทําไดเองเปนธรรมชาติ 

 
 

 

ที ่

 

รายการกจิกรรม 

ความสามารถในการใชมอื 

วนั/เดอืน/ป ทีป่ระเมนิ 

    

1 การจบัชอน     

2 การใชชอนตักอาหารเขาปาก     

3 การใชสอมเข่ียอาหาร     

4 การจบัแปรงสีฟน     

5 การแปรงฟน     

6 การจบัดินสอ     

7 การใชดินสอลากเสนแนวด่ิง     

8 การใชดินสอลากเสน แนวนอน     

9 การใชดินสอระบายสีในกรอบ     

10 การใชดินสอลากวงกลม     

เฉลีย่     
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ประวตัผิูแตง 

ชือ่ สกลุ   นางสาวปนัดดา   วงคจันตา 

ตาํแหนง  รองผูอํานวยการ   

สถานทีท่าํงาน     ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร    

ทีต่ัง้ 4645  ถนน ดินแดง  แขวง ดินแดง  เขตดินแดง จงัหวัด กรุงเทพมหานคร  

ชือ่ยอปรญิญา สาขาวิชา สถาบนัการศกึษา ปทีส่าํเรจ็ 

วทบ. กิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2542 

ปวค. วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 2547 

The certificate in 

special education. 

Special Education Illinois State University/  , 

USA 

2549 

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 2552 

ปร.ด.  หลักสูตรและการ

เรียนการสอน   

มหาวิทยาลัยขอนแกน 2554 

 

ประวตักิารทาํงาน   

พ.ศ.2542-2544 นักกิจกรรมบําบัด โรงเรียนศึกษาพเิศษเชียงราย จงัหวัดเชียงราย     

พ.ศ.2544-2545 นักกิจกรรมบําบัด ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชียงราย  

พ.ศ.2545-2553 อาจารย  1  ระดับ  3 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9  

 พ.ศ.2553-2555 รองผูอํานวยการ  โรงเรียนพบิูลประชาสรรค  กทม. 

 พ.ศ.2555-ปจจบุัน รองผูอํานวยการ ศูนยการศึกษาพิเศษสวนกลาง  กทม. 

 


