รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการ
การพัฒนาวิทยากรแกนนาวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
.................................................................
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครครู ผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาวิทยากรแกนนาวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี บัดนี้ สสวท. ได้คัดเลือกผู้มีสิ ทธิ์
เข้ารับการอบรมในโครงการฯ จานวน ๕๒ คน ดังรายชื่อด้านล่าง และ สสวท. จะประกาศรายชื่อ เพิ่มเติม ในวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าว ตรวจสอบอี เมลของท่าน และดาเนินการยืนยั นตามข้อมูลที่แจ้ง
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หากท่านไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่ว ม
โครงการฯ
ที่

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๑ นาง

กชกร เสมาทอง

ยอแซฟอยุธยา

อยุธยา

๒ นางสาว

กตัญชลี เอกวุธ

โนนสุวรรณพิทยาคม

บุรีรัมย์

๓ นาย

กฤษฎา ทองกาเหนิด

ศรียาภัย

ชุมพร

๔ นางสาว

กานต์สุชาพัฒน์ ทองมีศรี

บ้านบวกค้าง

เชียงใหม่

๕ นาย

จารึก ขจรเจริญศักดิ์

ปทุมวิไล

ปทุมธานี

๖ นาง

จินดาพร เทียมภักดี

พนัสพิทยาคาร

ชลบุรี

๗ นาง

จิรภา ศรีนวล

ท่าเรือพิทยาคม

กาญจนบุรี

๘ นาย

เจษฎา นาจันทอง

ท่าคันโทวิทยาคาร

กาฬสินธุ์

๙ นาย

ชิณวัฒน์ วิเศษวงศา

บ้านห้วยวอก

แม่ฮ่องสอน

๑๐ นาง

ซ่อนกลิ่น กาหลง

เพ็ญพิทยาคม

อุดรธานี

๒

ที่

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๑๑ สิบตารวจโทหญิง

ญาดา รัตนกาเหนิด

พุดซาพิทยาคม

นครราชสีมา

๑๒ นาง

ดาราวรรณ นนทวาสี

ส่วนบุญโญปถัมภ์

ลาพูน

๑๓ นางสาว

ตอฮาเราะ ล่าบูรี

เทพา

สงขลา

๑๔ นาง

ทฤฒมน มากระจันทร์

บางลี่วิทยา

สุพรรณบุรี

๑๕ นาย

ทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

ลาปางกัลยาณี

ลาปาง

๑๖ นาง

ทัศณีย์ นวลกุ้ง

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

๑๗ นางสาว

ธนพร คุ้มพ่วงมี

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

ราชบุรี

๑๘ นาย

ธวัฒน์ สารรัตน์

ศรีเจริญศึกษา

อานาจเจริญ

๑๙ นางสาว

ธัญชนก คาวินิจ

จอมทอง

เชียงใหม่

๒๐ นางสาว

ธัญญารัตน์ ศรชนะ

พิชัยรัตนาคาร

ระนอง

๒๑ นางสาว

นนทยา เพิ่มยศ

ปากช่อง

โคราช

๒๒ นาย

นพคุณ สืบเลย

ชุมแพศึกษา

ขอนแก่น

๒๓ นาย

นราธิป โทบุราณ

บ้างเวียงฝาง

เชียงใหม่

๒๔ นาง

นิสสรณ์ เชิญทอง

วังไกลกังวล

ประจวบคีรีขันธ์

๒๕ นาย

ประดับชัย อินมณี

ชุมแสงสงครามฯ

พิษณุโลก

๒๖ นาง

ปวีณา บุตถาวร

สทิงพระวิทยา

สงขลา

๒๗ นาง

พนิดา อรรคอานวย

บ้านหนองม่วง

กาฬสินธุ์

๒๘ นาย

พัฏกร์ ศูนย์จันทร์

บ้านเจดีย์แม่ครัว

เชียงใหม่

๒๙ นาย

พิจักษณ์ ธามธนิก

มัธยมเทศบาลเมืองสวรรคโลก

สุโขทัย

๓๐ นาง

พิมพ์น้าผึ้ง วรรณสาม

มาบอามฤตวิทยา

ชุมพร

๓๑ นางสาว

เพียรกิจ นิมิตรดี

แม่ใจวิทยาคม

พะเยา

๓๒ นาง

เยาวภา วัลลิยสัจจกุล

บ้านนาเมืองเพชร

ตรัง

๓๓ นางสาว

รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์

สมุทรสาครวิทยาลัย

สมุทรสาคร

๓๔ นาง

รุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์

สา

น่าน

๓๕ นาง

รุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์

ศึกษาสงเคราะห์อารีฯ

ลาปาง

๓

ที่

คานาหน้าชื่อ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

๓๖ นาย

วงค์ณภา แก้วไกรษร

โนนสะอาดชุมแสงวิทยา

อุดรธานี

๓๗ นาง

วิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์

ศรีบุณยานนท์

นนทบุรี

๓๘ นาย

ศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะ

เตรียมอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

๓๙ นางสาว

ศศิร์อร ศักดิ์กิตติพศา

พะเยาพิทยาคม

พะเยา

๔๐ นางสาว

ศิรินาถ สุมหิรันต์

ประโคนชัยพิทยาคม

บุรีรัมย์

๔๑ นางสาว

ศิริพร แดงตุ้ย

บึงศรีราชาพิทยาคม

ชลบุรี

๔๒ นางสาว

สมฤทัย พาที

ร่มเกล้ากาญจนบุรี

กาญจนบุรี

๔๓ ว่าที่ร้อยตรี

สุทธิพงศ์ โหมดหมาน

หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

สงขลา

๔๔ นาง

สุนิตา คงทอง

โยธินบารุง

นครศรีธรรมราช

๔๕ นาง

สุพรรษา วันสุข

บ้านกรวดวิทยาคาร

บุรีรัมย์

๔๖ นางสาว

สุวรรณี แป้งหอม

บ้านคลองจาก

ตราด

๔๗ นาย

เสรี โพธิ์ปานพะเนา

โนนสูงศรีธานี

นครราชสีมา

๔๘ นาย

อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

๔๙ นาย

อลงกต เรียนยอย

บ้านแม่ตะละ

เชียงใหม่

๕๐ นางสาว

อัญชลี ทะวงศ์อารี

สามัคคีวิทยาคม

เชียงราย

๕๑ นาย

อาทิตย์ สมศักดิ์ สุวรรณเกษม รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

กรุงเทพฯ

๕๒ นาย

อิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์

อุบลราชธานี

โนนกุงวิทยาคม

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
สาขาเทคโนโลยี สสวท.

