
หน้าที่ 1

1.กาญจนบุรี 
1 นายสมคิด  ปรกแก้ว

2.ขอนแก่น
2 นางสาวสุธานี  ทองย่อม
3 นางสาววรรณชีวา  ศรีนอก

4 นางมะนิตดา แดงหยง
3.ชลบุรี

5 นางพัทธ์ธีรา โยธราช
6 นางพัชรินทร์ หมื่นสา

7 นางจิตราอธิศกิตต์ ก้องยืนยง
8 นางสาวยุวดี อภัยสุข
9 นางสาวอิสรีย์ แรงครุฑ

4.ชยัภูมิ
10 นางสุรีรัตน์ ลอยจันทึก
11 นางราตรี งาชัยภูมิ
12 นายศรัณย์  สุทธิเสถียร
13 นางสมทิวา  จันทาทุม
14 นางสาวพวงแก้ว  กระแสร์สินธ์
15 นางสาวศศิธร  ลุนศิลา
16 นายพิสิฏฐ์  สินธุวงศานนท์

17 ขวัญข้าว  ศรีพาโชค
18 ณัฎฐ์ธนมน  วิสุทธิพงษ์

ผู้เขา้อบรมประกอบดว้ย :  ครูทีรั่บผิดชอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้

ทต.บ้านเป็ด

รายชื่อผู้เขา้อบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชพีครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่

รุ่นที ่4 ระหว่างวันที ่19 - 22 เมษายน 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64)
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน : วันที ่19 เมษายน 2564 เวลา 08.00 - 10.00 น.

อบจ.ชยัภูมิ

                                      คณิตศาสตร์ หรือครูทีรั่บผิดชอบสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนละ 2 คน ดังนี้

จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/

ชื่อ - สกุล
ทม.กาญจนบุรี

ทม.เมอืงพล

อบจ.ชลบุรี

ทม.ชลบุรี

ทม.ชยัภูมิ



หน้าที่ 2

จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/

ชื่อ - สกุล
5.ชมุพร

19 นางนิภาพร  พูลเขาล้าน
20 นางปัทมา    บ ารุงสุข

6.เชยีงราย
21 นางสาวกรวิภา กันทะสุข
22 นางสุจิตรา เพชรอาวุธ

7.เชยีงใหม่
23 นายเริงศักด์ิ  ธรรมดิษฐ์

8.ตรัง
24 นายสุทธิ  วัฒนโภคา

9.นครปฐม
25 นางสาวเขมจิรัสย์  กิตติปัญโยชัย
26 นางจิรัชญา ประชานันท์
27 นางศรัณยา เจริญจิตร์
28 นางวทันยา ทองรอด

10.นครราชสีมา
29 นางโชติกา โอภาปรัชภูมิ
30 นางจินตนา สายศรีบัณฑิต
31 นางสาวจันทร์เพ็ญ เถระปัญญา
32 นางสาวเสาวณีย์ นรพิพัฒน์วงศ์

11.บึงกาฬ
33 นางสาวธนิตา บัวละคร
34 นางสาวอลิษา สารธิราช

12.บุรีรัมย์
35 นางสาวอุลัยพร  ครรไลรักษ์

36 นางบุญญิสา  ศิริโชติ
13.ประจวบคีรีขนัธ์

37 นายนพเชรษฐ์  สิริสุริยกมลชัย
38 นายธีรเกียรติ  สอนสัญ

14.พระนครศรีอยธุยา

39 นางมาลิณี  ชมภูวิเศษ
40 นางสาวประภาศรี  ลมูลพงษ์

อบจ.ชมุพร

ทต.อ้อมใหญ่

อบจ.เชยีงราย

ทต.สองแคว

ทม.นารอง

ทต.ห้วยยอด

ทต.เขาน้อย

ทน.พระนครศรีอยุธยา

ทต.โนนสูง

ทต.พรเจริญ

ทม.บุรีรัมย์



หน้าที่ 3

จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/

ชื่อ - สกุล

41 นายปิยะบุตร บูรพนาวิบูลย์

15.พังงา
42 นางสาวณัฐชยา ง้ิวชน

43 นางสาวสุรีย์รัตน์ หน่อนารถ

16.เพชรบุรี
44 นางกรกนก จรัสรัมย์

45 นางอรอุมา กรใย

17.แมฮ่่องสอน
46 นางสาววรัญญา  อุ่นนันกาศ

47 นางสาววิภารัศมิ์  สกุลยุทธเสนี

18.ยโสธร
48 นางสาววริฏฐา ชัยพฤกษมงคล

49 นายนิติศักด์ิ จินาพันธ์

50 นางศุภรัตน์ เนตรรังสรรค์

19.ราชบุรี
51 นางสาวม่านเมฆ เหลืองทองค า

20.ศรีสะเกษ
52 นางสมภาร ลุนภูงา

53 นางพัชมณฑ์ ค าพิหล้า

21.สกลนคร
54 นายทนงศักด์ิ  ผิวบุญเรือง

22.สมทุรสงคราม
55 นางสาวอมรรัตน์ อังกินันท์

56 นางสาวมณีวรรณ เดือนกลาง

23.สมทุรสาคร
57 นายธัชนนท์  พุม่โภคัย

58 นายอรรณพ  ธรรมประเสริฐ

59 นางสาวพัชราวลี  บุณยศรีสวัสด์ิ

60 นางส าอางค์  เจริญฤทธิ์

ทต.เขางู

ทต.ท่าหลวง

ทม.ตะก่ัวป่า

ทม.เพชรบุรี

อบจ.แมฮ่่องสอน

ทม.ยโสธร

ทต.กุดชมุพัฒนา

ทต.ห้วยทับทัน

ทม.สมทุรสงคราม

อบจ.สมทุรสาคร

อบจ.สกลนคร



หน้าที่ 4

จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน/

ชื่อ - สกุล

61 นางสาวบุษบากร  เวทยไวกูณฐ์
62 นางสุพรรณา  ขารพ

24.สระแก้ว
63 นางอรุณี  สุเมธโสภณ
64 นางภคพร  สังข์อ่อน

65 นางสาวเกวรินทร์ กระพันเขียว
66 นางสาวสายสุดา ขันธเวช

25.อ่างทอง
67 นางสาววรรณวิศา   โพธิปิน
68 นายสุริยา นกครุฑ
69 นางสาวศุภานิมิต นาควะรี
70 นายยศรัณย์   จันทร์สว่าง
71 นายนัทพงษ์  บุญชื่น

26.อุดรธานี
72 นางปิยะนันท์ ประทุมรัตน์

27.อุบลราชธานี
73 นายนิสิต มากมี

74 นางกมลทิพย์ นครพันธ์
75 นางสาวนิภาพร พลสวัสด์ิ

28.อ านาจเจริญ
76 นางสาวจารุขจิต ชาวชาติ
77 นางธานีรัตน์ วิริยะกุล

78 นายนิติกร  ศรีจันทร์
79 นางวีรดา  กาหาวงศ์

80 นางสาวศรัญญา บ่อทอง
81 นางลินดา พงษ์ศักด์ิ
82 นายศุกล ระวิโรจน์
83 นางสาวภิญรดา ภูธนคณาวุฒิ
84 นางอุไรวรรณ เจริญถิ่น

อบจ.สระแก้ว

ทต.ป่าโมก

ทม.อรัญญประเทศ

ทต.นาดี

เทศบาลต าบลน  าปลีก

ไมท่ราบสังกัด

ทต.ตระการพืชผล

ทต.น  าโสม

ทม.วารินช าราบ

ทม.อ านาจเจริญ


