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ช่ือ - สกุล รหัส ช่ือ - สกุล รหัส ช่ือ - สกุล รหัส

1 สพป.กระบ่ี บ้านตล่ิงชัน นายประยูร ศรีทอง ผอ.1 นางสาวอรอุมา เรืองอ่อน ปต.1 นางสาวจริยา หวันหะ ปป.1

2 สพป.กระบ่ี บ้านศาลาพระม่วง นางศิริพรรณ เหมทานนท์ ผอ.2 นางสาวเพาพงา วังเวชช์ ปต.2 นางชวิศา ไชยรัตน์ ปป.2

3 สพป.กรุงเทพมหานคร ราชวินิตประถมบางแค นางเมตตา ศิริรัตน์ ผอ.3 นางสาวภิญญาพัชญ์ ท าทาน ปต.3 นางสาวจินตนา ช้างสาร ปป.3

4 สพป.กรุงเทพมหานคร อนุบาลพิบูลเวศม์ นางพีรานุช ไชยพิเดช ผอ.4 นางสาวเดือนเต็ม มัดตาเฮต ปต.4 นางสาวจิตรา บุญพิมล ปป.4

5 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดโพธ์ิศรีสุขาราม นางสาววิไล กวางคีรี ผอ.5 นางสาวลลิตา อ่อนศรี ปต.5 นางสาวชญานิศ ทองสวัสด์ิ ปป.5

6 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผอ.6 นายปภังกร ทิพสิงห์ ปต.6 นายกิตติพงษ์ บุญวรรณ ปป.6

7 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 วัดหนองปลิง นางกมลทิพย์ อิงปัจลาภ ผอ.7 ว่าท่ีร้อยตรีไพศาล แสวงหา ปต.7 นางจารวี ลัดดากุล ปป.7

8 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นายบรรจง ป่ินปฐม ผอ.8 นางสาวชิดชนก วันดี ปต.8 นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิสุวรรณ์ ปป.8

9 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 วัดใหม่ดงสัก นายอารินทร โพธ์ิสวรรค์ ผอ.9 นางมณีรักษ์ รงค์ฤทธิไกร ปต.9 นายรฐนนท์ จงเทพ ปป.9

10 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 สมาคมไทย-ออสเตรเลียน นายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ ผอ.10 นายวชิราวุธ ธูปกระแจะ ปต.10 นางสาวรัชนี กิจสอ ปป.10

11 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อนุบาลทองผาภูมิ นายช านาญ เลิศวิชัย ผอ.11 นางสาวณัชปภา นิธิศไชยชาญ ปต.11 นายกิตติพัทธ์ จงจินากุล ปป.11

12 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ผอ.12 นางสาวปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ ปต.12 นางเพลินพิศ ตาลประดิษฐ์ ปป.12

13 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน นายสนิท ศรีล าไพ ผอ.13 นายอุดม มุทิตา ปต.13 นายพิสิฐ วงศ์ค าจันทร์ ปป.13

14 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 บ้านนาวิทยาคม นางฉลาด ศรีจุลฮาด ผอ.14 นางอุษมาพร รินทรึก ปต.14 นางกชพรรณ บริสุทธ์ิ ปป.14

15 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านหนองโสน นายพงษ์ธร สันติกุล ผอ.15 นางสาวกัญญาพร หงษ์ยนต์ ปต.15 นางสาววิพรรษา ชัยพร ปป.15

16 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านโนนรังวิทยาคาร นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง ผอ.16 นายชนะศักด์ิ แสงศรีเรือง ปต.16 นายชัยวิชิต มูลป้อม ปป.16

17 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองดู่ดอนเปือย นายกรภัทร ค าโส ผอ.17 นายภูดิศ จันทบูรณ์ ปต.17 นางสาวศุภลักษณ์ ผือลองชัย ปป.17

18 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชุมแพชนูปถัมภ์ นายอ าพันธ์ุ บุญหวังช่วย ผอ.18 นางลักษณ์เสด็จ ทองค า ปต.18 นางสาวรัตยา บัวสี ปป.18

19 สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดตะเคียนทอง นางสาวปัทมา อ่ิมผ่อง ผอ.19 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุพรรษา วรรณภักดี ปต.19 นางสาวสุพัตรา ผสมสุข ปป.19

20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดดอนทอง นายอาณัติ สิทธิการ ผอ.20 นางปันวิสาข์ จอมเขมสุขสันต์ ปต.20 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ปป.20

21 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตลาดบางบ่อ นายสุนทร วรังษี ผอ.21 นายวรุต มะติมุ ปต.21 นางสาวฉัตรกมล ตันชุน ปป.21

22 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 วัดอ่าวช้างไล่ นางสาวอัมพิกา สิริพรม ผอ.22 นางพัฒน์รดี สมพร ปต.22 นางสาวภรณ์ประภา วิลานัน ปป.22

ผู้อ ำนวยกำร ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม และรหัสประจ ำตัวผู้เข้ำอบรม

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระหว่ำงวันท่ี 19 - 21 กันยำยน 2562

ล ำดับ สังกัด/จังหวัด ช่ือโรงเรียน
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23 สพป.ชลบุรี เขต 1 ชุมชนบ้านอ่างเวียน ว่าท่ีร้อยตรีสมาน ศรีมงคล ผอ.23 นางสาวมธุริน ป่ินทอง ปต.23 นายประยุทธ เกิดเทพ ปป.23

24 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านสวนอุดมวิทยา นายชูชาติ รักวงศ์ ผอ.24 นางสาวอัมพร ฉะภูมิรัมย์ ปต.24 นายธีรพล กมลผาด ปป.24

25 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดหนองกะขะ นางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ ผอ.25 นางสาวศันสนีย์ พรมพินิจ ปต.25 นางสาวกมลวรรณ ค าประสิทธ์ิ ปป.25

26 สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลพนัสศึกษาลัย นางทองเพียร พลนาค ผอ.26 นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภพร ปต.26 นางสาวสาวิตรี พันธ์เลิศ ปป.26

27 สพป.ชลบุรี เขต 3 บ้านบึง (ศรีราชา) นายวีรศักด์ิ เถาหมอ ผอ.27 นางสาวพิชญาภา เพ็งมาวัน ปต.27 นางสาวพัดชา บุญหาร ปป.27

28 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านนาระยะพัฒนา นางเยาวภา กล้าขยัน ผอ.28 นางสาวสุวรรณา บุดดา ปต.28 นายรวี ดารา ปป.28

29 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านหัวนาค า นายสมศักด์ิ การประกอบ ผอ.29 นางสาวอรวรรณ สมวงษ์ ปต.29 นางอรพรรณ ล้ิมไพบูลย์ ปป.29

30 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สุนทรวัฒนา นายบุญเถา บุราณ ผอ.30 นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ ปต.30 นางวินาวรรณ เพ็ญจันทร์ ปป.30

31 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อนุบาลชัยภูมิ นายใบบุญ บุญทน ผอ.31 นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล ปต.31 นางสาวพิชญาณี กาหลง ปป.31

32 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภูมิวิทยา นายนิยม สิงห์ค าคูณ ผอ.32 นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ปต.32 นางสาวโสรญา เทียมจัตุรัส ปป.32

33 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บ้านส้มป่อย นายวิโรจน์ เคนเหล่ือม ผอ.33 นางเจษฎาภรณ์ ภิรมย์กิจ ปต.33 นายวงศธร วีระณรงค์ ปป.33

34 สพป.ชุมพร เขต 1 อนุบาลชุมพร นายศักด์ิสิทธ์ิ แร่ทอง ผอ.34 นางสาววาริธร สงวนนาม ปต.34 นายศรายุทธ อัจกลับ ปป.34

35 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.35 นางสาวปราณี เขียวเพชร ปต.35 นางฐิตาพร วงศ์ไชย ปป.35

36 สพป.เชียงราย เขต 1 อนุบาลดงมหาวัน นายประหยัด ทัพธานี ผอ.36 นายฐปนนท์ ใจกล้า ปต.36 นายอานนท์ จันทร์ชุม ปป.36

37 สพป.เชียงราย เขต 3 บ้านป่าเหมือด นายโยธิน สิทธิประเสริฐ ผอ.37 นายกิตติคุณ แก้วค าฟู ปต.37 นางกาญจนา ยะใจม่ัน ปป.37

38 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านบวกค้าง นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา ผอ.38 นางสาวสุพัชรีญา ทองคต ปต.38 นางสาวกานต์สุชาพัฒน์ ทองมีศรี ปป.38

39 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 บ้านแม่ตะละ นายศุภวัฒน์ ณ ล าพูน ผอ.39 นายอลงกต เรียนยอย ปต.39 นายณัฐพันธ์ สัตยพานิช ปป.39

40 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) นางอารีย์ โยธา ผอ.40 นางสาวกษิรา ธิจันทร์ ปต.40 นางสาวอมรทิพย์ พ่ึงเพียร ปป.40

41 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านกองลม นายเพิก พงษ์ไทย ผอ.41 นางสาวนิภาพร บุญป้อ ปต.41 นางสาวฐิติภัทร จักร์ค า ปป.41

42 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านแม่ทะลบ นางสาววาสนา จินดาสวัสด์ิ ผอ.42 นายนิทัศน์ โยธา ปต.42 นางเสาวนีย์ วรพจน์ ปป.42

43 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 วิรุณเทพ นางสายฝน ธงน าชัยเลิศ ผอ.43 นางสาวปิยะนุช อินต๊ะวงค์ ปต.43 นางสาวพรรณิการ์ กันธิมา ปป.43

44 สพป.ตรัง เขต 2 บ้านล าช้าง นางวิภา สังขฤทธ์ิ ผอ.44 นางสุวนิตย์ หาญกล้า ปต.44 นางกนกพร กิจวิจิตร ปป.44
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45 สพป.ตราด คีรีศรีสาครวิทยา นายนัฐพล นพเก้า ผอ.45 นางสาวภัทริณญา ธิติโชติบุญมา ปต.45 นางสาวศิรินภา แพทย์พิทักษ์ ปป.45

46 สพป.ตราด ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) นายประพันธ์ โภคสมบัติ ผอ.46 นางเสาวลักษ์ สวัสดีผล ปต.46 นายนวพล ปลาทอง ปป.46

47 สพป.ตาก เขต 2 บ้านท่าอาจ นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ผอ.47 นายอิศยม เครือค าแดง ปต.47 นายดนัย พันธ์พนมไพร ปป.47

48 สพป.ตาก เขต 2 สามัคคีวิทยา นายวัลลภ โตวรานนท์ ผอ.48 นางอรทัย โตวรานนท์ ปต.48 นางสาวอัญชลี สุวีระวัฒนกิจ ปป.48

49 สพป.นครนายก บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) นายรัตนชัย วิเศษ ผอ.49 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ปต.49 นายภูชิต อาจส าอางค์ ปป.49

50 สพป.นครนายก วัดสุนทรพิชิตาราม นายสุขสันติ โพสุวัน ผอ.50 นางสาวสมสุดา จันทเจียง ปต.50 นางลัชชญา โพสุวัน ปป.50

51 สพป.นครปฐม เขต 2 บุณยศรีสวัสด์ิ ว่าท่ีร้อยตรีใครทอง สิงห์ค ามา ผอ.51 นายพงค์พรรณ จิตอารีย์ ปต.51 นายไพบูลย์  วงษ์ปาน ปป.51

52 สพป.นครปฐม เขต 2 วัดกลางบางแก้ว นายเกชา เหลืองสุดใจช้ืน ผอ.52 นายพิชิต วงชนกนันท์ ปต.52 นางสุกัญญา สมบัติ ปป.52

53 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านนาเข นายนิติกร ฉิมพาลี ผอ.53 นายสุรชาติ สีหา ปต.53 นายภูวไนย สุนา ปป.53

54 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านภูเขาลาด นางสุกัญญา ดวงกลาง ผอ.54 นางจินตนา ยินดีรัมย์ ปต.54 นายก้องเกียรติ รัตนก าเนิด ปป.54

55 สพป.นครราชสีมา เขต 2 บ้านด่านเกวียน นายวิทูล เฉียบกระโทก ผอ.55 นางสาวบุษรารัตน์ ธรรมมา ปต.55 นางสาววิไลลักษณ์ ปลอดกลาง ปป.55

56 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านหนองสนวน นายศิวเสก อุดมจิรโชติ ผอ.56 นางสาววกุล ไชยประเสริฐ ปต.56 นางจริยา นันทะเกตุ ปป.56

57 สพป.นครราชสีมา เขต 5 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ นายปฐมเกียรติ ไชยค า ผอ.57 นางสาวมินตรา มีสง่า ปต.57 นางภัททิรา เสียนพลกรัง ปป.57

58 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เมืองจากวิทยา นายธนา สะลิวรรณ์ ผอ.58 นายพลสินธ์ุ พรหมมูล ปต.58 นายวุฒิพงษ์ ทับกระโทก ปป.58

59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านบางรูป นายภูชิสส์ มีอ านาจ ผอ.59 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิรักษ์ ปต.59 นางพรพิพัฒน์ มีอ านาจ ปป.59

60 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อนุบาลนครสวรรค์ นางสาคร คล้ายแท้ ผอ.60 นายปารเมธ พรมเพียร ปต.60 นางสาวนิตยา คงเกษม ปป.60

61 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านตะกรุด นางสาวกาญจนา ทรัพย์สุวรรณ์ ผอ.61 นายอาทิตย์ เกตุทนงค์ ปต.61 นายกฤษสพล สุขจิตร์ ปป.61

62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ นายวิเชียร พงษ์ไพบุลย์ ผอ.62 นางสาวสุนันท์ จันทพรต ปต.62 นางสาวสันทราย ช่ืนดอนกลอย ปป.62

63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บ้านเขามะเกลือ นายธีรพงษ์ เพชรสัมฤทธ์ิ ผอ.63 นางสาวขนิษฐา กฤชชวาสุวรรณ์ ปต.63 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรัตนาภรณ์ เรืองธีรวงศา ปป.63

64 สพป.นนทบุรี เขต 1 ชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บ ารุง) ว่าท่ีร้อยตรีวีรวัฒน์  หว่างเพียร ผอ.64 นางสาวสมฤทัย แสงสุริยา ปต.64 นางสาวจิราพร ภู่ทอง ปป.64

65 สพป.นนทบุรี เขต 1 ประชาอุปถัมภ์ นางพนิดา อุสายพันธ์ ผอ.65 นางสาววารีณี ใหม่เจริญ ปต.65 นางสาวสินี เร้าวงษ์ ปป.65

66 สพป.นนทบุรี เขต 1 วัดต าหนักใต้ (วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) นางคมคาย น้อยสิทธ์ิ ผอ.66 นายสุนทร เว่ินทอง ปต.66 นางสาวเจียระไน เรืองจินดา ปป.66
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67 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุบาลนนทบุรี นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ ผอ.67 นางสาวนีลญา บุษดี ปต.67 นางสาวชลธิชา ค าภีร์ ปป.67

68 สพป.นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธ์ิ นางกัญญา แสงเจริญโรจน์ ผอ.68 นายอิทธิเดช ไทรชมภู ปต.68 นางสาวรัตนาวดี พงษ์ธานี ปป.68

69 สพป.นนทบุรี เขต 2 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ นางสาวสุกัญญา พ่ึงรุ่ง ผอ.69 นางสาวแสงดาว พรหมมาศ ปต.69 นางสาวปิยะพร ล้ิมขจรเดช ปป.69

70 สพป.นนทบุรี เขต 2 แสงประทีปรัฐบ ารุง นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.70 นางสาวสายฝน ค ายศ ปต.70 ว่าท่ีร้อยตรีอานุภาพ ศรีม่ิงเมืองนิเวช ปป.70

71 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านละหาน นางนูรีซัน ปะดอ ผอ.71 นางนุสรัตน์ อีแต ปต.71 นางสาวนูรอัสวาณีย์ มะ ปป.71

72 สพป.นราธิวาส เขต 1 บ้านลูโบะบูโละ นายมูฮ าหมัดพาอูซี เจ๊ะซู ผอ.72 นางสาวมารีแย ยีเจ๊ะนิ ปต.72 นางสาวยาวารี เจะอาแว ปป.72

73 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านตาบา นางนาตยา อดิศัยนิกร ผอ.73 นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ ปต.73 นายตอปา อาแวแม ปป.73

74 สพป.น่าน เขต 1 บ้านสันทะ นายอดุลย์  โรงค า ผอ.74 นายวีระพล ถามพรม ปต.74 นายนิรันดร์  มหายศนันท์  ปป.74

75 สพป.น่าน เขต 2 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ นายสมชาย นันทเสน ผอ.75 นางสาวสิริธนาพร ชัยสิรินยาวัชร ปต.75 นายประทิน วงค์ไชย ปป.75

76 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดงกระทิง (มิตรภาพอนุสรณ์) นายวัฒนชัย ชูณรงค์ ผอ.76 นางชฎากร  ประเสริฐโส ปต.76 นางสาวเอ้ือมพร พันธ์ุรัมย์ ปป.76

77 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านหนองม่วง นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ ผอ.77 นางวลัยพร กนกแก้ว ปต.77 นางศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง ปป.77

78 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 วัดบ้านปราสาท นายวรานนท์ กระสินรัมย์ ผอ.78 นายประสิทธ์ิ วงศ์มนัสนันท์ ปต.78 นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์ ปป.78

79 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองหน่ึง(แก้วนิมิตร) นายสุกรี อาด า ผอ.79 นางสาวสุพัตรา จันต๊ะพรมมา ปต.79 นางสาวขวัญตา หล้าบา ปป.79

80 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดรังสิต นางเสาวนีย์ ดาบทอง ผอ.80 นางสาวพรพิมล ผ่ึงกัน ปต.80 นายณัฐพล อ าพันแสง ปป.80

81 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วันครู 2502 นางบังอร อยู่ยืน ผอ.81 นายสุรเดช คนสิน ปต.81 นางสาวณัฐพร ตันติสาครเขต ปป.81

82 สพป.ปทุมธานี เขต 2 วัดมงคลรัตน์ นางมาลี สุภิรัตน์ ผอ.82 นางสาวฟารีดา หมุดทอง ปต.82 นางสาววาสนา ร่ืนสุข ปป.82

83 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้านช้างเผือก นางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์ ผอ.83 นางอรชร หะรังษี ปต.83 นางสาวศิริกมล พุมมา ปป.83

84 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้านไชยราช นางสาวภาวิณี เสนาการ ผอ.84 นางสาวสุรีย์พร จิตรกิตติโชติ ปต.84 นางสาวอัจฉรา ทองด้วง ปป.84

85 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 บ้านทุ่งยาว นายเมธา ศรีก าเหนิด ผอ.85 นางสาวชลลดา หินแก้ว ปต.85 นางสาวณัฐณิชา ให้สุข ปป.85

86 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 บ้านโป่งไผ่ นางสาวสุภัค ภูมิวาล ผอ.86 นายสมคิด จรล าโกน ปต.86 นายไพโรจน์ ธนูเดช ปป.86

87 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วัดราษฎร์ เจริญศรัทธาธรรม  นายอลงกรณ์  เขตสกุล ผอ.87 นายทิวา ปาราชิตัง ปต.87 นายประสพ มณีไสย ปป.87

88 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วัดหนองโพรง นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ ผอ.88 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา ปต.88 นางสาวกาญจนา วงษ์เช้ือ ปป.88
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89 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านกือยา นางสาวสุณา อิสสาหาก ผอ.89 นางวานีตา อูมา ปต.89 นางสาวโรสนา เหล็กดี ปป.89

90 สพป.ปัตตานี เขต 1 ยะหร่ิง นายครรชิต กาเจ ผอ.90 นายนิอิบบราฮิม นิเดร์หะ ปต.90 นางสาวฮาสลิน เด่นชีวา ปป.90

91 สพป.ปัตตานี เขต 3 บ้านกาหงษ์ นางรสนา หะยีอาแว ผอ.91 นายฮาบัส อิสมัน ปต.91 นายอับดุลเลาะ นิตีเมาะ ปป.91

92 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดโตนดเต้ีย นายเจต เจริญสุข ผอ.92 นางสาวปพิชญา รอดคง ปต.92 นายนิรันดร์ วรนุช ปป.92

93 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดชุมพลนิกายาราม นายทรงวุฒิ แก้วเรียน ผอ.93 นายกนต์ธร ชมรุ่ง ปต.93 นายพีรพงศ์ หงษ์ทอง ปป.93

94 สพป.พะเยา เขต 2 บ้านทุ่งแต นายยุทธนา คงแหลม ผอ.94 นางสาวพัทธ์ธีรา อูปแก้ว ปต.94 นางสาวจินตรา สน่ันป่า ปป.94

95 สพป.พังงา อนุบาลพังงา นายพีระ เสมพืช ผอ.95 นางสาวสาริศา ไชยสมบัติ ปต.95 นางพวงผกา เปรมจิตร์ ปป.95

96 สพป.ภูเก็ต อนุบาลภูเก็ต นายวิลาศ ปริญญานิยม ผอ.96 นางสุพัตรา ลีลาทิวานนท์ ปต.96 นางสุภมาส รักษาเขตร ปป.96

97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 วัดบ่อบุญ (จารุราษฏร์บ ารุง) นายสรายุทธ อนันตศิริ ผอ.97 นางสาวชนิกานต์ สมพงษ์ ปต.97 นางสาวรัชนก รักษาดี ปป.97

98 สพป.มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม นายสุวิทย์ วงษาไฮ ผอ.98 นายอภิไธย ทองใบ ปต.98 นายณัฐวุฒิ วาโยพัด ปป.98

99 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ขุนยวม นายนิกร สุขใจ ผอ.99 นางจันทร์สม สีบัว ปต.99 นายวีรชาติ วรรณมณี ปป.99

100 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 บ้านเสาหิน นายประหยัด นิลมล ผอ.100 นายวิรัตน์ ถ่ินอารัญ ปต.100 นายสุเมธ มงคลมณีเนตร ปป.100

101 สพป.ยโสธร เขต 2 อนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) นายราชันต์ บุญหล้า ผอ.101 นางสาวธนาภรณ์ จันทะมาตย์ ปต.101 นายยีน บุญหล้า ปป.101

102 สพป.ยะลา เขต 1 นิบงชนูปถัมภ์ ว่าท่ีร้อยตรีอับดุลรอแม การีอูมา ผอ.102 นางสาวสุวิมล เสนประภารัตน์ ปต.102 นางวาสนา จันทวาศ ปป.102

103 สพป.ยะลา เขต 1 บ้านกะตูปะ นายอภิรัฐ ขุนยาบี ผอ.103 นางสาววิภาวดี มีเลิศ ปต.103 นางนูรฮูดา หะยีสามะ ปป.103

104 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชุมชนบ้านชมสะอาด นายสมพงษ์ พันทะชุม ผอ.104 นายนพพร ชัยยนต์ ปต.104 นายสุรการณ์ ผ่องสนาม ปป.104

105 สพป.ระนอง บ้านนา นางสุภาวดี นาควิเชียร ผอ.105 นางสุวรีย์ บุญนาค ปต.105 นางสาวสายสุนีย์ รุ่มจิตร ปป.105

106 สพป.ระยอง เขต 1 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นายอ านวย ศิริแพทย์ ผอ.106 นางสาวสุกานดา โรมวิลาส ปต.106 นางสาวชมพูนุช ขุนศรี ปป.106

107 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านมาบป่าหวาย นางสาวณัฏฐนันท์ ญาติ ผอ.107 นางสาวณัฐธิชา พุกกะณะสุต ปต.107 นายพงษ์ศักด์ิ ประทุมสีลา ปป.107

108 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านเขาถ่าน นายภูริวงศ์ คุ้มญาติ ผอ.108 นายเขมภูมิ ประพันธ์พจน์ ปต.108 นางสาวกมลรัตน์ ศรีสุวรรณ ปป.108

109 สพป.ราชบุรี เขต 2 วัดโพธ์ิรัตนาราม นางบุญเรือน สายทอง ผอ.109 นางนฤมล โหล่ตระกูล ปต.109 นางวิภาวี ว่องวารี ปป.109

110 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านหนองโกวิทยา นายวินัย ป้อมด า ผอ.110 นางสาววิกานดา บุญมานุช ปต.110 นางสาวภัทรศิริ ควรคิด ปป.110
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111 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผอ.111 นางปรียาภรณ์ จันหน้ิว ปต.111 นางลภัสรดา จารุสิทธิกุล ปป.111

112 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านโนนเพ็ก นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ ผอ.112 นางสาววิไลวรรณ อินทโส ปต.112 นายอานัน จันทฤกดี ปป.112

113 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านร่องสะอาด นางสาวอิษยา พรมสามสี ผอ.113 นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ ปต.113 นางจตุพร ฤทธิวรรณ ปป.113

114 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบาลวัดพระโต นายอนุศักด์ิ พันธ์งาม ผอ.114 นายอุเทน สมาคม ปต.114 นางสาวดากานดา อินทรพันธ์ุ ปป.114

115 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านค้อโนนเพ็ก นายสุนทร ปุณะปรุง ผอ.115 นายกฤษฎา กองแก้ว ปต.115 นายโกวิท เน้ือนวล ปป.115

116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลห้วยทับทัน นางวรัชยา ประจ า ผอ.116 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาครินทร์ ปต.116 นางสาวชฎาพร บุตรสง่า ปป.116

117 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลอุทุมพรพิสัย นายสุวิทย์ สมบัติ ผอ.117 นายศิริสันต์ มณีนิล ปต.117 นายศักดา สีหาบุตร ปป.117

118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านจานเลียว นายสิทธินันท์ วรรณจู ผอ.118 นางจิตสุดา เสมอศรี ปต.118 นายกฤษฎา ก่ิงบรรเทา ปป.118

119 สพป.สกลนคร เขต 2 ชุมชนบ้านฝ่ังแดง นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผอ.119 นางจินตนา อ ามุกคะ ปต.119 นางล าใย ท้าวเพชร ปป.119

120 สพป.สตูล ผังปาล์ม 2 นายศรีภูมิ ชาญเดช ผอ.120 นางสาวอาริดา ดลภาวิจิต ปต.120 นางสาวเกศิณี ก่งเซ่ง ปป.120

121 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดคู่สร้าง นายสาโรจน์ จ าปาศักด์ิ ผอ.121 นางสาวธนพร ไชยพร ปต.121 นางสาวกัญญาภัทร เลยกลาง ปป.121

122 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดบางหญ้าแพรก นายวิสูตร ยอดสุข ผอ.122 นางสาวศรีสุกัญญา ศรีสัตยานนท์ ปต.122 นางสาวปนัฐดา บุญไธสง ปป.122

123 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผอ.123 นางสาวพัฒนียา ชะนะชัย ปต.123 นายวิทยา อาญาเมือง ปป.123

124 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดสลุด นายประยุทธ ติณรัตน์ ผอ.124 นางสาววิลาวรรณ ใจกล้า ปต.124 นางสาวสุนิษา ปักเขตานัง ปป.124

125 สพป.สมุทรสงคราม วัดคลองโคน นางสาวชนิดาภา นิลพัฒน์ ผอ.125 นางสาวอมรรัตน์ สุวัน ปต.125 นายสุเทพ ทองอุทัย ปป.125

126 สพป.สมุทรสงคราม วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) นางสาวสาคร คุณช่ืน ผอ.126 นางสาวหฤทัย สุขแสง ปต.126 นางสาวธนิดา ศิรดาโชติการ ปป.126

127 สพป.สมุทรสงคราม วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) นางนภพร ภูผา ผอ.127 นายกิติคุณ คอมนัน ปต.127 นางสาวณัฐชนก หลงสวาสด์ิ ปป.127

128 สพป.สมุทรสงคราม อนุบาลสมุทรสงคราม นางอนุนาถ ช่ืนจิตร์ ผอ.128 นางจริญญา เลขาณุการ ปต.128 นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ ปป.128

129 สพป.สมุทรสาคร ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายกษิด์ิเดช พรมทอง ผอ.129 นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธ์ิงาม ปต.129 นางสาวพรพิมล เหง่ียมจ้ือเกล็ด ปป.129

130 สพป.สระแก้ว เขต 1 อนุบาลเมืองสระแก้ว นางกนกวรรณ รอดคง ผอ.130 นางศรัญณภัทร เอ่ียมศิริกุล ปต.130 นางสาวอัญรัตน์ พิบูลสมบัติ ปป.130

131 สพป.สระบุรี เขต 1 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) นางสาวสุรินทร์ เปียผล ผอ.131 นายมานพ บุญเพ็ง ปต.131 นางสาวจุฑาภักด์ิ ครองบุญ ปป.131

132 สพป.สระบุรี เขต 1 อนุบาลสระบุรี นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.132 นางณาชยา ศรีสา ปต.132 นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์ ปป.132
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133 สพป.สระบุรี เขต 2 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 นางศรีนวน เมยขุนทด ผอ.133 นายพิสิฐ ระบ าโพธ์ิ ปต.133 นางสาวธนัญญา นฤนาทวัฒนา ปป.133

134 สพป.สระบุรี เขต 2 วัดโคกกรุง นายธนพงษ์ อินทนิจ ผอ.134 นางสาวพิชามญช์ุ นันทิกุล ปต.134 นายภิญโญ บัวภา ปป.134

135 สพป.สิงห์บุรี วัดตึกราชา นายเพ่ิมศักด์ิ บัวรักษ์ ผอ.135 นางสาวณัฐณิชา น่ิมนวล ปต.135 นางสาววิไลวรรณ ปรึกษา ปป.135

136 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดวังกุ่ม นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์ ผอ.136 นางพรนภา โพธ์ิศรี ปต.136 นางสาวปราณี สุขส าราญ ปป.136

137 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ ผอ.137 นางสาวเรวดี ซ้อนเพชร ปต.137 นางสาวแสงดาว แก้วสระแสน ปป.137

138 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 นางสาวหน่ึงนุช กาฬภักดี ผอ.138 นางสาวนันทิวา เช่ียวชาญ ปต.138 นางสาวกันยา ดวงแก้ว ปป.138

139 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 วัดกกเต็น นายบรรเทา คุ้มฉายา ผอ.139 นางสาวณัฐนิชา เมืองเชียงหวาน ปต.139 นายมณฑล มุขทอง ปป.139

140 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลด่านช้าง นายอนุชา เงินเเพทย์ ผอ.140 นางสาวภัทราพร เอ่ียมสอาด ปต.140 นางสาวศิริวิมล เกิดสมบุญ ปป.140

141 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านคลองโร นางสาวปวิชญา สินน้อย ผอ.141 นางสาวธันยาลักษณ์ มากคงแก้ว ปต.141 นางสาววณัฐสนันท์ กมลบูรณ์ ปป.141

142 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้านหมากม่ี นายกิตติศักด์ิ พร้ิงศิรินันทกุล ผอ.142 นางสาวนิภาภรณ์ อันมัย ปต.142 นางสาวนันธิดา พลายงาม ปป.142

143 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บ้าระเวียง"รัตนกิจวิทยา" นายชาตรี พบบุญ ผอ.143 นางกานต์ฐิมา หนุนชู ปต.143 นางสาวพิไลพรรณ ตองกระ ปป.143

144 สพป.หนองคาย เขต 1 อนุบาลดอนไผ่ นายพรเทพ รัตนติสร้อย ผอ.144 นางสาวยุพเรซ สงคราม ปต.144 นายกฤตเมธ แสงศรี ปป.144

145 สพป.หนองคาย เขต 2 บ้านโนนสวรรค์ นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.145 นายปรีชา ไชยดี ปต.145 นายประเทือง นางาม ปป.145

146 สพป.อ่างทอง วัดแก้วกระจ่าง นางอัญชลี ชูจิตร ผอ.146 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ ปต.146 นางสาวเน้ือทิพย์ นวมศรี ปป.146

147 สพป.อ่างทอง วัดนางเล่ว นางสาวรัชดา ทองสุข ผอ.147 นางสาวไพลิน มุขยประโยค ปต.147 นางสาวเยาวลักษณ์ ศัพทเสวี ปป.147

148 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านปะโค นางณัฐชยา พรหมสิงห์ ผอ.148 นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์ ปต.148 นางมุขดา พ่ึมชัย ปป.148

149 สพป.อุดรธานี เขต 4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ ผอ.149 นายชัยยา จันทาทอง ปต.149 นายถิรเดช จันดา ปป.149

150 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข่ืองใน (เจริญราษฎร์) นายอรรถพร ส าเภา ผอ.150 นางเสาวลักษณ์ ชูช่ืน ปต.150 นายเชษฐา ค าพันธ์ ปป.150

151 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านม่วงเฒ่า นายจตุพร เน่ืองโนราช ผอ.151 นายวันนา ตุนา ปต.151 นายภศิณชกร เหล็กกล้า ปป.151

152 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13) ว่าท่ีร้อยตรีศิริวัฒน์ ค าศรีสุข ผอ.152 นายอลงกรณ์ เค่ียนบุ้น ปต.152 นางรัชนี บุญศักด์ิดี ปป.152

153 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านโซง นายนิรันดร์ ยานิพันธ์ ผอ.153 นายภูมรินทร์ ศรไชย ปต.153 นายสมเกียรติ กากแก้ว ปป.153

154 กทม. คลองสองต้นนุ่น นางสาวศิริพร สลีวงศ์ ผอ.154 นางสาวกรชวัล ทิพย์โพธ์ิเมือง ปต.154 นางพิสมัย เผ่ือนโชค ปป.154
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155 กทม. บ้านคลองบัว (เอ่ียมแสงโรจน์) นางรุ่งนภา ขาวเรือง ผอ.155 นางสาวทิพวรรณ จะชนรัมย์ ปต.155 นายณฐพรรษ โพธิวัฒน์ ปป.155

156 กทม. ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ นางสาวพัสมณฑ์ รามสูต ผอ.156 นางสาวอ้อมจิตร ตองอ่อน ปต.156 นางสาวศศิธร บัวเรือง ปป.156

157 กทม. ประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) นางสาววรรณพร ศิลาขาว ผอ.157 นางสาววิลาวัณย์ ชอบท ากิจ ปต.157 นางสาวปุณยวีร์ เมฆประพันธ์ ปป.157

158 กทม. มีนบุรี นางผกาวรรณ นันทวิชิต ผอ.158 นายเสรี จาละ ปต.158 นางสาวกมลลักษณ์ รัตนคร ปป.158

159 กทม. วัดช่องนนทรี นายฐิรวิชญ์ กิตติคุณปกรณ์ ผอ.159 นางสาวขนิษฐา จันดากูล ปต.159 นางสาวอนงรัตน์ ลือชาวิริยะ ปป.159

160 กทม. วัดดิสหงสาราม นางกาญจนันท์ ขยัน ผอ.160 นายวรโชติ แสงนอก ปต.160 นางสาวสุภาพร หมวดชนะ ปป.160

161 กทม. วัดไตรรัตนาราม (ช่ืนชูใจราษฎร์อุทิศ) นางณัชภรณ์ ปานเนียม ผอ.161 นางสาวรุ่งเจริญ บัวแก้ว ปต.161 นางสาวธิติมา ปาลิโต ปป.161

162 กทม. วัดทรัพย์สโมสร นางสุชญา แจ่มสิน ผอ.162 นางสาวกนกกาญจน์ ชวาลรติกุล ปต.162 นางสาวสกุลทิพย์ เวชกูล ปป.162

163 กทม. วัดบางประทุนนอก นายเชาวฤทธ์ิ ข าเหล็ง ผอ.163 นายปัญญา วงศ์ศรีพรม ปต.163 นางสายใย จันทะเริง ปป.163

164 กทม. วัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) นางสาวณัฐชาฎา สุทธิสอาด ผอ.164 นางสาวสุดารัตน์ ตันแก้ว ปต.164 นางสาวสายชล หนูดาษ ปป.164

165 กทม. วัดบ ารุงร่ืน นางสมนึก ป่ินทอง ผอ.165 นางมาลิกา สุขใจ ปต.165 นางสาวกชกร สัจจสังข์ ปป.165

166 กทม. วัดประดู่บางจาก(พ่วงอุทิศ) นางวรินชดา ศรีแผ้ว ผอ.166 นางสาวสุนิษา ล้ิมไล้ ปต.166 นางสาวพิรุณศิริ หล่มวงษ์ ปป.166

167 กทม. วัดไผ่เงินโชตนาราม นางสาวกนกวรรณ วิวัฒน์ธนศิษฏ์ ผอ.167 นางสาวอารยา ทองเฟ่ือง ปต.167 นางสาวกนิษฐา โอษฐ์งาม ปป.167

168 กทม. วัดโพธ์ิ (ราษฎร์ผดุงผล) นายธวัชชัย กล่ินดี ผอ.168 นางภาวินี ภูวนาถ ปต.168 นางสิทธิรัตน์ กลมดวง ปป.168

169 กทม. วัดราชคฤห์ นางสาวรักษา หัตถาภรณี ผอ.169 นางสาวจรุณีย์ ศรีบุญเรือง ปต.169 นายประวิทย์ คุสิตา ปป.169

170 กทม. วัดราชสิงขร จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผอ.170 นายบุญฤทธ์ิ ธิปตะ ปต.170 นายหัชราดล มูลเมือง ปป.170

171 กทม. วัดศาลาแดง นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผอ.171 นายพัชรวัฒน์ พุฒิชัยธนาสิริ ปต.171 นางสาวอารีรัตน์ อังสนุ ปป.171

172 กทม. วัดสุทธิสะอาด นางศิริพร นพกาศ ผอ.172 นายมนต์สันต์ จังหวัดสุข ปต.172 นางเยาวลักษณ์ บัวมาศ ปป.172

173 กทม. วัดสุทัศน์ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผอ.173 นางจตุพร ผ่องอ าไพ ปต.173 นางเนตนภา ศรีจ าพลัง ปป.173

174 กทม. วัดใหม่ล านกเเขวก นายสมเกียรติ วัลลภธารี ผอ.174 นางสาววิภารัตน์ เเสนกล้า ปต.174 นางสาวมณีวรรณ ลีลาชัย ปป.174

175 กทม. สมโภชกรุงอนุสรณ์ (200ปี) นางสดใส ศรีสวัสด์ิ ผอ.175 นายมานิต ฉลาดคิด ปต.175 นายพิชิตพล เหมือนสนิท ปป.175

176 กทม. สามแยกท่าไข่ นายสมศักด์ิ สมหวัง ผอ.176 นางสาวสุชาวดี ครัวเช้ือ ปต.176 นางสาวมณฑา อรุณทอง ปป.176
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ผู้อ ำนวยกำร ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม และรหัสประจ ำตัวผู้เข้ำอบรม

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระหว่ำงวันท่ี 19 - 21 กันยำยน 2562

ล ำดับ สังกัด/จังหวัด ช่ือโรงเรียน

177 สช. / กระบ่ี สังข์ทองวิทยา นายธีร์ สังขสัญญา ผอ.177 นายสุทธิพงษ์ ม่ันคง ปต.177 นางพิกุล รักมิตร ปป.177

178 สช. / กรุงเทพมหานคร กงล้ีจงซัน นางชนกวรรณ ธรรมเท่ียง ผอ.178 นางสุรีย์ จุลภัทรพงศ์ ปต.178 นางนัยรัตน์ พีระเกรียงสิน ปป.178

179 สช. / กรุงเทพมหานคร กว่างเจ้า นางเคลือวัลย์ โฉมขวัญ ผอ.179 นางสาวจารุณี หานุสิงห์ ปต.179 นางสาวนิภาภรณ์ ปัดภัย ปป.179

180 สช. / กรุงเทพมหานคร จารุวรรณ นางสาวธัญรัศม์ นิธิกุลธีระภัทร์ ผอ.180 นางสาวฉัตรสุดา มีแพทย์ ปต.180 นายณัฐภัทร สมบูรณ์ทรัพย์ ปป.180

181 สช. / กรุงเทพมหานคร ดวงวิภา นางสาวชวาลี สกุลเอ่ียมไพบูลย์ ผอ.181 นางสาวอรวรรณ อ้นเพ็ง ปต.181 นายอมรชัย รุ่งสุวรรณรัชต์ ปป.181

182 สช. / กรุงเทพมหานคร ถนอมพิศวิทยา นายอริยะ สุพรรณเภษัช ผอ.182 นางสาวจุฬารัตน์ จิตจันทึก ปต.182 นางสาวทิพวรรณ ค าตา ปป.182

183 สช. / กรุงเทพมหานคร นฤมลทิน ธนบุรี นางมาณวิกา สงวนวงศ์ ผอ.183 นางพัชรา ดานี ปต.183 นางสาวอัญชลี สิงห์อยู่วงษ์ ปป.183

184 สช. / กรุงเทพมหานคร บูรณะศึกษา นางอัจฉรา ค าสุวรรณ ผอ.184 นางสาววรรณรวี พ่ึงสาย ปต.184 นางสาวดวงนภา เรืองอร่าม ปป.184

185 สช. / กรุงเทพมหานคร ปราโมชวิทยารามอินทรา นายกมลเทพ ชังชู ผอ.185 นางสาวนุจรินทร์ ดวงโสภา ปต.185 นางสาวศิริสมร หวังผล ปป.185

186 สช. / กรุงเทพมหานคร ปิยะพงษ์ วิทยา นางสาวสุมาลี  มีพงษ์ ผอ.186 นางสาวโศรดา มงคล ปต.186 นางสาวอารดา พุ่มมี ปป.186

187 สช. / กรุงเทพมหานคร เป่ียมสุวรรณวิทยา นายณมาตร เป่ียมสุวรรณ ผอ.187 นางสาวมธุรส ทองย้อย ปต.187 นายประพันธ์ อุทัยอ้ม ปป.187

188 สช. / กรุงเทพมหานคร ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม นายพิภู ผ่องสุวรรณ ผอ.188 นางไพลิน หงษ์ศิริ ปต.188 นางสาวผกาวดี ทองเหลือ ปป.188

189 สช. / กรุงเทพมหานคร เผดิมศึกษา นางสาวปัณฑิตา ทองสิมา ผอ.189 นายสมรัฐ โชติสวัสด์ิ ปต.189 นายพศิน กล่ินสกุล ปป.189

190 สช. / กรุงเทพมหานคร ไผทอุดมศึกษา นางผลิกา   เศวตศิลา ผอ.190 นางสาวนริษา เกษกระทึก ปต.190 นางสาวพวงผกา สาราจันทร์ ปป.190

191 สช. / กรุงเทพมหานคร เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก นายเสรี ปาลเดชพงศ์ ผอ.191 นางสาวบุศรินทร์ มีใย ปต.191 นายทรงยศ บุญส่ง ปป.191

192 สช. / กรุงเทพมหานคร สมาคมสตรีไทย นางสาวจรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย์ ผอ.192 นางสาวเครือมาส บัวทอง ปต.192 นางสาวธมนวรรณ เกล่ือนเพชร์ ปป.192

193 สช. / กรุงเทพมหานคร สัจจพิทยา นางปรารถนา ลิมะหุตะเศรณี ผอ.193 นายก าพล ละออ ปต.193 นายสรณัฐ นารถศิลป์ ปป.193

194 สช. / กรุงเทพมหานคร สารสาสน์พัฒนา นายการะเกต ประสูตร์แสงจันทร์ ผอ.194 นายศิริพันธ์ุ พัชรานุภาพ ปต.194 นางสาวชุติมา อนุตรวิโรจน์กุล ปป.194

195 สช. / กรุงเทพมหานคร สารสาสน์พิทยา นางสาวศุภวรรณ หล าผาสุข ผอ.195 นายปรินทร์วัจน์ วอนเพียร ปต.195 นายประดิพัทธ์ ภูมลา ปป.195

196 สช. / กรุงเทพมหานคร สารสาสน์วิเทศสายไหม นางสาวอารีย์รัตน์ อภัยรัตน์ ผอ.196 นางสาวอุมาพร แสงสุข ปต.196 นางกรปรียา บุญโพธ์ิทอง ปป.196

197 สช. / กรุงเทพมหานคร สารสาสน์เอกตรา นางสุภาวดี โชติวรรณพร ผอ.197 นางสาววรรณิสา เฟ่ืองฟู ปต.197 นางสาวศุภรัตน์ ศักด์ิจ้าย ปป.197

198 สช. / กาฬสินธ์ุ จรชนะศึกษา นายวิกรานต์ จรทะผา ผอ.198 นายวุฒิชัย จ าปาสี ปต.198 นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าอาจ ปป.198
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ผู้อ ำนวยกำร ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม และรหัสประจ ำตัวผู้เข้ำอบรม

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระหว่ำงวันท่ี 19 - 21 กันยำยน 2562

ล ำดับ สังกัด/จังหวัด ช่ือโรงเรียน

199 สช. / ก าแพงเพชร เจริญสุขอุดมวิทยา นายทักดนัย เพชรเภรี ผอ.199 นางสาวนุชนารถ ช่างโคกสูง ปต.199 นางสาวเบญจวรรณ หิรัญโกย ปป.199

200 สช. / ก าแพงเพชร เตรียมนนาชาติภู่ขจร นางสุวนิช ภู่ขจร ผอ.200 นางสาวกรวรรณ โทเพชร ปต.200 นางกมลวรรณ  สิละบุตร ปป.200

201 สช. / ก าแพงเพชร วรรณวัฒน์ศึกษา นายดุลยวัฒน์ นวมนาค ผอ.201 นางสาววรรณา เมทา ปต.201 นางสาวพนิจนาฎ เอ้ือยสันเทียะ ปป.201

202 สช. / ก าแพงเพชร ศรีวรลักษณ์ นางสาวปณัฐดา เชิดธรรม ผอ.202 นางปอรรัตน์ เหล็กดี ปต.202 นางสาวพัชรดา ภาคี ปป.202

203 สช. / ขอนแก่น มัญจาคริสเตียน นางแววพระพร ศรีบูโฮม ผอ.203 นางสาวกัญญารัตน์ ภาโสม ปต.203 นายอาทิตย์ สมภักดี ปป.203

204 สช. / ฉะเชิงเทรา สุตะบ ารุงพิทยาคาร นายอภิชาติ ตะเภาทอง ผอ.204 นางนิสากรณ์ เจริญแพทย์ ปต.204 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ปป.204

205 สช. / ชลบุรี เซนต์ปอลคอนแวนต์ นางสาวปรียารัตน์ ประทุมเทา ผอ.205 นางสาวศิริพร เน่ืองจ านงค์ ปต.205 นางสาวศิริรัตน์ อินจ๋ิว ปป.205

206 สช. / ชลบุรี ประภัสสรวิทยา นางสาวชลกร ตันประภัสร์ ผอ.206 นางสาวอัญชสา พฤกษะศรี ปต.206 นางสาวรัตน์ติมา วรรณศิริ ปป.206

207 สช. / ชลบุรี สารสาสน์วิเทศบูรพา นางสาวปนัดดา เจริญรุ่งวณิช ผอ.207 นางสาวนุชรีย์ แก้วสาธร ปต.207 นางสาวมาลัยทอง ด าค า ปป.207

208 สช. / ชัยนาท อักษรประสิทธ์ิ นายจักกฤช ตรีวิชา ผอ.208 นางสาวสุริสา สุขส าราญ ปต.208 นายสุธีรวัฒน์ สุ่มพ่วง ปป.208

209 สช. / ชุมพร มันตานุสรณ์ นายกิจจา เก่งการไถ ผอ.209 นายศานติ เรืองหิรัญ ปต.209 นางสาวจิตติมา นาคนิยม ปป.209

210 สช. / ชุมพร สหศึกษา นางอ้อมทิพย์ นวบุษกร ผอ.210 นางสาวสุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอาร ปต.210 นางสาวอรภิญญา วรรณนิยม ปป.210

211 สช. / ตรัง พรศิริกุล นางสาวเชาวภรณ์ สัมพันธรัตน์ ผอ.211 นางสาวกัญญาภัทร รฐาสุวรรณ ปต.211 นางสาววันทนา มากชัย ปป.211

212 สช. / ตาก ภัทรวิทยา เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ ผอ.212 นางสาววราภรณ์ ยอดด าเนิน ปต.212 นางสาวมะลิวัลย์ จินะเป็ง ปป.212

213 สช. / นครราชสีมา เรืองศรีวิทยา นางสาวพัชณีย์ บุญพัฒน์ ผอ.213 นางสาวอฐิติยา กิติสุนทร ปต.213 นายอนุสรณ์  เก่ียวสันเทียะ ปป.213

214 สช. / นครราชสีมา อนุบาลจุรีพันธ์ นายพันธ์เทพ พัฒนจุรีพันธ์ ผอ.214 นางสาวอรอนงค์ ป่ินกลาง ปต.214 นางสาวศิริวิมล ประค าศรี ปป.214

215 สช. / นครราชสีมา อนุบาลแสนสนุก นายปรัชญา แก้วเสถียร ผอ.215 นายวิชิต แมนไธสง ปต.215 นายอมรศักด์ิ พะนา ปป.215

216 สช. / นครศรีธรรมราช สุมณฑาศึกษา นางสุมณฑา ไกรนรา ผอ.216 นางสาวรุจิราภรณ์ คงไชย ปต.216 นายณรงค์ทัย ชุมเมืองจีน ปป.216

217 สช. / นครสวรรค์ ปรียาโชติ นางสาวจิตรแก้ว พงษ์ไชย ผอ.217 นางสาวทิพย์สุดา ศรีค าเครือ ปต.217 นางสาวนันทนัช มีลาภสม ปป.217

218 สช. / นนทบุรี เล็กโกเมศอนุสรณ์ นางสาวอมรา ปฐภิญโญบูรณ์ ผอ.218 นางสาวธัญจิรา เหมะ ปต.218 นางสาวณัฏฐพัจฐ์ พลายระหาร ปป.218

219 สช. / บุรีรัมย์ กมลลักษณ์ นางสาววารี ฉัตรชัยรัตนเวช ผอ.219 นายอนุรักษ์ ฉัตรชัยรัตนเวช ปต.219 นางสาวชุติกานต์ จันทร์มณี ปป.219

220 สช. / ปทุมธานี นภสร นางสาวอนงรัก กล่ินล่ันทม ผอ.220 นางสาวร่ืนฤดี ศรีเจริญ ปต.220 นางสาวรุ่งนภา ประจงพร ปป.220
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รำยช่ือผู้เข้ำอบรม และรหัสประจ ำตัวผู้เข้ำอบรม

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระหว่ำงวันท่ี 19 - 21 กันยำยน 2562

ล ำดับ สังกัด/จังหวัด ช่ือโรงเรียน

221 สช. / ปทุมธานี นภสรณัฐนนท์ นายกิตติชัย ศรีทองอินทร์ ผอ.221 นางสาวเบญจวรรณ สืบเมืองซ้าย ปต.221 นายทวีศักด์ิ หินสูงเนิน ปป.221

222 สช. / ปทุมธานี บรรจบรักษ์ นางสาวพรรณณิสรา เน่ืองทวีธนรัฐ ผอ.222 นายอ านาจ อินทโลหิต ปต.222 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ ยินดี ปป.222

223 สช. / ปทุมธานี บริบูรณ์ศิลป์รังสิต นายธิติ ศรีมาทา ผอ.223 นางสาวหทัยรัตน์ นิยม ปต.223 นางสาวนวรัตน์ พลดงนอก ปป.223

224 สช. / ปทุมธานี บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต นางควรพิศ เขียวแก้ว ผอ.224 นางสาวมาริษา วรวัฒน์ ปต.224 นางสาวรัตนกุล ดาพันธ์ ปป.224

225 สช. / ปทุมธานี เฟ่ืองฟ้า นายประธาน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.225 นางสาวชิโนรส กวางแก้ว ปต.225 นางสาวจรรยา ป่ินเกตุ ปป.225

226 สช. / ปทุมธานี วิภารัตน์ นายสันติ กิจลือเกียรติ ผอ.226 นางสาววิไลลักษณ์ อานิน ปต.226 นางสุณิสา เก้ือสกุล ปป.226

227 สช. / พะเยา ปาณัทคุณา นางสาววนัชวรรณ พิมพ์ปรุ ผอ.227 นางฉันทนา สุธรรมมา ปต.227 นางสาวนิรมล อ้วนใส ปป.227

228 สช. / พะเยา สาธิตวิทยาเชียงค า นางประนอม มลิวัลย์ ผอ.228 นางสาวพรทิพย์ แสวงผล ปต.228 นางสาวเบญจวรรณ ใจหม้ัน ปป.228

229 สช. / พิจิตร พิจิตรอินเตอร์ นางวณิชชา ภัทรประสิทธ์ิ ผอ.229 นางพิทยาภรณ์ พิพัฒน์ผล ปต.229 นางสาวศิริลักษณ์ ราชครูบอล ปป.229

230 สช. / เพชรบูรณ์ ผดุงวิทย์ นางขวัญหล้า ใจห้าว ผอ.230 นางรัตนา ศิริวิบูลย์ชัย ปต.230 นางสาววรรณลักษณ์ พิศมัย ปป.230

231 สช. / เพชรบูรณ์ อนุบาลตริณศิลป์ นางสาวธิดา นริศชาติ ผอ.231 นางวิภารัตน์ ค าแคว่น ปต.231 นายนเรศ ทองซุย ปป.231

232 สช. / แพร่ มารดาอุปถัมภ์ นางสาวสิริกรานต์ เป่ียมวุฒิ ผอ.232 นายธนวัฒน์ แสงสว่าง ปต.232 นายสุรัส ผูกพันธ์ ปป.232

233 สช. / ยโสธร อนุบาลบ้านเด็กยศวดี นางยศวดี คุณพูล ผอ.233 นายเพชรดี ศรีสมุทร ปต.233 นายเกรียงบูรณ์ ชัยสุรจินดา ปป.233

234 สช. / ร้อยเอ็ด สหมิตรพิทยา นายภูเมศร์ พรหมชัยนันท์ ผอ.234 นางสาวธิตินัดดา ผดุงสันต์ ปต.234 นางสุวิมล พรหมชัยนันท์ ปป.234

235 สช. / ระยอง เซนต์โยเซฟระยอง นางสาวสุเพ็ญ ตรีว่าอุดม ผอ.235 นายอรุณ คชพลาย ปต.235 นางภาวินี วัฒนภินันท์ชัย ปป.235

236 สช. / ระยอง อัสสัมชัญระยอง นายประวัติ สุทธินนท์ ผอ.236 นางพิชญพัชร์ ทองขาว ปต.236 นางสาวสุรีพร ไชยโกฏิ ปป.236

237 สช. / ราชบุรี เจ้ียไช้ นางรุ่งพร นิลบดี ผอ.237 นางสาวสรียา ศุขเขษม ปต.237 นางสาวสรีวรรณ ศุขเขษม ปป.237

238 สช. / ราชบุรี แย้มวิทยการ นางกมลทิพย์ ภู่สว่าง ผอ.238 นางสาวนงนุช อ่อนนวน ปต.238 นางสาวอรพรรณ อ่อนนวน ปป.238

239 สช. / ราชบุรี สมศักด์ิวิทยา นายพงศธร สมบูรณ์ทรัพย์ ผอ.239 นางสาวอ้อมจิต เกิดฤทธ์ิ ปต.239 นางสาวสุธาสินี สมบูรณ์ทรัพย์ ปป.239

240 สช. / ล าพูน อรพินพิทยา นายเกริกเกียรติ ศรีบุญเรือง ผอ.240 นางกชพรรณ อมแย้ม ปต.240 นางสาวหัตถยา ผิดน้อย ปป.240

241 สช. / สงขลา เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา นายอนุวัช แก้วสว่าง ผอ.241 นางสาวธันยพัฒน์ สุขขวัญ ปต.241 นางสาวนูรียา หวันล่าโส๊ะ ปป.241

242 สช. / สมุทรปราการ เฉลิมไฉไลวิทยา นางวาทินี สุธนรักษ์ ผอ.242 นางสาวเกศรินทร์ สว่างศรี ปต.242 นางสาวจินดารัช วิลาทอง ปป.242
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ล ำดับ สังกัด/จังหวัด ช่ือโรงเรียน

243 สช. / สมุทรปราการ สารสาสน์วิเทศสมุทรสาร นางสาววนิดา แยกรัง ผอ.243 นายพรชัย แซ่ต้ัง ปต.243 นางสาวสิริพร ทรวงโพธ์ิ ปป.243

244 สช. / สมุทรปราการ สารสาสน์สมุทรสาร นางดวงกมล สมบัติธนวัฒน์ ผอ.244 นายอดิสรณ์  คัมภีรญาณ ปต.244 นางสาวจาริพร สมอแข็ง ปป.244

245 สช. / สระบุรี พีระวิทยา นางสาวพงศ์สะปาร์ ไทยทอง ผอ.245 นางเบญจมาศ ป้ันสนิท ปต.245 นางสาวอภิญญา รินทะไชย ปป.245

246 สช. / สระบุรี แสงวิทยา นายพัทธโรจน์ กมลโรจน์สิริ ผอ.246 นางจรีวรรณ จอมหทัยกูล ปต.246 นางสาวอจิรวดี ส าราญ ปป.246

247 สช. / สุโขทัย สายธรรม นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ ผอ.247 นางสุกัญญา ศรีนวล ปต.247 นางสาววิลาวัลย์ รุ่งเรือง ปป.247

248 สช. / สุพรรณบุรี อนุบาลปราณี นางปราณี พงษ์สุพรรณ ผอ.248 นางสาวทวีพร ธรรมสิทธ์ิ ปต.248 นางสาวสุพรรณี ดิษฐ์กระจัน ปป.248

249 สช. / สุราษฎร์ธานี เยาวเรศวิทยา นางสาวปรัศนี อัจจิมาพร ผอ.249 นางสาวลลนา มีภูมิ ปต.249 นางสาวปรัศนี อัจจิมาพร ปป.249

250 สช. / หนองบัวล าภู อนุบาลสุดา นางเรณู รวิประภ้สสร ผอ.250 นางสาวสโรชา ปานิเสน ปต.250 นายวิทวัส สุขเกษม ปป.250

251 สช. / อ านาจเจริญ เจริญวิทยา นางอิทธิพล กาญจนพิมล ผอ.251 นางวงค์เดือน ไชยรักษ์ ปต.251 นางสาวกชกร ปัดนา ปป.251

252 สช. / อุตรดิตถ์ เซนต์แมร่ีอุตรดิตถ์ นางสาวพรทิพย์ แสงโรจน์ ผอ.252 นางสาวธมลวรรณ กันทะเขียว ปต.252 นางสาวอรวรรณ เกิดปู่ ปป.252

253 สช. / อุทัยธานี ทองประสาทเวทย์ นางสาวเพ่ิมศรี เศรษฐพานิช ผอ.253 นางสาวรัตนากร ประสพ ปต.253 นายฐิติวัชร์ ธัญนิยมกิจ ปป.253

254 อปท. / ชุมพร บ้านทับวัง นายสมพร ฮวดเล้ียง ผอ.254 นางสาววัลลภา แซ่ต้ัง ปต.254 นางสาวกณิษฐา แก้วบุปผา ปป.254

255 อปท. / เชียงใหม่ เทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บ ารุง) นายนิพนธ์ รัตนนิลอมร ผอ.255 นางสาวภาธินี รัตนนิลอมร ปต.255 นางสาวพรกมล แสงหงษ์ ปป.255

256 อปท. / ตาก อนุบาลเทศบาลต าบลพบพระ นายเดชา แจ้งประสิทธ์ิ ผอ.256 นางสาวกัญญารัตน์ พรมเสน ปต.256 นายทรงพล อ่องแก้ว ปป.256

257 อปท. / นครศรีธรรมราช เทศบาลวัดมเหยงคณ์ นางนงเยาว์ คงศาลา ผอ.257 นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์ ปต.257 นางสาวพเยาว์ พันธนิตย์ ปป.257

258 อปท. / นครสวรรค์ เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผอ.258 นางสุภักด์ิ พลไพลินทร์ ปต.258 นางสุรัติยาพร ทวีการไถ ปป.258

259 อปท. / นนทบุรี วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 นายธวัชชัย กรรณิการ์ ผอ.259 นางสาวพิจิตรา ทองเพชร ปต.259 นางวราภรณ์ กอสันเทียะ ปป.259

260 อปท. / ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลบ้านค่าย นายเสง่ียม ไกรทอง ผอ.260 นางสาวมุทิตา พรมพงศ์ ปต.260 นางสาวสิริลภัสชญา เดือนฉาย ปป.260

261 อปท. / ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมืองวัดธรรมิการาม(ปิยแหวนรังสรรค์) นางอัญญรัตน์ นาเมือง ผอ.261 นางสาวอรญา วาดโคกสูง ปต.261 นางสาวนัยนา พุทธรังษี ปป.261

262 อปท. / พังงา เทศบาลบ้านท้ายช้าง นายอุดม นาคบุตร ผอ.262 นางสุนิษา พรหมนุ้ย ปต.262 นายลาภทวี ลีลาทิวานนท์ ปป.262

263 อปท. / สงขลา เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) นายวิทยา กลางวัง ผอ.263 นางสาวอภิรดี สินจรูญศักด์ิ ปต.263 นางสาวรัล นุชประหาร ปป.263

264 อปท. / สมุทรปราการ แพรกษาวิเทศศึกษา นางอรัญญา พิสุทธากุล ผอ.264 นายชนะชัย ผ่องบุรุษ ปต.264 นายณฐวร พวงพันธ์ ปป.264
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265 อปท. / สมุทรปราการ อนุบาลเทศบาลบางเมือง นางสาวณิชชา ศิริพาณิชย์ศกุนต์ ผอ.265 นางสาวจิดาภา คงแสนค า ปต.265 นายเกรียงไกร ภู่พงษ์สิน ปป.265

266 อปท. / สมุทรสงคราม เทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์) นายวสันต์ ปรีดานันต์ ผอ.266 นางชญาชล บุญเจริญ ปต.266 นางเสาวนีย์ เกตุทะเล ปป.266

267 อปท. / สระบุรี เทศบาล 10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) นางธนิษฐ์ฌา แสงไพโรจน์ ผอ.267 นางสาวบุษรินทร์ ชาญธาตรี ปต.267 นางสาวอรฤณภร เม่นน้อย ปป.267

268 อปท. / สุราษฎร์ธานี เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) นายอรุณ เรือนเพ็ชร ผอ.268 นางกมลทิพย์ โกละกะ ปต.268 นางสาวจันจิรา ไอยศูรย์ ปป.268

269 อปท. / อุตรดิตถ์ เทศบาลวัดคลองโพธ์ิ นางสาวบุญเพ่ิม สอนภักดี ผอ.269 นางสาววรรณนิตา พงษ์พันธ์ุ ปต.269 นายโตมร เข็มมงคล ปป.269

270 อว. / กรุงเทพมหานคร สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) นายมานพ สอนศิริ ผอ.270 นายอนุชิต สอนสีดา ปต.270 นายวีระยุทธ จันลา ปป.270

271 อว. / ฉะเชิงเทรา สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุชิน นิธิไชโย ผอ.271 นางสาววันวิสาข์  พันธรักษ์ ปต.271 นางสาวกาญจนา สระประเสริฐ ปป.271

272 อว. / อุบลราชธานี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายณัฐกิตต์ิ สวัสด์ิไธสง ผอ.272 นายวัชรพล ศิริปี ปต.272 นายกฤษฎา สารการ ปป.272

273 สพม. 1 / กรุงเทพมหานคร โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์ ผอ.273 นายปัณณวิชญ์ บุ่นวรรณา มต.273 นางสาวณัฏฐวัลย์ เอ่ียมประดิษฐ์ มป.273

274 สพม. 1 / กรุงเทพมหานคร ศีลาจารพิพัฒน์ นายไพโรจน์ ฟักคง ผอ.274 นางสาวจริยาวรรณ เน่ืองฤทธ์ิ มต.274 นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์ มป.274

275 สพม. 2 / กรุงเทพมหานคร มัธยมวัดธาตุทอง นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผอ.275 นางสาวณัฐาศิริ สุวรรณกลาง มต.275 นายวงสวัสด์ิ สิทธิวงศ์ มป.275

276 สพม. 3 / นนทบุรี เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นายชลัท ทิพย์ลมัย ผอ.276 นางสาวนุชจรินทร์ อุนิลค า มต.276 นายนิชนันท์ บุญมาพิลา มป.276

277 สพม. 3 / นนทบุรี ปากเกร็ด นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธ์ิเพชร ผอ.277 นางสายพิน งามสง่า มต.277 นางเนตรนภา บุญศิริ มป.277

278 สพม. 3 / พระนครศรีอยุธยา ท่าช้างวิทยาคม นายอภิรักษ์  กงทอง ผอ.278 นายศรันย์ สภาพสวัสด์ิ มต.278 นายดานุพล ไชยสุข มป.278

279 สพม. 4 / ปทุมธานี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี นายเจริญ บัวลี ผอ.279 นายธวัชชัย สุรังค์ธร มต.279 นายสุทัศน์ สัตย์ประเสริฐ มป.279

280 สพม. 5 / ชัยนาท หันคาพิทยาคม นายชูชาติ พารีสอน ผอ.280 นายอธิศ ข าใจ มต.280 นางสาวจุรีรัตน์ มาทบรรเทา มป.280

281 สพม. 5 / ลพบุรี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณวิทยาลัย ลพบุรี นายสมิง กุลธี ผอ.281 นางดวงตา เสาวโรนุพันธ์ุ มต.281 นางสาวอัชฌา เฉลยจิตร์ มป.281

282 สพม. 5 / สิงห์บุรี สิงห์บุรี นายปราโมทย์ เจริญสลุง ผอ.282 นางนพพร เขตการณ์ มต.282 นายพลนพ น้อยหลุ่น มป.282

283 สพม. 6 / ฉะเชิงเทรา แปลงยาวพิทยาคม นายพเยาว์ เกตานนท์ ผอ.283 นางสาวสิริพร พูลสวัสด์ิ มต.283 นายสมุทร สุวรรณบุตร มป.283

284 สพม. 7 / นครนายก ปากพลีวิทยาคาร นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผอ.284 นางมณีรัตน์ ชูชีพ มต.284 นางสาวสุมาลี ทุมมา มป.284

285 สพม. 7 / สระแก้ว วังสมบูรณ์วิทยาคม นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผอ.285 นายกายสิทธ์ิ วาดไธสง มต.285 นางหน่ึงฤทัย เยินสูงเนิน มป.285

286 สพม. 7 / สระแก้ว วังน้ าเย็นวิทยาคม นายชานันท์ ประภา ผอ.286 นางสาวยุพนนาฏ ค าเวียงค า มต.286 นางสาวสุธิดา เท่ียงทิศ มป.286
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287 สพม. 8 / กาญจนบุรี ไทรโยคน้อยวิทยา นางวิชญาณี บุญทวี ผอ.287 นายคมศักด์ิ จันทโชติ มต.287 นายยะนัย เลิศธนโยธิน มป.287

288 สพม. 8 / ราชบุรี โพธาวัฒนาเสนี นายวรากุล หงษ์เทียบ ผอ.288 นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้ มต.288 นายสามารถ เพ็งเลา มป.288

289 สพม. 9 / นครปฐม ราชินีบูรณะ นายมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผอ.289 นางสาวรัตนา แสงเรือง มต.289 นายภัทรพล วรรณารุณ มป.289

290 สพม. 9 / สุพรรณบุรี บางล่ีวิทยา นายเช่ียวชาญ ดวงใจดี ผอ.290 นางสาวฐิตาพร ธัญญผล มต.290 นางทฤฒมน มากระจันทร์ มป.290

291 สพม. 9 / สุพรรณบุรี สงวนหญิง นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผอ.291 นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ มต.291 นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ มป.291

292 สพม. 10 / เพชรบุรี ห้วยทรายประชาสรรค์ นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข ผอ.292 นางสาวอมรรัตน์ คันช่ัง มต.292 นายธีระศักด์ิ บุญรอด มป.292

293 สพม. 10 / สมุทรสาคร กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผอ.293 นางสาวสุจิรัตน์ ต้ังจิตโชคชัย มต.293 นางสาวสุมามาลย์ ราญไพร มป.293

294 สพม. 11 / ชุมพร ศรียาภัย นายนันธชัย แย้มโสพิศ ผอ.294 นายธเนตร เล็กวารี มต.294 นายสุชาติ แช่ม มป.294

295 สพม. 11 / สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี นายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผอ.295 นายธาริต อ่าวเจริญ มต.295 นางสาวภัทรมน อินไหม มป.295

296 สพม. 11 / สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร นายสมชาย กิจคาม ผอ.296 นางสาวสุชาดา เสวกสูตร มต.296 นายก้องภพ จรูญพงศ์ มป.296

297 สพม. 12 / นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช วาท่ีร้อยตรีสมพร แก้วคง ผอ.297 นายอภิชาติ เศรษฐการ มต.297 นายสุวัฒน์ สุทิน มป.297

298 สพม. 12 / พัทลุง พรหมพินิตชัยบุรี นายภูวไนย รักจ ารูญ ผอ.298 นางณิชารีย์ แกล้วทนงค์ มต.298 นายโชคสุวิชัย สุภาพาส มป.298

299 สพม. 13 / กระบ่ี เมืองกระบ่ี นายวสันต์ ปัญญา ผอ.299 นางขวัญชนก เอ่ียมศักด์ิ มต.299 นางสาวกัลยา คงทอง มป.299

300 สพม. 14 / ภูเก็ต เมืองถลาง นายวัชรศักด์ิ สงค์ปาน ผอ.300 นางสาวนงนุช ทองมาก มต.300 นายพิสิฐษ์ เนาว์ไพร มป.300

301 สพม. 14 / ระนอง ปากจ่ันวิทยา นางสาวสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียน ผอ.301 นางวัลภา อินทรก าเหนิด มต.301 นางธารรริน ไพโรจน์ มป.301

302 สพม. 15 / ปัตตานี ยาบีบรรณวิทย์ นายอุดม อะตอ ผอ.302 นายอับดุล เจะสือแต มต.302 นายอดินันท์ เจะซู มป.302

303 สพม. 16 / สงขลา หาดใหญ่ วิทยาลัยสมบูรณ์ กุลกันยา นายเกษม ทองปัญจา ผอ.303 นายคมกฤต นิลวิจิตร มต.303 นางสาวณัฐ รินีย์ หนูชัยแก้ว มป.303

304 สพม. 18 / ชลบุรี บางละมุง นายสยาม มากอุส่าห์ ผอ.304 นายอัครพงษ์ ติงสะ มต.304 นางสาวจุลจิฬา จันทพงษ์ มป.304

305 สพม. 18 / ระยอง วัดป่าประดู่ นายบ ารุง ชูประเสริฐ ผอ.305 นางสาวดรุณี บุญวงค์ มต.305 นายอดิศักด์ิ เหลืองเดชานุรักษ์ มป.305

306 สพม. 18 / ระยอง แกลง (วิทยสถาวร) นายเอกบรรจง บุญผ่อง ผอ.306 นายทรงชัย เย็นสนาน มต.306 นายเอกรัฐ เอมเจริญ มป.306

307 สพม. 19 / เลย ภูเรือวิทยา นายพยุง โพธ์ิชัย ผอ.307 นางดาวใจ ท าทิพย์ มต.307 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วสุฟอง มป.307

308 สพม. 19 / เลย ศรีสงครามวิทยา นายกมล เสนานุช ผอ.308 นางสาวณัฐมน ค าขัน มต.308 นางสุธาสินี ดาวเรือง มป.308
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309 สพม. 21 / บึงกาฬ เจ็ดสีวิทยาคาร นายประทิน ไชโสดา ผอ.309 นายชัยยา ตามชัย มต.309 นางสาวิตรี ฝ้ายขาว มป.309

310 สพม. 21 / หนองคาย พานพร้าว นางวัชรีพร ชัยจักร์ ผอ.310 นายสมศักด์ิ พูลเพ่ิม มต.310 นางนันธิยา พูลเพ่ิม มป.310

311 สพม. 22 / นครพนม โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นายยอดชาย พ่อหลอน ผอ.311 นายธีระยุทธ วณิชศิโรรัตน์ มต.311 นายสม เช้ือโพนจาน มป.311

312 สพม. 22 / มุกดาหาร ค าป่าหลายสรรพวิทย์ นายพรสวัสด์ิ สุวรรณศรี ผอ.312 นายถนัดกิจ ค าปัน มต.312 นางสาวญาใจ ใจสุข มป.312

313 สพม. 23 / สกลนคร ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผอ.313 นายสุนทร โชคร่ืนเริง มต.313 นายพงษ์ขจร บุญพงษ์ มป.313

314 สพม. 24 / กาฬสินธ์ุ นามนพิทยาคม นายอัคเรศศ์ ป้องกัน ผอ.314 นายเทวัญ ภูพานทอง มต.314 นายนวพนธ์ ศรีทอง มป.314

315 สพม. 25 / ขอนแก่น เวียงวงกตวิทยาคม นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผอ.315 นายวิศน์กานต์ บุตรวิชา มต.315 นายบัญญพนต์ เภาอ่อน มป.315

316 สพม. 26 / มหาสารคาม วาปีปทุม นายมณูญ เพชรมีแก้ว ผอ.316 นางสาวสุพัตรา จันศรีน้อย มต.316 นางโอบบุญ โสรัจจ์ มป.316

317 สพม. 27 / ร้อยเอ็ด ท่าม่วงวิทยาคม นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ ผอ.317 นางจารุวรรณ สุทธิประภา มต.317 นายศิวพงษ์ สาระรัตน์ มป.317

318 สพม. 28 / ศรีสะเกษ กันทรารมณ์ นายเย่ียม ธรรมบุตร ผอ.318 นางนิออนด์ รอบคอบ มต.318 ว่าท่ีร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักด์ิ มป.318

319 สพม. 28 / ยโสธร ยโสธรพิทยาคม นายชัชพล รวมธรรม ผอ.319 นางธิดารัตน์ สร้อยจักร มต.319 นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์ มป.319

320 สพม. 28 / ศรีสะเกษ ศรีตระกูลวิทยา นายจักรินทร์ บุญเอนก ผอ.320 นางสุกฤตา บุตรอ่อน มต.320 นายธนกฤต บุตรอ่อน มป.320

321 สพม. 29 / อ านาจเจริญ พนาศึกษา นายสุกิจ จันทบาล ผอ.321 นางสาวอารีรัตน์ ธานี มต.321 นางสาวนภา ค ามุล มป.321

322 สพม. 29 / อุบลราชธานี น้ ายืนวิทยา นายปัญจพล โคตรคันทา ผอ.322 นางสาวเขมิกา กุลาศรี มต.322 นายธวัชชัย พันธ์ศิริ มป.322

323 สพม. 29 / อุบลราชธานี เบ็ญจะมะมหาราช นายว่าท่ีร้อยตรีกมล สาดศรี ผอ.323 นายพิริยะ ทองเหลือง มต.323 นายประเสริฐ ชัยแสง มป.323

324 สพม. 30 / ชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผอ.324 นางจารุณี จ าเริญชัย มต.324 นายวสันต์ เส้ียมแหลม มป.324

325 สพม. 30 / ชัยภูมิ จัตุรัสวิทยาคาร นายสิทธิพร บ าเพ็ญเพียร ผอ.325 นางสาวสุกัญญา ก่ิงรังกลาง มต.325 นายกมนทรรศน์ ภิรมย์ชม มป.325

326 สพม. 31 / นครราชสีมา พิมายด ารงวิทยาคม นายอภิรมย์ สินชุม ผอ.326 นายกฤษฏ์ิศิลป์ ภูมิโคกรักษ์ มต.326 นางสาวปัทมา นามแสงผา มป.326

327 สพม. 32 / บุรีรัมย์ ภัทรบพิตร ว่าท่ี พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ผอ.327 นางสาวอภิญญา ไวรโชติธนัน มต.327 นางสาวอิศราพร สารปรัง มป.327

328 สพม. 32 / บุรีรัมย์ สตึก นายโกศล เสนาปักธงไชย ผอ.328 นางสาวจุฑามาศ ห้าวจันทึก มต.328 นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์ มป.328

329 สพม. 33 / สุรินทร์ ขนาดมอญพิทยาคม นายอายุ คิดดี ผอ.329 นางสาวจันทร์ศรี เสายอด มต.329 นางปารณีย์ ชัยย่ิง มป.329

330 สพม. 33 / สุรินทร์ นารายณ์ค าผงวิทยา นายศักด์ิอนันต์ อนันตสุข ผอ.330 นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม มต.330 นายสุนันสวัสด์ิ ไพเราะ มป.330
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ช่ือ - สกุล รหัส ช่ือ - สกุล รหัส ช่ือ - สกุล รหัส

ผู้อ ำนวยกำร ครูคนท่ี 1 ครูคนท่ี 2

รำยช่ือผู้เข้ำอบรม และรหัสประจ ำตัวผู้เข้ำอบรม

กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำกำรค ำนวณ ระหว่ำงวันท่ี 19 - 21 กันยำยน 2562

ล ำดับ สังกัด/จังหวัด ช่ือโรงเรียน

331 สพม. 34 / เชียงใหม่ เวียงแหงวิทยาคม นางภักด์ิศรินญา คมน์สุทธิแสน ผอ.331 นายเกรียงไกร ปู่ย่ี มต.331 นายอรรถชัย อ้วนค า มป.331

332 สพม. 34 / เชียงใหม่ สารภีพิทยาคม นายวุฒิไกร วรรณการ ผอ.332 นายสักรินทร์ พงษ์ค า มต.332 นายธีระศักด์ิ โพธินาม มป.332

333 สพม. 35 / ล าปาง แจ้ห่มวิทยา นายสุทิน คงสนุ่น ผอ.333 นางพนิดา สถาพร มต.333 นายธนพิสิษฐ์ ศรีวรรณชัย มป.333

334 สพม. 35 / ล าพูน ทาขุนเงินวิทยาคาร นายกิตติ ปานมี ผอ.334 นายทินกร สุตินกาศ มต.334 นางเบญจวรรณ บุญสุวรรณ มป.334

335 สพม. 36 / พะเยา เชียงค าวิทยาคม นายมานะ พิริยพัฒนา ผอ.335 นางสาวธัญญชล ทองสา มต.335 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ มป.335

336 สพม. 36 / เชียงราย ด ารงราษฏร์สงเคราะห์ นายส่งศักด์ิ เทพดวงแก้ว ผอ.336 นางสุพัตรา ถมยา มต.336 นางสาวรัตนาพร ใจออน มป.336

337 สพม. 36 / พะเยา พะเยาพิทยาคม นายพิเชษฐ์ สมฤทธ์ิ ผอ.337 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ มต.337 นางจิรปรียา ชัยทะ มป.337

338 สพม. 37 / น่าน นาน้อย ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผอ.338 นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน มต.338 นายธวัช พรมี มป.338

339 สพม. 37 / น่าน สา นายสมเพชร งานธุระ ผอ.339 นายธัญวัฒน์ กาบค า มต.339 นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์ มป.339

340 สพม. 37 / แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายเลิศชาย รัตนะ ผอ.340 นางสาววณิชชา แม่นย า มต.340 นางพวงเพชร รูปพรม มป.340

341 สพม. 38 / ตาก ราชประชานุเคราะห์ 55 นายศรยุทธ เร่ืองน้อย ผอ.341 นางสาวอ้อมใจ แรงเขตกิจ มต.341 นายอดิศักด์ิ เป็งปิง มป.341

342 สพม. 38 / สุโขทัย ตล่ิงชันวิทยานุสรณ์ นายวัลลภ เอ่ียมมะ ผอ.342 นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์ มต.342 นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี มป.342

343 สพม. 39 / อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ นายบัญชร จันทร์ดา ผอ.343 นายเกียรติชัย แสนศรี มต.343 นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์ มป.343

344 สพม. 40 / เพชรบูรณ์ วังโป่งพิทยาคม นายค าภาสน์ บุญเติม ผอ.344 นางสุกัญญา การมงคล มต.344 นายวิวัฒน์ การมงคล มป.344

345 สพม. 41 / ก าแพงเพชร ขาณุวิทยา นางกนกรัตน์ คงไทย ผอ.345 นายธนวัต สุขจิตร มต.345 นายชานนท์ สุขสอาด มป.345

346 สพม. 41 / พิจิตร วชิรบารมีพิทยาคม นายวิฑูรย์ ค าจริง ผอ.346 นายเฉลิมวุฒิ แสงทอง มต.346 นายปัญณธร เพ็งยอด มป.346

347 สพม. 42 / นครสวรรค์ พยุหะพิทยาคม นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผอ.347 นางวิภาดา กล่ินด้วง มต.347 นายบุญญรัตน์ ต้ังประเสริฐ มป.347

348 สช. / พังงา ตัรบียะห์อิสลามียะห์ นายนิยม หัศนี ผอ.348 นางพัชรี กะมินสิน มต.348 นางสาวศศิกร ประสารการ มป.348

349 สช. / ยะลา พัฒนาวิทยา นางสาวนินาวาลย์ ปานากาเซ็ง ผอ.349 นายสุพจน์ ศรีประเสริฐ มต.349 นางสาวนาวาตี บุงา มป.349

350 สช. / อุทัยธานี อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี ผอ.350 นายอดิศักด์ิ ประทีป มต.350 นางสาวน้ าฝน ทิพรังษี มป.350


