


รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการออกแบบการสอนแบบลูกผสม รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 
(แนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 

1.  นางสาวศิรินภา  วัฒนะโชต ิ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

กรุงเทพ 

2.  นางสาวธนพร  โอภาสสัจจะกุล โรงเรียนนานาชาติไพโอเนียร์ กรุงเทพ 

3.  นางสาวสุธินันท์  เป้าเพ็ชร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี 
4.  นางสาวสิวินีย์   ประจ าถิ่น โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กาญจนบุรี 

5.  นางสาวกนกวรรณ  พรรณศุภมิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ชัยนาท 

6.  นางสาววรรณพร   พรรณศุภมิตร โรงเรียนสาครพิทยาคม ชัยนาท 
7.  นางสุวรรณา  พรรณศุภมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ ชัยนาท  

8.  นางภัทรานิษฐ์  วรากุลพิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เชียงราย 

เชียงราย 

9.  นางสาววราภรณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา เชียงราย 

10.  นายนายสิปป์แสง  สุขผล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

นครปฐม 

11.  นางสาวนฤมล  ศิริธานันท์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

นครปฐม 

12.  นางสาวศิริพร  เอมสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

13.  นางสาวสุปรานี  เจริญวัย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐม 
14.  นางสุวรรณธาดา  ธัญญเกษตร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ

ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
นครปฐม 

15.  นางสาวอัจจิมา  วงษ์จ าปา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

16.  นางมยุรี  พันธ์โสภา โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นครปฐม 

17.  นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
18.  นางปัฐตา   แก้วเกตุมณี โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

19.  นายชัยจุมพล  ปิยศทิพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
20.  นางสาววิยดา   แสงศรี โรงเรียนบ้านหนองกะโดน นครปฐม 

/21.นายนัฐพล   
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 

21.  นายนัฐพล  เต็งสุวรรณ์ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) นครปฐม 
22.  นางสาวทัศนีย์พร    กลิ่นแก้ว โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา นครปฐม 

23.  นางสาววริศรา  เกษนาวา โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 

24.  นางสาวศิรประภา  จังพานิช โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม 
25.  นางสาวเสาวลักษณ์  ปาณิวรรณ โรงเรียนวัดสุขวราราม นครปฐม 

26.  นางสาวสุพัตรา  เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครปฐม 

27.  นางสาวจันทพร  เมฆจันทร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ
ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

นครปฐม 

28.  นางสาววริกา  คงควร โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน นครปฐม 
29.  นางอาภรรัตน์  เกศศรีพงษ์ศา โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว นครราชสีมา 

30.  นางสาวจิณห์จุฑา  นาปาน โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว นครราชสีมา 

31.  นางเปาซียะห์  เด็นอาเร๊ะ โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 
32.  นางสาวเมธารัตน์  คมข า โรงเรียนเทศบาล4(บ้านทรายทอง) นราธิวาส 

33.  นายณัฐพล  ณรงค์เดชา โรงเรียนบ้านบางกระสั้น(โรงงานกระดาษ
อุปถัมภ์) 

พระนครศรีอยุธยา 

34.  นางสาวฉัตรพิไล   จันทร์ราม โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร พัทลุง 

35.  นางสาวสุภัคชญา  อัดโดดดร โรงเรียนบ้านวังทับไทร พิจิตร 
36.  นางวันเพ็ญ   ดาราวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ เพชรบูรณ์ 

37.  นางบุษราพร  ลาภคุณ ร.ร.บ้านโคกสง่านาข้าวดอ เพชรบูรณ์ 
38.  นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 

39.  นางสาวธิดารัตน์  โมฆรัตน์ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ร้อยเอ็ด 

40.  นางสาวพัชรินทร์  ศตพรไกรวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว ราชบุรี 
41.  นายนิพัทธ์  นะระโต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา 

42.  นางสาวรชนุช     รัตนสาร โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร 

43.  นางสาวกุลยา   ปราชญาสุนทร โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สระบุรี 
44.  นางสาวอรพรรณ  พ่ึงดี โรงเรียนวัดสิงห ์ สิงห์บุรี 

45.  นายลัทธวัฒน์   สีฟัก โรงเรียนวัดสิงห ์ สิงห์บุรี 

46.  นางสาวสุนันทรา  วงศ์เงิน โรงเรียนวัดสิงห ์ สิงห์บุรี 
47.  นางสาวชลนี  เทพวงศ์ โรงเรียนวัดสิงห ์ สิงห์บุรี 

48.  นายวรวุฒิ  หรั่งแร ่ โรงเรียนวัดสิงห ์ สิงห์บุรี 
49.  นายกาญจนศักดิ์   กาญจนะสมบัติ โรงเรียนวัดสิงห ์ สิงห์บุรี 

/50.นางอัจฉรา   
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา จังหวัด 

50.  นางอัจฉรา  คุ้มเขต โรงเรียนวัดสิงห ์ สิงห์บุรี 
51.  นางสาวญาณิศา   ใจแสน โรงเรียนวัดจักสีห์ สิงห์บุรี 

52.  นางสาวธณารัตน์  คงแจ่ม โรงเรียนวัดจักรสีห์ สิงห์บุรี 

53.  นางสาวธัญวรรณ  ทองค าขาว โรงเรียนวัดจักรสีห์ สิงห์บุรี 
54.  นางสาวพัชรี  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนวัดจักรสีห์ สิงห์บุรี 

55.  นางสาวธนพร  บัวเงิน โรงเรียนวัดจักรสีห์ สิงห์บุรี 

56.  นางภัทรนันท์  อุ่นประเสริฐ โรงเรียนวัดจักรสีห์ สิงห์บุรี 
57.  นางสาวยิษฐา   จีนะเทศ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สิงห์บุรี 

58.  นางสาวประกายดาว  ชุมภูบาง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
59.  นางสาวศุภรดา   สุนทรภัณฑ์ โรงเรียนดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี 

60.  นางสาวสุภาพร  จันทร์เรือง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 

61.  นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
62.  นายธเนศ   ชะพินทร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 

63.  นางสาวศศิธร  พงษ์เพ็ง โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 

64.  นางนารีวรรณ  ธนสมบัติสิบวัน โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สุพรรณบุรี 
65.  นางกลิ่นผกร    อินทรีย์วงศ์ โรงเรียนสวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี 

66.  นายเขมินท์   อุ่นศิริ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี 

67.  นายสุเมธกุล  คล้ายสินธุ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 
68.  นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สุรินทร์ 

69.  นายบันเทิง  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านตาเบา สุรินทร์ 
70.  นายปุถุชน  มีชัย โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง อุบลราชธานี 

หมายเหตุ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่าน 
1. เข้ากลุ่มไลน์ก่อนเข้ารับการพัฒนาส าหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงาน           

โดยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ 
 

 
 
 
 

2. ลงทะเบียนประวัติได้ที่ http://train.opsmoe.go.th/pub/login/ เลือก หลักสูตรการออกแบบ
การสอนแบบลูกผสม รุ่นที่ 1 

http://train.opsmoe.go.th/pub/login/

