บัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน
หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย กลุ่ม Onsite
ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(แนบท้ายประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565)
ลำดับที่
A001
A002
A003
A004
A005
A006
A007
A008
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A021
A022
A023
A024
A025
A026
A027

ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน

นางกาญจนา ปัญญาศิริสกุล
นางกาญดา ภูริชญาพงศ์
นางจันทพร วรยิ่งยง
นางจิรฐา ศรีวิเศษ
นางจุฑามาศ โตพงษ์
นางณัชทลิดา ตันมา
นางตรัยนภา จ่าพันดุง
นางธัญญริญญ์ เลห์เนอร์
นางนัทธมน จงรักษ์
นางนัยนา ประกอบกัน
นางประไพ วงศ์วาสนา
นางประวิณา ทองวิเศษ
นางผการัตน์ วงศ์ชัยภูมิ
นางพลับพลึง ซิ้มเจริญ
นางมาลัย กาญจนะเกตุ
นางลัดดาวัลย์ ทองมูล
นางวรัญญา ช่วยเกื้อ
นางวิชญฌาณ์ กรสันเทียะ
นางวิไลภรณ์ คามั่น
นางศรัณย์พัทธ์ เพ็ญปัญญา
นางศริญญา พันธุ์เวียง
นางสาวเกวลี สมอคา
นางสาวจาหรัด เอี่ยมอ่อง
นางสาวเจนจิรา โสนนอก
นางสาวณัฐนันท์ กุลชลีรมย์
นางสาวดลวีร์ คงกัน

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
โรงเรียนบ้านดู่
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดเจริญธรรม
โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน
โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์
โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรีบ้านศาลาประปุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลดอนขมิ้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียน....
โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว
กศน อาเภอเลาขวัญ
โรงเรียนบ้านน้อยทวย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนกวดวิชาอุดมศิลป์ปัญญา
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
โรงเรียนเจริญดีวิทยา
โรงเรียนหินกองวิทยาคม

นางสาวดวงจันทร์ แน่นอุดร

โรงเรียนบ้านหนองค้อ

จังหวัด
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
สมุทรสงคราม
นครราชสีมา
พิษณุโลก
นครสวรรค์
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
เพชรบุรี
บุรีรัมย์
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ
กาญจนบุรี
นครราชสีมา
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
ศรีสะเกษ
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
นครพนม
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
สระแก้ว
ปทุมธานี
สระบุรี
หนองบัวลาภู
/28. นางสาวธนิตฐา สันโดษ...

-2ลำดับที่
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A034
A035
A036
A037
A038
A039
A040
A041
A042
A043
A044
A045
A046
A047
A048
A049
A050
A051
A052
A053
A054
A055
A056
A057
A058

ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน

นางสาวธนิตฐา สันโดษ
นางสาวธนียา เทียนคาศรี
นางสาวเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์
นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อย

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
โรงเรียนพิมายวิทยา
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

นางสาวประภาภรณ์ ตะราษี
นางสาวประสงค์ คู่ควร
นางสาวปราณปริยา จันอิน
นางสาวพณพร เกษตรเวทิน
นางสาวแพรวนภา เจนหนองแวง
นางสาวภคปภา กิจประเสริฐ
นางสาวภัทรสุดา หริ่งรัตนพันธ์
นางสาวมณีนุช เรืองแร่
นางสาวรัชดา บุญมหาสิทธิ์
นางสาวรัตนา วันศุกร์
นางสาวราไพพรรณ เครือขัย
นางสาวลฎาภา นาคคูบัว
นางสาวลลิตา คามงคล
นางสาววรรณวลี สุดสนิท
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ
นางสาววรารักษ์ สุรสีห์เรืองชัย
นางสาววัฒนา อุบลแย้ม
นางสาวศรัญญา หอมละออ
นางสาวศศิชริญา ดีการ
นางสาวศศิประภา สีอาภัย
นางสาวศศิราภรณ์ บุญสุข
นางสาวศิริญญา นาราช
นางสาวสมร บุญโภค
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพชรฤทธิ์
นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
นางสาวเสาวนีย์ ชาญช่าง
นางสาวเสาวลักษณ์ อนันต์ธนานุรักษ์

โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
โรงเรียนชากังราววิทยา(อิน-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนบ้านสานักตูมกา
โรงเรียนคลองบางกระทึก (ประสานประชานุกูล)
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาราญ
โรงเรียนสายน้าทิพย์
โรงเรียนบ้านริมทะเล
โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอแม่ลาน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนวัดช่องลม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดเนินยาง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
โรงเรียนบ้านบางประแดง
โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
โรงเรียนสตรีทุงสง

จังหวัด
ลพบุรี
สระบุรี
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
นนทบุรี
กาแพงเพชร
สมุทรสาคร
สระบุรี
ชัยภูมิ
นครปฐม
บุรีรัมย์
ขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
พังงา
ศรีสะเกษ
สระบุรี
ปทุมธานี
แม่ฮ่องสอน
ปัตตานี
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สมุทรปราการ
ระยอง
นครราชสีมา
สระบุรี
สมุทรปราการ
สุโขทัย
ตรัง
นครปฐม
นครปฐม
นครศรีธรรมราช
/59. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจวรณ์...

-3ลำดับที่
A059
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A070
A071
A072
A073
A074
A075
A076
A077
A078
A079
A080
A081
A082
A083
A084
A085
A086
A087
A088
A089

ชื่อ - สกุล

สถำนที่ทำงำน

จังหวัด

นางสาวหนึ่งฤทัย ใจวรณ์
นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย
นางสาวอรวรรณ สุขสอาด
นางสาวอุไรรัตน์ แขกเต้

โรงเรียนวัดบางคูวัด
สานักงานสนึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบ้านหนองเนิน
โรงเรียนวัดเขานางเภา

ปทุมธานี
ปทุมธานี
นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี

นางสิริกาญจน์ กาญจนสุวรรณ
นางสุดคนึงนิจ โกษาแสง
นางสุรีพรรณ เทพพิทักษ์
นางสุวรรณี ปิยะวงศ์
นายกษิดิ์เดช เพ็งพวง
นายคณิศร โชคครองยศ
นายจักรพงษ์ จาปาศรี

โรงเรียนหัวนานคร
โรงเรียนบ้านหาดเเพง(หาดเเพงวิทยา)
โรงเรียนกวดวิชาสุรีพรรณศึกษา
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
กศน.จังหวัดพิจิตร
ไม่ระบุหน่วยงาน

นายเจษฎา ชื่นบุญมา
นายชาญชัย ผลอุบัติ
นายชิษณุชา ดวงอภินันท์
นายธีธนัช บุญศรี
นายบุรพบท สุขเนียม
นายปกรณ์กฤษณ์ กิณเรศ
นายปฏิภาณ ห้วยทราย
นายปริญญา พวงจันทร์
นายปิยะณัฐ สุภาษร
นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว
นายพรชัย ทองวิเศษ
นายพันธกานต์ ณ นคร
นายมารุต เนตรวิลา

โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนสวีวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โรงเรียนวัดวัวตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อานวย
โรงเรียนบ้านดอนน้าคา
โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดดอนรวบ
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
โรงเรียนกวดวิชาอุดมศิลป์ปัญญา
โรงเรียนบ้านบุหนองเทา

ชัยภูมิ
นครพนม
พิษณุโลก
บุรีรัมย์
สมุทรปราการ
พิจิตร
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ชุมพร
ขอนแก่น
จันทบุรี
นครปฐม
สกลนคร
อุบลราชธานี
เพชรบุรี
สมุทรปราการ
ชุมพร
ร้อยเอ็ด
พิษณุโลก
บุรีรัมย์

นายยรรยง ประกอบกัน
นายวรพจน์ จีนด้วง

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช

นายวัฒนา จาปาหล้า
นายวิรัช วันบรรเจิด
นายวีรุฒน์ แก้วนาเส็ง
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์
นายสุรชัย ศรียางนอก

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

นครราชสีมา
กาแพงเพชร
พังงา
แม่ฮ่องสอน
นครราชสีมา
/90. นายอนุชา ปาคา…

-4ลำดับที่
A090
A091
A092
A093
A094
A095
A096
A097
A098
A099
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111

ชื่อ - สกุล
นายอนุชา ปาคา
นายอาทิตย์ พรมกุดตุ้ม
ว่าที่ร้อยตรี สุทธิพงศ์ โหดหมาน
ว่าที่ร้อยเอก รุ่งโรจน์ อุตมาตร
ว่าที่ร้อยเอก สาคร กิ่งจันทร์
นางสาวเบญจวรรณ อนันสลุง
นางจุฑาทิพย์ จันทร์แดง
นางสาวรัตน์ดาวัล ปราสัยงาม
นางสาวเฟื่องฟ้า คาเรืองศรี
นางจูมจี นันชาดี
นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
นายสารวล คาแสน
นายกิตติศักดิ์ ประชุม
นางณัฐชากานต์ เดวิส
นางสาวจตุณี ประภาสะวัต
นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์
นางสาวสุรีรัตน์ ขอพึ่งกลาง
นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์
นางสาวพรชนก ฝอยทอง
นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ
นางสาวธนิดา อุบลชาติ
นางสาวธนันดา รังสิกุล

สถำนที่ทำงำน
โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คาหมื่นปทุมานุสสรณ์)
โรงเรียนบ้านดอนหัน
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 100
โรงเรียนอนุบาลชนะพร
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้มีนบุรี
โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง
โรงเรียนบ้านกุศกร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.
สคบศ.

จังหวัด
สุโขทัย
ชัยภูมิ
สงขลา
กรุ่งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ลพบุรี
สุราษฏร์ธานี
กทม.
ปราจีนบุรี
อุบลราชธานี
นครปฐม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม

หมำยเหตุ ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกท่ำน
1. เข้ำกลุ่มไลน์ก่อนเข้ำรับกำรพัฒนำ สำหรับ
กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร และกำรประสำนงำน
โดยกำรสแกน QR Code ด้ำนล่ำงนี้

2. ลงทะเบียนประวัติได้ที่ http://train.opsmoe.go.th/pub/login/
หรือ QR Code ด้ำนล่ำงนี้

