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ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกเขา้รับการอบรมหลักสตูร 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus  

กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขยีนโปรแกรม KB-IDE 

 
 

รุ่นท่ี 1  

ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย ศุภชัย  แก้วขาว คลองลานวิทยา กำแพงเพชร 

2 นางสาว ปาริฉัตร  ขำยะบุญ โรงรียนศรรีาชา ชลบุร ี

3 นาง ชลภิรัตน์  แก้วมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด

ลำพูน ลำพูน 

4 นาย เจริญ  แก้วใจดี โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร 

5 นางสาว วรรณนิศา ล่องแพ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์

วิทยา กาญจนบุร ี

6 นาย ภูวเนศวร์ ศรีทอง โรงเรียนโนนพะยอมพิทย

ไพศาล ขอนแก่น 

7 นาย บัญชา วงศ์คำภา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพ

ที่ 86 บึงกาฬ 

8 นาง ชนนิกานต์  นันทราช โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์

มิตรภาพที ่126 สกลนคร 

9 นาย คุณากร แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สกลนคร 

10 นาย พายุ  ดอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ อุบลราชธานี 

11 นาย เอกภักด์ิ  ยินดีผล โรงเรียนบ้านนา น่าน 

12 นาย พูลศักด์ิ มอญดี โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่า

พลับพลา มหาสารคาม 

13 นางสาว นัทกาญจน์ ง้วนจินดา โรงเรียนบ้านหนองกวาง ราชบุร ี

14 นาย เกรียงไกร  บุญฉ่ำ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ลพบรุ ี

15 นาง สีตีมารีแย ดอเส็น โรงเรียนบ้านหลักเขต ยะลา 

16 นางสาว เสาวลกัษณ์ ย้ิมประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 

17 ว่าที่ร้อยตร ี เทพเทวัน ศรีหะจันทร ์ โรงเรียนปริยัติไพศาล นครราชสีมา 
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ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

18 นางสาว พมรรัตน์  ชลไพรพิมล

รัตน์ 

โรงเรียนผักไห ่"สุทธาประมุข" พระนครศรีอยุธยา 

19 นาย วิชิตชัย ใจว่อง โรงเรียนพฒันาสามัคคี อำนาจเจรญิ 

20 นางสาว ณัฐาศิร ิ สุวรรณกลาง โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 

21 นาง ชุติมา สุวรรณช่ืน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล

เมืองสวรรคโลก 

สุโขทัย 

22 นาย ศราวุธ  ฤทธ์ิจอหอ โรงเรียนเมืองคง นครราชสีมา 

23 นาย ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนวัดบางใหญ ่ นครศรีธรรมราช 

24 นาย สุภชัย สมบุญ โรงเรียนวัดหัวกรูด ชุมพร 

25 นางสาว ปราณี พ่วงทองคำ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติ

วิทยาภูมิ" 

อ่างทอง 

26 นางสาว จิตติรัตน์ เจ๊ะอารง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส 

27 นาย เอกชัย  ใจแจ้ง โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร 

28 นางสาว สุริยาวดี ชวดอิ่ม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

29 นาง รุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์ิตต์

อารีฯ 

ลำปาง 

30 นาย ชวนันท์ ทัศนาภูมิ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร 

31 นาย รัฐพงษ์  นนทะคุณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ แม่ฮ่องสอน 

32 นางสาว อภิญญา  ไทยลาว โรงเรียนองค์การบรหิารส่วน

ตำบลบงึคำพรอ้ย๑ (โรงเรียน

วัดราษฎร์ศรัทธาราม) 

ปทุมธานี 

33 นางสาว รมิตา พิมพะไสย์ โรงเรียนอนุกูลนาร ี กาฬสินธ์ุ 

34 นาย เฉลิม  บัวสงิห ์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ศรีสะเกษ 

35 นางสาว สุมัทนา อ่องจำปา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร ์ระยอง 

ระยอง 

36 นางสาว ภัทราภรณ์  เนินฉาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ระยอง 

37 นาย พีรศักด์ิ  แก้วคำลา โรงเรียนเทพศิรินทร ์

สมุทรปราการ 

สมุทรปราการ 

38 นางสาว ภิรญา  สายศิริสุข โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุ

กูล" 

สระบุร ี

39 นาย สมุทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา 

40 นางสาว อารีรัตน์ ธานี โรงเรียนพนาศึกษา อำนาจเจรญิ 

41 นาย ณัฐวุฒิ สุภารักษ์ โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา เชียงใหม ่
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ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

42 นาย ดุริยา  เย็นเอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชร

จริก 

นครศรีธรรมราช 

43 นางสาว พนิดา มาลัยมาตร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  นครสวรรค์ 

44 นาย สิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์ โรงเรียนสุรนาร ี นครราชสีมา 

45 นางสาว วันวีร์ กลันทปรุะ โรงเรียนอุดมดรุณี   สุโขทัย 

 

รุ่นท่ี 2 

ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย สิทธิกร  บญุเกิด โรงเรียนคันโช้งพทิยาคม พิษณุโลก 

2 นางสาว วันนิสา ขันใส โรงเรียนชุมชนบ้านดง อุตรดิตถ์ 

3 นางสาว อธิษฐาน อินทะศร ี โรงเรียนดงสวงรรค์วิทยา หนองบัวลำภู 

4 นางสาว แขนภา   แก้วมหาวงศ์ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม อุดรธานี 

5 ว่าที่ร้อยตร ี ภุชงค์  ธัญญุพักตร ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง 

(บ้านไสน้ำเย็น) 

ภูเก็ต 

6 นางสาว ธีรวรรณ  จันทรอ์ิน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ 

(บ้านทุ่งกระถิน) 

ราชบุร ี

7 นาย ดุลยวิทย์ นิทรัพย์ โรงเรียนบ้านหมอ"พฒันานุกูล" สระบุร ี

8 นาย เกียรติภูม ิ อุเหล่า โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา หนองบัวลำภู 

9 นาย กรกช จันทร์บญุพิทักษ์ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์

ประสาน" 

ยะลา 

10 นางสาว จรสัแสง โรงเรียนประชานิคม 4 ชุมพร 

11 นาง เจนจิรา  แสนไชย โรงเรียนปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ 

12 นาย ศรัญญู  นิลนิยม โรงเรียนผดุงปัญญา ตาก 

13 นางสาว พชรกมล โพธ์ิแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อุดรธานี 

14 นาย กู้เกียรติ  แดงสีดา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก

มิตรภาพที7่3 

พิษณุโลก 

15 นาย ปิยะพัชร์ คล้ำจีน โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธ์ิ บุรรีัมย์ 

16 นางสาว เรวดี เกษตรเจริญ โรงเรียนสตรียะลา ยะลา 

17 นางสาว รุ่งทิพย์ จันดี โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตาก 

18 นาย พีระพงษ์  ปรีดาชม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

รังสิต 

ปทุมธานี 

19 นาง รุ่งทิพย์ เทพประสิทธ์ิ โรงเรียนสา น่าน 

20 นาย วงศกร  พิมพ์จันทร ์ โรงเรียนหมื่นศรปีระชาสรรค์ สุรินทร ์
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ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

21 นาย กิตติธัช  สบืสุนทร โรงเรียนห้วยแถลงพทิยาคม นครราชสีมา 

22 นางสาว เฉลิมพร เพชรนิล โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พิจิตร 

23 นาย ฉัตรชัย  โฆสิต โรงเรียนอุดมพัฒนา นครสวรรค์ 

24 นาย อรรณนพ  แตงอ่อน โรงเรียนไตรประชาสามัคคี นครสวรรค์ 

25 นาย โตมร เข็มมงคล โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธ์ิ อุตรดิตถ์ 

26 นาย โยธิน ธีระนันท ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น 

27 นาย ธงชัย  ขำเทศเจริญ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐ

พัฒนา) 

นครราชสีมา 

28 นาย อดิศวร แก่นเมือง โรงเรียนบ้านแม่สาว เชียงใหม ่

29 นาย ดนัย แสนธิวัง โรงเรียนบ้านห้วยโผ แม่ฮ่องสอน 

30 นาย นพดล  มิง่สำแดง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒"

อดุลศาสนกจิศึกษา" 

ปราจีนบุร ี

31 นาย วรพจน์ จเูภา โรงเรียนพนมสารคาม"พนม

อดุลวิทยา" 

ฉะเชิงเทรา 

32 นางสาว คณิศร เสมพืช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 

33 นาง สุภัทรวดี  ศรีนามบรุ ี โรงเรียนภู่วิทยา นครราชสีมา 

34 นางสาว อรุนณี โทเท โรงเรียนมญัจาศึกษา ขอนแก่น 

35 นางสาว สมฤทัย พาท ี โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี

36 นางสาว ตะวันฉาย เสาวคนธ์ โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุร ี ปราจีนบุร ี

37 ว่าที่ร้อยตร ี อภิชาติ  ศุภลักษณ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

บางเขน 

กรุงเทพมหานคร 

38 นาง จินดาวรรณ บุญชากร โรงเรียนรัษฎา ตรัง 

39 นาย กฤษฎากร ผาสุข โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม กาญจนบุร ี

40 นางสาว กานต์  เจียมวงศากุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ๒ ฉะเชิงเทรา 

 

รุ่นท่ี 3 

ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นางสาว มัสณา ทรงนาศึก โรงเรียนคณะราษฎรบำรงุ 

จังหวัดยะลา 

ยะลา 

2 นางสาว อมรรัตน์ มากเหลี่ยม โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ปทุมธานี 

3 นาย นายประดับชัย  อินมณี โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดร

คณารักษ์อุปถัมภ์" 

พิษณุโลก 
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ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

4 นาย ชัยนุรักษ์  ศรีวิสุทธ์ิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคใต้ 

นครศรีธรรมราช 

5 นางสาว ปทุม เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 

6 นางสาว ชลิศรา  แก้วประเสรฐิ โรงเรียนบ้านเขารกัษ์ สุราษฎร์ธานี 

7 นางสาว ชุลีมาศ นวนแก้ว โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ สระแก้ว 

8 นางสาว พิมพันธ์ุ  จันทะทัง โรงเรียนบ้านบางแก้ว 

(สำนักงานสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ 44) 

เพชรบรุ ี

9 นาย ศิวัสว์  โตนอก โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรม

นุเคราะห"์ 

ชลบุร ี

10 นาย อนุวัฒน์  จันเทศ โรงเรียนบ้านพร้าว หนองบัวลำภู 

11 นาย ชัยศักด์ิ นรเนตร โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ 

12 นาย อนุพงศ์ ประเสริฐ โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร อุบลราชธานี 

13 นาย พิพัฒน์ พังจันทร์ตา โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา น่าน 

14 นาย สมศักด์ิ พูลเพิ่ม โรงเรียนพานพร้าว หนองคาย 

15 นาย กฤตยชญ์ เจรญิสุข โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ 

16 นาย ชวนากร ศรีคำ โรงเรียนพลูเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ 

17 นาย เจษฎา เหล่ามา โรงเรียนแมร่ะมาดวิทยาคม ตาก 

18 นาย ประวัติ  ศิริคำภา โรงเรียนเลยตาดโนนพฒันา เลย 

19 นางสาว วิมลมาศ คำอ่อน โรงเรียนวัดสทุธาวาส ชลบุร ี

20 นาย กานต์ สุขกลาง โรงเรียนศาลาพัน ปทุมธานี 

21 นางสาว จุฑามาศ มีสุข โรงเรียนอนุกูลนาร ี กาฬสินธ์ุ 

22 นาง กนกอร ผาสีกาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ 

23 นาง เบญจวรรณ  บญุสุวรรณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน 

24 นางสาว บุณยนุช   อินทร์สวาท โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา7 สุพรรณบรุ ี

25 นาย อัครพงษ์   ติงสะ โรงเรียนบางละมงุ ชลบุร ี

26 นางสาว โสมวรรณ พันธ์ุสกลุ โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 

27 นางสาว รุ่งฟ้า สุขใส โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 

28 นาย ธรรมวิวรรชน์ รัตนประ

ทีป 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 

29 นาย เดชาธร  พองาม โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรรีัมย์ 

30 นาย รฐนนท์ ขันธหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ บุรรีัมย์ 
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31 นาย ชัยเดช บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 

32 นาง วิราวรรณ ราชบวร โรงเรียนเดชะปัตตยานุกลู จ.

ปัตตานี (สพม. เขต 15) 

 

33 นางสาว ตุลารัตน์  แสนตอ โรงเรียนองครักษ์  จ.นครนายก 

(สพม. เขต 7) 

นครนายก 

34 นาย นิพัฒน์ ชะเอม โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบรุ ี

35 นางสาว ภาวิณี เพ็งธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 

ยุติธรรมวิทยา 

สกลนคร 

36 นาย พีระพันธ์ บานเย็น โรงเรียนบ้านน้ำโจน นครนายก 

37 นางสาว วาสิตา ยอดย่ิง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แพร ่

38 นาง หทัยชนก ถาแหล่ง่ โรงเรียนวัดด่านช้าง เชียงราย 

39 นาง ไพรัช ทองห่วง โรงเรียนบ้านด่าน พิจิตร 

40 นาย วิทวัส นาคดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ บุรรีัมย์ 

41 นางสาว นิตยา คงเกษม โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา นครสวรรค์ 

42 นาย สืบพงศ์ พูลศริวิไล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา นครพนม 

 

รุ่นท่ี 4 

 

ท่ี คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย ภานุพงศ์ เจรญิชัย โรงเรียนจ่านกรอ้ง พิษณุโลก 

2 นาย กฤษฎา  อินทบัทิม โรงเรียนชนแดนวิทยาคม เพชรบรูณ์ 

3 นางสาว ปิยะพร สรลักษณ์ลิขิต โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สุราษฎร์ธานี 

4 นางสาว บัณฑิตา  จันทมาส โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม พิจิตร 

5 นาย พิทักษ์วงศ์  น้อยตำแย โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา 

6 นาย ดนุพล บุญชอบ โรงเรียนบางลี่วิทยา สุพรรณบรุ ี

7 นาย ชัยพร ดีกร โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สระแก้ว 

8 นาย องค์อาจ บำรุงสุข โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ 

9 นางสาว ชญาภัทร  ประเสริฐวงศา โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้า

ประชานุเคราะห)์ 

อุบลราชธานี 

10 นางสาว มยุร ี ฟองจันสม โรงเรียนบ้านบึงนาจาน เพชรบรูณ์ 

11 นาย กอบชัย สมพงษ์ โรงเรียนบ้านราษฎรบ์ำรุง ลพบรุ ี

12 นาย ภาคภูมิ สุวรรณโชติ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อุทัยธานี 
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13 นาย ธวัชชัย นาเลิง โรงเรียนบ้านวังม่วง ขอนแก่น 

14 นาย อรรถพล อินต๊ะสบื โรงเรียนบ้านศรีดอนมลู เชียงราย 

15 นางสาว ปรียาดา  ทะพิงค์แก โรงเรียนบ้านสันป่าสัก เชียงใหม ่

16 นางสาว รุ่งตะวัน  ศรลีาฤทธ์ิ โรงเรียนบ้านสานแว้ มุกดาหาร 

17 นาย เกรียงไกร  ตาสา โรงเรียนบ้านหนองโค้ง เชียงใหม ่

18 นาย ทรงพล  สินคุ้ม โรงเรียนบ้านหนองต่อ ชัยนาท 

19 นาง คัทลียา เสาร์แดน โรงเรียนปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน 

20 นางสาว ญาณกาญจน์ จิตคำรณ โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมงั

คลาภิเษก 

ฉะเชิงเทรา 

21 นางสาว หน่ึงฤทัย การเกณขาย โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ 

22 นาย ภาณุเมศวร ์ ภูกัน โรงเรียนภูผาม่าน ขอนแก่น 

23 นางสาว ศิริพรรณ ชาตินันท ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

ลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร 

24 นาง ดารารัตน์  เพิ่มโสภา โรงเรียนรัตนราษฎรบ์ำรุง ราชบุร ี

25 นางสาว ประภาศร ี เที่ยงธรรม โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ปทุมธานี 

26 นางสาว นารินทร์ กลั่นทอง โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชา

วิทย์) 

พระนครศรีอยุธยา 

27 นางสาว กุลณัฐธิดา  ห้าวหาญ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สุราษฎร์ธานี 

28 นางสาว รุ่งฤทัย มั่งค่ัง โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนอง

น้ำขาว) 

ราชบุร ี

29 นาย สมพร แซ่โค้ว โรงเรียนวิเชียรมาตุ๓ ตรัง 

30 นางสาว สุภาดา คำตา โรงเรียนเสาไห ้"วิมลวิทยานุกลู" สระบุร ี

31 นาง พัชรินทร ์ อุชชิน โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 

32 นางสาว จิรัชยาพร ทองลือ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร 

33 นาง พีรียา  วงษ์ธานี โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลงัใน สระแก้ว 

34 นาย ชาตรี   โถแก้ว โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห ์ เชียงราย 

35 นาย เอกลักษณ์ คุณติสุข โรงเรียนเทพศิรินทร ์ กรุงเทพมหานคร 

36 นาย ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล โรงเรียนบรบือ มหาสารคาม 

37 นางสาว ดลนภา ลาภวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด สุราษฎร์ธานี 

38 นางสาว สกุลรัตน์ โรจนพรพิรกัษ์ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 

39 นาง พณมวัลย์ นาวาร ี โรงเรียนโพนเมอืงประชารัฐ 

"ดร.ก่อ สวัสด์ิพาณิชย์ อนุสรณ์" 

ร้อยเอ็ด 

40 นางสาว ภัชราภร สอนเวียง โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ชลบุร ี
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41 จ่าสบิเอก

หญิง 

ศุภรัตน์  ต่างโอษฐ โรงเรียนวัดหนองคล้า ชลบุร ี

42 นาย ทองพูน  แพงมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 

43 นาง จงจิตร นิลวงค์ โรงเรียนสตรีพทัลงุ พัทลงุ 

44 นาง จิราภรณ์ ศิรสิุรักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 

45 นางสาว สุธิดา  เที่ยงทิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม  จ.

สระแก้ว  (สพม. เขต 7) 

 

 

หมายเหตุ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอเีมลแจง้ยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสทิธ์ิ  


