ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus
กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython
———————————————————————————————————————
หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับ
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython รุ่นที่ 1
ลำดับที่ คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 นางสาว

กนกวรรณ ผลบุญ

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ชลบุรี

2 นาย

คมกริช ซ้อนบุญ

ชำนาญสามัคคีวิทยา

ระยอง

3 นางสาว

ชไมพร ขุนนัดเชียร

สทิงพระวิทยา

สงขลา

4 นาย

ชัยยะ สว่างวงษ์

พิจิตรพิทยาคม

พิจิตร

5 นาย

ชัยรัตน์ เกษอุดมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพช

กำแพงเพชร

6 นาย

ชาญชัย พรมมาหลง

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

7 นาย

ชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา

พรตพิทยพยัต

กรุงเทพมหานคร

8 นาย

ชูศิลป ศรีสุข

อุทัยวิทยาคม

อุทัยธานี

9 นางสาว

ณิชารัศมิ์ วิสิฐสิริโชค

อัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี

ลพบุรี

10 นาย

ดาราศักดิ์ นพสถิตย์

ชะอวด

นครศรีธรรมราช

11 นาย

ไตรรงค์ ชัฎอนันต์

บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร

12 นางสาว

ธนพร คุ้มพ่วงมี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ราชบุรี

13 นาย

ธนรัฐ จันทร์ขาว

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กรุงเทพมหานคร

14 นาง

ธัญญรัตน์ เทศมี

ปายวิทยาคาร

แม่ฮ่องสอน

15 นาง

นฤมล สุนทอง

บางบ่อวิทยาคม

สมุทรปราการ

16 นาย

นัทธพงษ์ ศรีโรจน์

บ้านเมืองเพีย

ขอนแก่น

17 นาย

นิรวิทธ์ ถนอมบุญ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

สระแก้ว

18 นาย

บริพัฒน์ จงร่วมกลาง

ดงบังวิทยายน

ขอนแก่น

19 นาย

ประภาส สาระศาลิน

วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

หน้า 1 จาก 7

ลำดับที่ คำนำหน้า
20

ชื่อ-นามสกุล

ว่าที่ร้อยตรี
ปวิดา จันทะขาล
หญิง

โรงเรียน

จังหวัด

อยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

21 นาย

ปิยะพงษ์. คำวิเชียร

บ้านโพธิ์ชัย

มหาสารคาม

22 นาย

พงศธร พรหมพิชัย

วัดภูเขาทอง

สุราษฎร์ธานี

23 นางสาว

พัชรินทร์ ไชยบุบผา

สระแก้ว

สระแก้ว

24 นาย

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

25 นาย

ภวิษ ขุนใหญ่

โพนทองประชาสรรค์

บึงกาฬ

26 นางสาว

ยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน

สายปัญญารังสิต

ปทุมธานี

27 นางสาว

รุ่งนภา ไพรัตน์

ปทุมคงคา

กรุงเทพมหานคร

28 นาย

วรรณศร แสงสง่า

เมืองลีประชาสามัคคี

น่าน

29 นางสาว

วราภรณ์ ปลอดปล้อง

ห้วยยอด

ตรัง

30 นาย

วัชระ อนันต์พิทักษ์กูล

ราชวินิต นนทบุรี

นนทบุรี

31 นาย

วิริยะ มูลศรี

มัธยมวัดสุทธาราม

กรุงเทพมหานคร

32 นางสาว

สิรินภา . เฮือนทา

เซนต์โยเซฟระยอง

ระยอง

33 นางสาว

สุพัตรา เสภัยยันต์

สาธิต มศว. องครักษ์

นครนายก

34 นางสาว

สุภาภรณ์ มงคลเจริฐสุข

ระยองวิทยาคม

ระยอง

35 นาย

อรุณ กัณหา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง

ระยอง

36 นาย

อักษรินทร์ ขจรฤทธิ์อนันต์

อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

อุบลราชธานี

37 นางสาว

อัจฉรา สารผล

มัธยมวัดนายโรง

กรุงเทพมหานคร

38 นาย

อัฐมาพร ชาดง

บ้านวนาหลวง

แม่ฮ่องสอน

39 นางสาว

อัมพิกา ใจก่อง

วัดยั้งเมิน

เชียงใหม่

40 นาง

อุรวี สอนสุภาพ

จ่านกร้อง

พิษณุโลก

กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython รุ่นที่ 2
ลำดับที่ คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 นางสาว

กมลวรรณ ทองบุญเหลือ

เทพศิรินทร์

กรุงเทพมหานคร

2 นางสาว

กัลยรัตน์ มั่นสัตย์

อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)

นครสวรรค์

3 นางสาว

กัลยา บุญคง

สัตหีบวิทยาคม

ชลบุรี

4 นาย

กิตติ ยกเทพ

สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา

บึงกาฬ
หน้า 2 จาก 7

ลำดับที่ คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

5 นาย

จิรเดช สรสิทธิ์

วังหินประชาสรรค์

นครราชสีมา

6 นาย

ธนสิน ชูเกียรติตกุล

สรรพวิทยาคม

ตาก

7 นาย

ธัญพิสิษฐ์ ผักไหม

วิไลเกียรติอุปถัมภ์

เชียงใหม่

8 นางสาว

นวพร ษัฏเสน

สภาราชินิ จังหวัดตรัง

ตรัง

9 นาง

นันท์นภัส นามเณร

เสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

สระบุรี

10 นางสาว

ปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์

บ้านน้ำริน

พิษณุโลก

11 นางสาว

นาซีฟะ เจ๊ะมูดอ

บ้านบูเกะตา

นราธิวาส

12 นาง

เบญจมาศ เทียนทองดี

เบญจมราชรังสฤษฎิ์2

ฉะเชิงเทรา

13 นาย

พงศธร สายใจ

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เชียงราย

14 นาย

พิเจตส์ ประยุทธสินธุ์

สุราษฎร์พิทยา

สุราษฎร์ธานี

15 นาย

พิบูลย์ แสงทอง

ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

เชียงราย

16 นางสาว

ภัทรมน อินไหม

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

17 นาย

ภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล

มัธยมวัดด่านสำโรง

สมุทรปราการ

18 นาย

มนตรี พาสาลี

อำมาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

19 นาย

มาลีกี เสือนิล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒

สงขลา

20 นาย

ยศศักดิ์ แก้วสุก

นครนายกวิทยาคม

นครนายก

21 นาย

รังสรรค์ ผักไหม

มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา

สกลนคร

22 นางสาว

รัชญา มณีรัตน์

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

23 นาง

ลดาวัลย์ คำปวน

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เชียงราย

24 นางสาว

วิไลวรรณ ไชยสงคราม

สายปัญญารังสิต

ปทุมธานี

25 นาย

วีระยุทธิ์ นิลละออ

สภาราชินี จังหวัดตรัง

ตรัง

26 นาย

ศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์

ชัยเกษมวิทยา

ประจวบคีรีขันธ์

27 นาย

สมชาติ แผ่อำนาจ

แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"

แม่ฮ่องสอน

28 นางสาว

สริภรณ์ แจ่มใส

สตรีวิทยา 2

กรุงเทพมหานคร

29 นางสาว

สาวิตรี ผิวงาม

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นครปฐม

30 นาย

สิทธิพล ฉัตรวงศ์ศรี

ไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)

สระบุรี

31 นางสาว

สุกัลยา เอี่ยมใจรัก

อนุบาลพิบูลเวศม์

กรุงเทพมหานคร

32 นางสาว

สุนิสา ดีพรม

วัดคลองครุ

สมุทรสาคร

33 นาย

สุพรชัย เทียมทองอ่อน

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี
หน้า 3 จาก 7

ลำดับที่ คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

34 นาง

สุมนรักษ์ คชสินธุ์

เทศบาลเมืองขลุง 2

จันทบุรี

35 นาย

สุรศักดิ์ ทิพย์พิมล

สอาดเผดิมวิทยา

ชุมพร

36 นางสาว

สุวรรลี บินสเล

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ฉะเชิงเทรา

37 นาย

อดิสิทธิ์ โกยกอบกาญจน์

บ้านคอกช้าง

พังงา

38 นาย

อนุชา แก้วประเสริฐ

บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ"

พิจิตร

39 นาย

อนุสรณ์ จันทสุข

สิรินธร จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์

40 นาง

อรุณี ชัยพิชิต

ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

น่าน

กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython รุ่นที่ 3
ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 นางสาว

กนกกาญจน์ แสงทอง

ชลบุรี “สุขบท”

ชลบุรี

2 นาย

กัมปนาท สุขสงวน

บ้านภูมิซรอล

ศรีสะเกษ

3 นางสาว

กิตติยา พิมพรภิรมย์

กู่แก้ววิทยา

อุดรธานี

4 นาย

คณพศ ชัยวรรณะ

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ปทุมธานี

5 นางสาว

จิราพร เหมพุทธ

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ปทุมธานี

6 นาย

ชนายุส โกมลไสย

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

7 นาย

ชัยนันท์ คำหลาย

น้ำพองศึกษา

ขอนแก่น

8 นาง

ทัศณีย์ นวลกุ้ง

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

9 นาง

ทิพวัลย์ พรหมรักษ์

วชิรปราการวิทยาคม

กำแพงเพชร

10 นางสาว

ธัญชนก คำวินิจ

จอมทอง

เชียงใหม่

11 นาย

นวพัฒน์ เก็มกาแมน

องครักษ์

นครนายก

12 นางสาว

นันทิชา ทองคำ

บ้านนาคำพรสันติ

อุดรธานี

13 นาง

นภัสสร วงศรีคุณถาวร

จักรคำคณาทร

ลำพูน

14 นางสาว

บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม

ราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

15 นางสาว

ปราณี ดำเม็ง

อนุบาลป่าบอน

พัทลุง

16 นาย

พงษ์นรินทร์ ประทีปพรศักดิ์

วังข่อยพิทยา

นครสวรรค์

17 นาง

พัชรสุดา อ่างมณี

กันทรารมณ์

ศรีสะเกษ

18 นางสาว

พิมพ์มาศ เพ็ชรุพันธ์

สวีวิทยา

ชุมพร

19 นางสาว

เพ็ญพิชชา สุขวาสนะ

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร้อยเอ็ด
หน้า 4 จาก 7

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

20 นาย

ไพบูลย์ ปัทมวิภาต

สามเสนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานคร

21 นาย

ไพรัตน์ ทองเถาว์

จอมพระประชาสรรค์

สุรินทร์

22 นางสาว

ไพลิน ทรงนาศึก

วัดดงกะพี้

นครศรีธรรมราช

23 นางสาว

ภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ

กันทรารมณ์

ศรีสะเกษ

24 นาย

มนต์ชัย สีปิน

บ้านแม่ผักแหละ

เชียงราย

25 นาย

มนภัทร สุธรรม

สุรวิทยาคาร

สุรินทร์

26 นางสาว

มัณฑนา ทูลศิริ

มาบตาพุดพันพิทยาคาร

ระยอง

27 นาย

ราชัย แก้วยศ

หนองไผ่

เพชรบูรณ์

28 นาย

วัชระ อนันต์พิทักษ์กูล

ราชวินิต นนทบุรี

นนทบุรี

29 นาย

วัฒนพงศ์ เชาว์โน

บ้านแป้งวิทยา

สิงห์บุรี

30 นางสาว

วิชญาภา โพธิ์นวม

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ปทุมธานี

31 นางสาว

ศฐาปตีห์ มาประดิษฐ์

วัดเขาปิ่นทอง

ราชบุรี

32 นาย

สมพงศ์ สมบูรณ์

บ้านแหลมโพธิ์

กระบี่

33 นาง

สายบัว พิมพ์มหา

ขอนแก่นวิทยายน 3

ขอนแก่น

34 นาย

สิริพล เหมือนพะวงศ์

พิมานพิทยาสรรค์

สตูล

35 นาง

สุวีร์ดา ปะนิทานะโต

บ้านบุ่งคล้า

เพชรบูรณ์

36 นาย

อนิรุทธิ์ ธนเรืองสุวรรณ

บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

ลำพูน

37 นาย

อนุชิต ปฤษฎางค์กูล

บ้านหนองโสน

สุราษฎร์ธานี

38 นางสาว

อุทุมพร พันธ์หนอย

ท่าม่วงราษฎร์บำรุง

กาญจนบุรี

39 นาย

เอกตวัน เลิศไกร

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

40 นาย

เอกพิศิษฏ์ อุตรา

ยโสธรพิทยาสรรค์

ยโสธร

กล่องสมองกลสร้างสรรค์ และการเขียนโปรแกรม MicroPython รุ่นที่ 4
ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1 นาย

กฤษณ์ กรุณ์ดิลก

ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

2 นาง

กัลยา กลิ่นเชิดชู

ดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา

3 นาย

จงจัด ดวงจันทร์

วิทยานุกูลนารี

เพชรบูรณ์

4 นาย

จารึก ขจรเจริญศักดิ์

ปทุมวิไล

ปทุมธานี

5 นาง

จุฑารัตน์ ศรีเชียงหา

เมืองหลังสวน

ชุมพร
หน้า 5 จาก 7

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

6 นาง

ชวัลลักษณ์ ซื่อสัตย์

วัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม่

7 นาย

ชิษณุพงศ์ เข็มนาค

เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

สระบุรี

8 นาย

ณพชรพงศ์ พงศ์จรัส

ควนเนียงวิทยา

สงขลา

9 นางสาว

ณัฐพร สงวนหงษ์

บ้านป่าคาใหม่

ตาก

10 นาย

ณัฐพล แก้วอุดร

อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

ลำปาง

11 นางสาว

เตชินี ภิรมย์

วังหินวิทยาคม

นครศรีธรรมราช

12 นาย

ทรงวุฒิ ศรีปรีชา

วัดหนองตะเฆ่

สระบุรี

13 นางสาว

นงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน

ปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”

ปทุมธานี

14 นาย

นิคม ทิศแก้ว

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

15 นางสาว

นิภารัตน์ ดวงแก้ว

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

16 นาง

บุปผา มหาศะรานนท์

บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

กรุงเทพมหานคร

17 นางสาว

พรรษา ชายน้อย

จักรคำคณาทร

ลำพูน

18 นาง

พัชรินทร์ ชูเมฆ

สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

กรุงเทพมหานคร

19 นาง

พาโชค สงค์ศิริ

วัฒโนทัยพายัพ

เชียงใหม่

20 นาง

พิชยา ระธารมณ์

พิมานพิทยาสรรค์

สตูล

21 นางสาว

ภูริตา เศรษฐบุตร

คูซอดประชาสรรค์

ศรีสะเกษ

22 นาย

ลัทธพล ด่านสกุล

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

กรุงเทพมหานคร

23 นาย

วิทูล ทิพประมวล

บ้านหนองแวงแห่

ร้อยเอ็ด

24 นาย

ศิลา อรรถประจง

วังม่วงพิทยาคม

หนองคาย

25 นาย

ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

26 นาย

สมเกียรติ สาคร

บ้านป่าแดง

เชียงราย

27 นาย

สมพงษ์ ศรีทอง

บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"

นครราชสีมา

28 นาย

สวัสดิ์ สวาหลัง

ท่าศิลาบำรุงราษฎร์

สตูล

29 นางสาว

สาธินี กันทะมี

ศรีราชา

ชลบุรี

30 นาย

สิทธิพร อินทะจักร์

วัดดอนเจดีย์

กาญจนบุรี

31 นาง

สุกฤตา บุตรอ่อน

ศรีตระกูลวิทยา

ศรีสะเกษ

32 นางสาว

สุชิรา มีอาษา

นครนายกวิทยาคม

นครนายก

33 นาย

สุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค

บางคล้าพิทยาคม

ฉะเชิงเทรา

34 นาย

สุริชัย โพธิ์ศรี

พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

หนองคาย
หน้า 6 จาก 7

ลำดับที่

คำนำหน้า

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

35 นาง

สุวรีย์ บุญนาค

บ้านนา

ระนอง

36 นาย

แสงประเสริฐ เหมธุวนนท์

บึงกาฬ

บึงกาฬ

37 นาย

อภิสิทธิ์ วรรณแสง

เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

สระบุรี

38 นาย

อวิชัย อิ่มลิ้มธาร

วัดชำผักแพว

สระบุรี

39 นางสาว

อ้อมใจ แรงเขตกิจ

ราชประชานุเคราะห์ 55

ตาก

40 นาย

อาทิตย์ สุริฝ้าย

นครพนมวิทยาคม

นครพนม

หมายเหตุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

หน้า 7 จาก 7

