ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครูขั้นสูง C4T Plus
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน
วันที่ 19 กันยายน 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
รุ่นที่ 1 (เรียนวันที่ 21 ก.ย. – 21 พ.ย. 63)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-นามสกุล
กวินพัฒน์ เอกวีระพัฒน์
ชุติพร เกิดภักดี
วนิดา นาพยัพ
ชัชฎา ทรรภลัษณ์
ชาญวิรุฬห์ ชลหิรญ
ั กิจวัฒนา
อุษณีย์ จันทาวุฒิ
ศิริพัฒน์ กุลสิริวลี
ฆเนศจ์ นามสุวรรณ
รมิตา พิมพะไสย์
โชติก ทรัพย์ดี
พิชชยานาฏ รีรักษ์
สุรศักดิ์ คุม้ ถนอม
เฉลิมพล ชูสวัสดิกลุ
นิตย์นภา อินทนรลักษณา
ปกรณ์ ยืนธรรม
ภัทรพล วรรณารุณ
ภาสุรีย์ ผลศรีสง่า
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ
ฐิติศักดิ์ ตรีรัตน์
รัชนียา มูลชัย
สุริญะ แสงราช
เยาวธิดา คาคง
อาเซียะห์ ดาราแม
จิตติรตั น์ เจ๊ะอารง
ยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน

โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ปทุมคงคา
ปัญญาวรคุณ
พรตพิทยพยัต
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม.2
สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถ์
ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
อนุกูลนารี
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
แม่จันวิทยาคม
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
สามัคคีวิทยาคม
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
บ้านศาลา
ราชินีบูรณะ
วัดธรรมศาลา
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
นาทมวิทยา
พะทายพิทยาคม
วัดบ้านตาแย
เบญจมราชูทิศ
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
เวียงสุวรรณวิทยาคม
สายปัญญา รังสิต

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
ฉะเชิงเทรา
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
นราธิวาส
ปทุมธานี

1

ที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อ-นามสกุล
วิมลมาส อุดมสินธ์
ณัฐณิชา ขามเย็น
ธัญชนก มีพยุง
ณัฐชนน ผิวพรรณ์
กวิสรา วรภัทรขจรกุล
กนกวลัย เพลินจิตต์
สุขฤทัย ช้างเพชร
รสสุคนธ์ อัศวภูมิ
อภิสิทธิ์ ศรีพนมพงษ์
เพ็ญนภา ดอกกุหลาบ
ธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ
สุนทร โชครื่นเริง
ชนนิกานต์ นันทราช
นฤมล สุนทอง
ศิวานนท์ คาชนะ
ราตรี ทองอ่อน
บุญณิตา จิตรีเชาว์
วารุณี ขันซ้าย
อิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์

โรงเรียน
บางสะพานวิทยา
ปราจิณราษฎรอารุง
พิษณุโลกพิทยาคม
วัดจอมทอง
บ้านเขาอ่างแก้ว
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
บ้านตะโละหะลอ
วัดสระแก้ว
พัฒนานิคม
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
คาตากล้าราชประชาสงเคราะห์
บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอานวย)
บางบ่อวิทยาคม
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
หนองตูมวิทยา
สามชุกรัตนโภคาราม
น้าโสมพิทยาคม
โนนกุงวิทยาคม

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
มหาสารคาม
ยะลา
ระยอง
ลพบุรี
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
อุดรธานี
อุบลราชธานี

รุ่นที่ 2 (เรียนวันที่ 28 ก.ย. – 28 พ.ย. 63)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล
ศุภศิริ ไชยณรงค์
สมบัติ แสงทองคาสุก
ภัทรานี ภู่ขวัญเมือง
นันทพร มุขวัฒน์
สุริยา งามเจริญ
พจน์ ชมภูวิเศษ
ณัฐพร ผาสุข
มนต์ชัย สีปิน
ปรัชญา ก๋าอิน
ยุพเรศ ขาวฉ่า
ณัฏฐนันท์ นิลพัฒน์
ชัยณรงค์ มะหารักษ์
ศรันย์ สภาพสวัสดิ์
ณวัฒน์ เชียงสาย
ลดาวรรณ นิม่ ทับทิม

โรงเรียน
ราชินี
ศึกษานารี
ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
ร่มเกล้า กาญจนบุรี
แก่นนครวิทยาลัย
ชุมแพวิทยายน
ชุมชนบ้านอ่างเวียน
บ้านแม่ผักแหละ
สันกาแพง
คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ศรีรักษ์ราษฎร์บารุง
ท่าช้างวิทยาคม
ปฐมวิทยาคาร
มาลาอีสงเคราะห์

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ชลบุรี
เชียงราย
เชียงใหม่
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

2

ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อ-นามสกุล
เพชรรัตน์ ทุมเสน
พรพิมล มีมุข
วณิชชา แม่นยา
นงนุช ทองมาก
ธนพล ทัดทาน
ถนัดกิจ คาปัน
สุนันทา พุฒพันธ์
พัชรินทร์ กองสินแก้ว
อุรารักษ์ สุวรรณพันธ์
วัฒนา สรรเสริญ
ณิชวรรณ จันอ้น
อันติกา เทพรักษาฤาฃัย
รุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์
ชนาภัทร แสงงาม
เพ็ญนภา กองขุนทด
ธัญทิวา เย็นใจดี
ณหทัย พิมใจใส
ธนบัตร กองแก้ว
ราวี มีอินทร์
กฤตเมธ แป้นงาม
อารีรัตน์ ธานี
ชาลี วงษ์รักษ์
สุบรรณ บาตสุวรรณ
อัจฉริยา นุราฤทธิ์

โรงเรียน
บึงเฒ่าวิทยา
ชุมชนบ้านวังพิกุล
พิริยาลัยจังหวัดแพร่
เมืองถลาง
แกดาวิทยาคาร
คาป่าหลายสรรพวิทย์
บ้านน้าอ้อม
ยโสธรพิทยาคม
บ่อพันขันวิทยา
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
รัตนราษฎร์บารุง
กิ่วลมวิทยา
ศึกษาสงเคราะห์จติ ต์อารีฯ
พยุห์วิทยา
ปทุมคงคา สมุทรปราการ
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
วัดบ้านกล้วย
สังคมวิทยา
ดงมะไฟวิทยาคม
สามโก้วิทยาคม
พนาศึกษา
อุทัยวิทยาคม
บ้านแขมเจริญ
สว่างวีระวงศ์

จังหวัด
พิจิตร
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระยอง
ราชบุรี
ลาปาง
ลาปาง
ศรีสะเกษ
สมุทรปราการ
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
หนองคาย
หนองบัวลาภู
อ่างทอง
อานาจเจริญ
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

รุ่นที่ 3 (เรียนวันที่ 5 ต.ค. – 5 ธ.ค. 63)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล
สิทธิพร อินทะจักร์
วัชรี ทรัพย์พุ่ม
ติรยา นามวงษ์
จุฑามาศ มีสุข
แพรพิมพา มงคลสวัสดิ์
เบญจมาศ เทียนทองดี
กัญญากร เกิดแสง
กนกกาญจน์ แสงทอง
ศิวัสว์ โตนอก
ศราวุธ เผ่าพันธ์

โรงเรียน
วัดดอนเจดีย์
วิสุทธรังสี
บ้านดินจี่
อนุกูลนารี
เทศบาลเมืองจันทบุรี 1
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
วัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์)
ชลบุรี “สุขบท”
บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

จังหวัด
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

3

ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ-นามสกุล
สุธาทิพย์ ส่งเสริม
ศิโรรัตน์ เปรมไธสง
ฐืติกร ป่าเขียว
ขนกนันท์ กันทะวงค์
วริศรา ชมภูแก้ว
ธนา บุญชู
จิราภรณ์ พลศรีราช
ณัฐชนน โพธิ์อ่อน
นัด รัตนพลแสน
บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม
ศิริศักดิ์ ทรัพย์มูล
อับดุลเลาะ ลือแบบราเห็ง
จารึก ขจรเจริญศักดิ์
พมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์
ดารารัตน์ มะอิ
ณัฐวรรธน์ วรรณารักษ์
พิมพันธุ์ จันทะทัง
สุกัญญา การมงคล
จิราพร ชูรัตน์
ปริศนา ทีระฆัง
รุจรินทร์ อยู่นอก
โสมวรรณ พันธุ์สกุล
อัชฌา เฉลยจิตร์
มาโนช เงินอยู่

โรงเรียน

จังหวัด

ทุ่งตะโกวิทยา
สวีวิทยา
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
บ้านแม่ซา
วารีเชียงใหม่
สุคนธีรวิทย์
นาแกพิทยาคม
ไตรรัตน์วิทยาคาร
บ้านหญ้าคา
ราชสีมาวิทยาลัย
บ้านโคกเจริญ
ศรีวารินทร์
ปทุมวิไล
ผักไห่ "สุทธาประมุข"
พุทธชินราชพิทยา
วัดนาขาม
บ้านบางแก้ว (สานักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
วังโป่งพิทยาคม
โพนงามพิทยาคาร
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
พิชัยรัตนาคาร
ระยองวิทยาคม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ดงตาลวิทยา

ชุมพร
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครสวรรค์
นราธิวาส
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ลพบุรี
ลพบุรี

35

บุศริน เหมทานนท์

เกาะคาวิทยาคม

ลาปาง

36

ชลภิรัตน์ แก้วมูล

จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

ลาพูน

37

กุลธิดา สิริกรเกษม

บ้านก้อจัดสรร

ลาพูน

38

สุภาพร แสงตีสุ

มัธยมวาริชภูมิ

สกลนคร

39

วีระพจน์ กิมาคม

เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)

สงขลา

40

นวภรณ์ แซ่ตั้ง

มหาวชิราวุธ

สงขลา

41

อัญชลี สุทธิสว่าง

หาดใหญ่วิทยาลัย

สงขลา

42

นางสาวสุนสิ า ดีพรม

วัดคลองครุ

สมุทรสาคร

43

หนึ่งฤทัย เยินสูงเนิน

วังสมบูรณ์วิทยาคม

สระแก้ว

44

ดลลดา สังฆสุวรรณ

สงวนหญิง

สุพรรณบุรี

4

ที่
45

ชื่อ-นามสกุล
พงศธร พรหมพิชัย

โรงเรียน
วัดภูเขาทอง

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

46

ชณิตา โชติพิรัตน์

วัดสันติครี ีรมย์

สุราษฎร์ธานี

47

อัจฉรียา นารีวงศ์

ปทุมราชวงศา

อานาจเจริญ

48

วลัยพร ก้อนจันทร์หอม

เทศบาล 3 บ้านเหล่า

อุดรธานี

49

ศุภชัย ปะชุนหะ

รัตนโกสินทร์2

อุทัยธานี

50

วิไลลักษ์ ดอนดู่สถิตย์

กุดข้าวปุ้นวิทยา

อุบลราชธานี

รุ่นที่ 4 (เรียนวันที่ 12 ต.ค. – 12 ธ.ค. 63)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ-นามสกุล
พิชญเมธี แสงดี
สกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์
รวิ แจ่มพินิจ
กัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ
วริศรา ชาวเวียง
กัลยา กลิ่นเชิดชู
โอภาส เลิศพิสุทธิการย์
สุภาพร เปลี่ยนวืจารณ์
สุรีรตั น์ ลอยจันทึก
นฤมล โสภา
หนึ่งฤทัย ลาดวง
ชฎาพร ขนทอง
สมเกียรติ สาคร
ธัญชนก คาวินิจ
ปรียาดา ทะพิงค์แก
อมรทิพย์ พึ่งเพียร
ณภัค แสงสว่าง
เขมวันต์ กระดังงา
ธนวัฒน์ สามารถ
อุทัย เผียนสันเทียะ
เสาวนีย์ ธีราสุตริตพงษ์
ธีรภัทร มณีจักร
พัชรพล ธรรมแสง
ดาราศักดิ์ นพสถิตย์
นิภารัตน์ ดวงแก้ว
ดุริยา เย็นเอง
คณพศ ชัยวรรณะ

โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ปทุมคงคา
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
วัดหนองจอก
เชียงสาศิลปสถาน
ดัดดรุณี
บ้านธรรมรัตน์ใน
พลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)
โนนกอกวิทยา
สหกรณ์พัฒนา
ป่าแดดวิทยาคม
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
บ้านป่าแดง
จอมทอง
บ้านสันป่าสัก
ไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก)
บ้านห้วยบง
ราชินีบูรณะ
บ้านห้วยพระ
บ้านนา
บ้านซับตะเคียน
บ้านลาดบัวขาว
บุญเหลือวิทยานุสรณ์
ชะอวด
เบญจมราชูทิศ
สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กาฬสินธุ์
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตาก
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
ปทุมธานี
5

ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื่อ-นามสกุล
จารุณี ขันใจ
พรทิพย์ จริตงาม
พิขญาภรณ์ เกิดผล
กฤษฎา อินทับทิม
สุพิชัย จันดวง
จิรัชยาพร ทองลือ
นางสาวเสาวณีย์ ก่อสร้างสกุล
วรัญญา อุ่นนันกาศ
เอกพิศิษฏ์ อุตรา
กรกช จันทร์บุญพิทักษ์
กฤติยา พลหาญ
นัทกาญจน์ ง้วนจินดา
ฐิติมา งามขา
ธีรพงษ์ บุญสมปาน
ประวีณา กุญชรน้อย
ภูริตา เศรษฐบุตร
พัชรสุดา อ่างมณี
จิราณี เมืองจันทร์
รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
กุลยา ปราชญาสุนทร
นริศรา ภูด่ นตรี
วัฒนพงศ์ เชาว์โน
ธนันภร อิ่มอยู่
อนุวัต แก้วด้วง
ศิริรัตน์ กระจาดทอง
จิราพร บุญเหลือ
จุฑารัตน์ ชานุชิต
ตะวัน วรรณสินธ์

โรงเรียน
ดอกคาใต้วิทยาคม
วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
วัดพรรณพนมทอง
ชนแดนวิทยาคม
บ้านวังปลาโด
คาชะอีวิทยาคาร
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์10
องค์การบริหารส่วนจังหวัด บ้านจองคา
ยโสธรพิทยาสรรค์
เบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
เสลภูมิพิทยาคม
บ้านหนองกวาง (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ชัยบาดาลวิทยา
แม่ถอดวิทยา
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
คูซอดประชาสรรค์
กันทรารมณ์
ห้วยทับทัน
สมุทรสาครวิทยาลัย
บ้านซับสนุ่น
ประเทียบวิทยาทาน
บ้านแป้งวิทยา
วัดทับกระดาน
หนองหญ้าไซวิทยา
ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
ทีปราษฎร์พิทยา
วังหลวงพิทยาสรรพ์
เทศบาลบ้านสุขสาราญ

จังหวัด
พะเยา
พัทลุง
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ราชบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
เลย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สมุทรสาคร
สระบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
หนองคาย
อุบลราชธานี

หมายเหตุ
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน
วันที่ 19 กันยายน 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
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