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ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูขั้นสูง C4T Plus  

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับชั้นประถมศึกษา 

 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน

วันที่ 19 กันยายน 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  

 
รุ่นที่ 1 (เรียนวันที่ 21 ก.ย. – 21 พ.ย. 63) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 สัตตบุษย์ ปัทมชัยพิวัทน ์ เทศบาลคลองท่อมใต้ กระบี ่

2 โศรดา มงคล ปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร 

3 มนต์สันต์ จังหวัดสุข วัดสุทธิสะอาด กรุงเทพมหานคร 

4 ฉัตรชนก  พวงแก้ว วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) กรุงเทพมหานคร 

5 เอกพันธุ์  โล้กูลประกิจ บ้านห้วยแร ่ ขอนแก่น 

6 ธนันญาดา อารีย ์ อนุบาลจันทบุร ี จันทบุร ี

7 มธุรญา  ประทับ วัดพิบูลสณัหธรรม ชลบุร ี

8 อัญชสา  พฤกษะศรีทอง ประภสัสรวิทยา ชลบุร ี

9 อมรรัตน์  หาญวิชาชัย สุนทรวัฒนา ชัยภูม ิ

10 ปวีณา แสนเรือง อนุบาลเวียงแก่น เชียงราย 

11 เจนจิรา บญุมากาศ บ้านดอย เชียงราย 

12 เฉลิมพล ชูสวัสดิกลุ สามัคคีวิทยาคม  เชียงราย 

13 ฐิติภัทร จักรค์ า บ้านกองลม เชียงใหม ่

14 เบญญาดา มลิวัลย ์ บ้านปะเหลียน ตรัง 

15 นวลจันทร์  แสนยินด ี ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ตาก 

16 สุจิตรา ทวีแก้ว ประถมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

17 ธมลวรรณ ศรีพรรณทอง บ้านสระน  าสม้ นครปฐม 

18 ภาณุพงษ์ ดอนกระโทก โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสมีา 

19 อนงค์นาฏ  สุขกลับ วัดพระมหาธาต ุ นครศรีธรรมราช 

20 ชนาธิป ภัทรธันยพงษ ์ อนุบาลนครสวรรค ์ นครสวรรค ์

21 นิรัชดา นามมลู วัดขลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) นราธิวาส 

22 ปริชญา  มาสินธุ ์ บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส 

23 ณัฐจรี  เตชะวิทยะจินดา บ้านข่ึงงามมงคล น่าน 

24 ยุพาภรณ์  ลิ มสงวน สายปัญญา รังสติ  ปทุมธาน ี

25 พรพิมล ผึ่งกัน วัดรังสิต ปทุมธาน ี

26 ณัฐณิชา ขามเย็น ปราจิณราษฎรอ ารุง  ปราจีนบุร ี
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
27 เบญจวรรณ  สีดานุช สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา พระนครศรีอยุธยา 

28 เยาวลักษณ์  เสี ยมหาญ เทศบาลเขาชัยสน พัทลุง 

29 มงคล  ทองห่วง วัดท่าบัวทอง พิจิตร 

30 ธัญชนก  มีพยุง พิษณุโลกพิทยาคม  พิษณุโลก 

31 กนกวลัย  เพลินจติต ์ พรหมานุสรณ ์ เพชรบุร ี

32 อภิไธย ทองใบ อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม 

33 สราวุฒิ กุมภโิร บ้านเหล่าพ่อหา มหาสารคาม 

34 โกวิทย์  โจทา อนุบาลระยอง ระยอง 

35 ชมพูนุช  ขุนศรี นิคมสรา้งตนเองจังหวัดระยอง 1 ระยอง 

36 สุวิทย์ มณีทอง บ้านม่วงสามป ี ล าพูน 

37 เบญจมาส  สิยะวณิช บ้านห้วยบ่อซืน เลย 

38 อุมารินทร์ แสงหริัญ อนุบาลโพนนาแก้ว สกลนคร 

39 อาริษา  กรรข า บ้านหนองเฒ่า สุโขทัย 

40 ดลนภา ลาภวงศ ์ บ้านเขาสามยอด สุราษฎร์ธาน ี

41 เกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย ชุมชนบ้านชุมช้าง หนองคาย 

42 วีรวรรณ   สิงห์งาม อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อ านาจเจรญิ 

43 ฐิติกฤตา ภิภัทราพัชร อนุบาลอุดรธาน ี อุดรธาน ี

44 พิสิษฐ์  แสงทอง บ้านหนองแสง อุบลราชธาน ี
45 ปาริฉัตร พรสุวรรณ บ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) อุบลราชธาน ี
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รุ่นที่ 2  (เรียนวันที่ 28 ก.ย. – 28 พ.ย. 63) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 อรชุมา  ปานเพ็ง บ้านล าทับ กระบี ่

2 วงษ์กัลยกร ดอกไม ้ กวดบางขุนนนท ์ กรุงเทพมหานคร 

3 พัชรียา แซ่เจา อนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) กาญจนบุร ี

4 ศันสนีย์  ยานสุวรรณ ์ ดอนยานางศึกษา กาฬสินธุ ์

5 ถมญาณ ี บ้านโนนโก ขอนแก่น 

6 กุลชญา  กมลคณาวุฒิ ชุมชนวัดหนองต าลึง ชลบุร ี

7 อรพรรณ  ลิ มไพบูลย ์ บ้านหัวนาค า ชัยภูม ิ

8 นราวิชญ์ จันทร์อินทร ์ บ้านจอง เชียงใหม ่

9 นรินทร์ทิพย์   ช านาญยา หมู่บ้านสหกรณ์ 2 เชียงใหม ่

10 ศิริพร  แสนเทียม บ้านยะพอ ตาก 

11 ไพวรรณ บุญเหลา หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามคัคี นครพนม 

12 ลภสัรดา ชิดนอก บ้านหลุมข้าว นครราชสมีา 

13 มยุพัฒน์  พิทยธาราธร อนุบาลนครราชสีมา นครราชสมีา 

14 ปิยลักษณ์ ขุนทอง บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช 

15 ฉัตรพงศ์  ชูแสงนิล วัดบางใหญ ่ นครศรีธรรมราช 

16 มนตรี นามแฮด เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค ์

17 สิทธิรัตน์ บุญประกอบ ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) นนทบุรี 

18 มณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต สพป.นนทบุรี เขต 1 นนทบุรี 

19 ศิรินาถ สุมหริันต ์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย ์

20 ขนิษฐญาดา อุไรวงษ์ วัดไชยมงคล ปราจีนบุร ี

21 พิรตา แวดือรามัน บ้านสระมาลา ปัตตาน ี

22 ดารณี  ผาโคตร ด ารงค์วิทยา พระนครศรีอยุธยา 

23 ณัฐวิทย์  ทองมงคล บ้านซับน้อยเหนือ สระบรุ ี

24 นิรวรรณ  ธรรมสอน บ้านแยง พิษณุโลก 

25 พิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา วัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร) เพชรบุร ี

26 ศิวพร ประสิทธ์ินอก บ้านราหุล เพชรบูรณ ์

27 นางสาววริยา  ทาทะลักษณ ์ บ้านห้วยโผ แม่ฮ่องสอน 

28 กุลศิรภรณ์  จิบจันทร ์ บ้านน  าอ้อม  ยโสธร 

29 สันติภาพ ภิรมย์ตระกูล บ้านห้วยปราบ ระยอง 

30 อิศวีณ์พร  สมานมิตร วัดบ้านใหม ่ ราชบุร ี

31 มณทิรา  โตล ามะ บ้านวังโป่ง ล าปาง 

32 วิโรจน ์ บ้านไม้ตะเคียน ล าพูน 

33 จิตกร กองลาแซ บ้านกกสะต ี เลย 

34 ภัทรรักษ์  ร้านจันทร ์ บ้านหนองมะเกลือ ศรีสะเกษ 

35 นภัสนันท์ คณาด ี บ้านกันโทรกประชาสรรค ์ ศรีสะเกษ 

36 พิลัดดา  ดวงจันทร ์ บ้านก าแพงเพชร สงขลา 

37 วิษณุ จันทะสะเร บ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) สงขลา 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
38 วัชราภรณ์ กองแสวง วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) สมุทรสงคราม 

39 ชัชชัย รัตนกรีฑากุล บ้านดอนไก่ด ี สมุทรสาคร 

40 สุดารตัน์  ศักดิ์ด ี วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สระบรุ ี

41 พิภาค  จอมพงษ ์ วัดปู่เจ้า สุพรรณบุร ี

42 ปาริชาติ  ภมร บ้านล าหาด สุรินทร ์

43 ราวี มีอินทร ์ ดงมะไฟวิทยาคม หนองบัวล าภ ู

44 บัณฑิต สุขวาร ี วัดมงคลธรรมนิมติ อ่างทอง 
45 สุบรรณ  บาตสุวรรณ บ้านแขมเจรญิ อุบลราชธาน ี

 
รุ่นที่ 3  (เรียนวันที่ 5 ต.ค. – 5 ธ.ค. 63) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 ทิพย์สุดา จาราสถิตย ์ ชุมชนบ้านทุ่ง กระบี ่

2 กชพร อารัชกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  กรุงเทพมหานคร 

3 วัชรี ทรัพย์พุ่ม วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี  (สพม. เขต 8) กาญจนบุร ี

4 จุฑามาศ  เดยีวสกลุ ยั่งยืนราษฎร์วิทยา ก าแพงเพชร 

5 เบญจพร สีสุกอง สนามบิน ขอนแก่น 

6 มัณฑนา  ศรีพุทธา บ้านประตง จันทบุร ี

7 กัญญากร เกิดแสง  วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)  ฉะเชิงเทรา 

8 ณิชาภา ศรีพันธุ ์ อนุบาลวัดปิตลุาธิราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา 

9 กิ่งแก้ว  พันธ์หนอง บ้านเนินตอง ชลบุร ี

10 ชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์ สุนทรวัฒนา ชัยภูม ิ

11 นที  เลิศคอนสาร บ้านสะพานหิน ชัยภูม ิ

12 สุวรรณา  บุดดา บ้านนาระยะพัฒนา ชัยภูม ิ

13 ณภัค แสงสว่าง บ้านห้วยบง ตาก 

14 วิภาดา  แก้วคงคา บ้านบางเลน นครปฐม 

15 วารุณี  บ ารุงสวัสดิ ์ อนุบาลนครพนม นครพนม 

16 จุฑาพัชร วงศ์ตาผา อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ นครพนม 

17 ปวีณา ชมภูศร ี บ้านนาคู ่ นครพนม 

18 นายเสนีย์  ศรีมณ ี ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช 

19 ฐิติวัฒน์  ภาคภูม ิ ชลประทานสงเคราะห ์ นนทบุรี 

20 บัวชมภู  ภูกองไชย บ้านโคกกลาง บึงกาฬ 

21 พิศนุ  อุไรรัมย ์ บ้านตะโกตาเนตร บุรีรัมย ์

22 นันทพร สุขทวี วัดกลางคลองสี ่ ปทุมธาน ี

23 ศศิธร  ใจพินิจ บ้านโนนสูง ปราจีนบุร ี

24 ภุมรา บญุประเสริฐ บ้านพระนั่งดิน พะเยา 

25 พิมพันธุ์  จันทะทัง บ้านบางแก้ว  
(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 

เพชรบุร ี

26 อริญญา สาบวช บ้านบางเทา ภูเก็ต 
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27 วัชรพงษ์  เมืองโคตร บ้านดงมอน มุกดาหาร 

28 พีรศักดิ์ ไชยเทศน ์ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ แม่ฮ่องสอน 

29 ธนาภรณ์  จันทะมาตย ์ อนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวสิารรังสรรค์) ยโสธร 

30 จิราพร  ชูรัตน ์ โพนงามพิทยาคาร ยโสธร 

31 แวสะมาแอ  แวเด็ง นิคมสรา้งตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 ยะลา 

32 ธานินทร์ อุปรา บ้านสาหรา่ย ร้อยเอ็ด 

33 ศฐาปตีห์  มาประดิษฐ์ วัดเขาปิ่นทอง ราชบุร ี

34 อัชฌา  เฉลยจิตร ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั ลพบุรี ลพบุร ี

35 ชนันท์ธิดา  ประพิณ วัดบ้านม้า ล าพูน 

36 วชิราวรรณ เทียมทัน เมืองเลย เลย 

37 จิราทิพย์ คล้ายศร ี บ้านทุ่งไพล สงขลา 

38 นางสาวสุนสิา ดีพรม วัดคลองคร ุ สมุทรสาคร 

39 ฐิติวัฒน์  จัดด ี บ้านท่ามักกะสัง สุโขทัย 

40 อัจฉราวดี  เกศแก้ว บ้านอู่ตะเภา สุราษฎร์ธาน ี

41 ปิยะพร สรลักษณ์ลิขติ ชุมชนวัดปากตรัง สุราษฎร์ธาน ี

42 นางสาวจินตหรา  ตินานพ บ้านรุน สุรินทร ์

43 อุษณีย์  ศรีอุดร บ้านโคกนาเหล่า หนองบัวล าภ ู

44 นันทพร  ภานุเวศ ชุมชนบ้านกุดดู ่ หนองบัวล าภ ู
45 ภัทร์ชลิกา  น้อยศิร ิ อนุบาลอุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ ์

 
รุ่นที่ 4  (เรียนวันที่ 12 ต.ค. – 12 ธ.ค. 63) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
1 สมพงศ์ สมบรูณ ์ บ้านแหลมโพธิ ์ กระบี ่

2 สุชาดา อุยะ วัดเสมยีนนาร ี กรุงเทพมหานคร 

3 จารวี  ลัดดากุล วัดหนองปลิง กาญจนบุร ี

4 ศิริวรรณ  ถิตยร์ัศม ี สามชัยอุดมวิทย ์ กาฬสินธุ ์

5 โอภาส  เลิศพิสุทธิการย ์ บ้านธรรมรัตน์ใน ฉะเชิงเทรา 

6 นฤมล  โสภา สหกรณ์พัฒนา ชุมพร 

7 ชลธิชา พละอาชีพ บ้านป่ารวก (คุรุราษฎรส์งเคราะห)์ เชียงราย 

8 พิมพ์ณดา พีรวิชญ์วุฒิกร บ้านผาแดง เชียงใหม ่

9 พิสิฐศักดิ์ ดวงพรม บ้านท่าข้าม เชียงใหม ่

10 กษิรา ธิจันทร ์ ไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) เชียงใหม ่

11 กชนันท์ สิงห์ศรีโว วัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) นครปฐม 

12 ณัฏฐนันท์  เอี่ยมสอาด บ้านคลองใบพัด นครราชสมีา 

13 ดุริยา  เย็นเอง สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช 

14 อุบลทิพย์  รักวงษ์ บ้านคลองเสาเหนือ นครศรีธรรมราช 

15 เสาวลักษณ์  กลิ่นจันทร ์ บ้านเขาแม่กระทู้ นครสวรรค ์

16 อรรณนพ  แตงอ่อน ไตรประชาสามัคค ี นครสวรรค ์

17 ภาณุวัตน์ สีสา สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา บึงกาฬ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 
18 ทิพย์ปทุม ประทุมสัน บ้านห้วยศาลา บุรีรัมย ์

19 มนทิยา  จันทร์ประดิษฐ ์ บ้านบือเระ ปัตตาน ี

20 มาหามะรุสลี เต็งมะ บ้านบือแต ปัตตาน ี

21 วนิดา คุณสิน บุรพรัตน์วิทยาคาร พิจิตร 

22 ธิติวัฒน์ ทองค า บ้านแหลม เพชรบุร ี

23 จุรีพร  เฮา้ปาน บ้านหนองบัวทอง เพชรบูรณ ์

24 ภาณมุาศ  ดาวดึงษ ์ บ้านท่าขวัญ (ราษฎร์บ ารุง) แพร่ 

25 สุนันทา พุฒพันธ์ บ้านน  าอ้อม ยโสธร 

26 สุวรีย์  บุญนาค บ้านนา ระนอง 

27 นัทกาญจน์ ง้วนจินดา บ้านหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภ์) ราชบุร ี

28 พิณทิพย์  ปี่ทอง บ้านหนองโกวิทยา ลพบุร ี

29 ณิชารัศมิ์  วิสิฐสิรโิชค อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุร ี ลพบุร ี

30 บุณยาวีย์  เหลาม ี บ้านดองดึง ศรีสะเกษ 

31 ชุกรี  ล าโป วัดบางทีง สงขลา 

32 บัชซูดิน มอลอ อนุบาลสตูล สตูล 

33 ยุภาภรณ์ สิงห์โสดา วัดบางพลีน้อย สมุทรปราการ 

34 วราภรณ์  เสาร์โพธิ์งาม ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)  
ในพระราชูปถัมภฯ์ 

สมุทรสาคร 

35 พีรียา  วงษ์ธานี ชุมชนบ้านตาหลังใน สระแก้ว 

36 นันทิศา  เผือกผล อนุบาลสระบุร ี สระบรุ ี

37 วิกานดา บุญมานุช วัดเก้าชั่ง สิงห์บุร ี

38 พงศกร พลับผล วัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สุโขทัย 

39 ธนันภร อ่ิมอยู ่ วัดทับกระดาน สุพรรณบุร ี

40 สมฤดี ศรีบรรเทา วัดหัวกลับ สุพรรณบุร ี

41 วรายุทธ  สมนึก อนุบาลกาบเชิง สุรินทร ์

42 จักรกฤต กุนเสน บ้านตาลด า หนองคาย 

43 นายธนัทเทพ อุทัยกัน บ้านหินโงม อุดรธาน ี

44 พชรกมล โพธ์ิแก้ว มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง อุดรธาน ี
45 ชญาภัทร  ประเสริฐวงศา โรงเรียนบ้านโนนบอน  

(ค าหล้าประชานุเคราะห์) 
อุบลราชธาน ี

 
หมายเหตุ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน

วันที่ 19 กันยายน 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์  


