
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2  (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 4 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
1. นางสาววิชชุดา  งามอักษร   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
2. นางอรอนงค์ สกุลกล้า   โรงเรียนระยองวิทยาคม 
3. นางณิราพร อิทธิยา   โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
4. นายศักดินนท์    โรงเรียนอริพงษ์ บ้านห้วยระหงส์ 
5. นายธีรุตม์ บุญมา   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
6. นางสาวนันท์นภัส เพชรมณี  โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี 
7. นางหนูทิศ ทวีลาภ   โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 
8. นางสมถวิล ศรีประภา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
9. นางสาวซารีนา อุศมา   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
10. นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด   โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
11. นางสาวสุจิตรา ศักดิ์ประชาวุฒิ  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 
12. นางสาวจิรนันท์  ึฮวยแหยม  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
13. นางสาวศิริกาญจน์ งาช้าง  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
14. นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์   โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 
15. นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์   โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
16. นายศรสนั่น นนที   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
17. นางสาวปาณิศา นาคฤทธิ์  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 
18. นางสาวอารียา โสมาบุตร   โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 
19. นางสาวน ้าฝน ใจผ่อง   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
20. นายช้านาญ อิทธิยา   โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
21. นางสมันตชิดา ฦาชา   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
22. นางสาวอรอุมา บ้ารุง   โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
23. นางสาวชลลดา ศรีทวีกาศ  โรงเรียนค้าม่วง 
24. นางสาวกุลวดี ใจยืน   โรงเรียนประจันตราษฎร์บ้ารุง 
25. นางสาวธมลพัชร์ โพธิ์ศรี   โรงเรียนปราจิณราษฎรอ้ารุง 



26. นางสาววิจิตพร มากมูล   โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 
27. นางประริศตา วรรณชัย   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
28. นายจักรพงค์ มงคลแก้ว   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
29. นายขจรพงษ์ คงคะปัญญา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
30. นางสาวศศิธร นริดพันธ์   โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม 
31. นายศรายุทธ สุทธิศักดิ์   โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 
32. นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 
33. นางสาวนลินี โพธิ์ลา   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 
34. นางกาญจนา คงสีปาน   โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
35. นางสาววราพร ค้าภูเขียว   โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 
36. นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 
37. นายชัยวัฒน์ พิศาลเศรษฐกุล  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 
38. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ลภัส พลเทพ  โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 
39. นายปธิกร ปัถยภากรณ์   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
40. นางภัทรานิษฐ์ ปัณฐจิรสิทธิ์  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
41. นางสาวเอื อมดาว แก้วเทพ  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 
42. นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
43. นายธีระสันต์ ช่วยรักษา   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
44. นางนภารัตน์  สูตรเลข   โรงเรียนล้าปางกัลยาณี 
45. นายยุทธ ศรีบุญมี   โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
46. นางสาวกนกวรรณ อุทาธร  โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) 
47. นายทัศณัยฐ์ พันธ์กูล   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
48. นายเกียรติศักดิ์ ทองค้า   โรงเรียนค้าเตยวิทยา 
49. นางกิตติมา ธรรมราษฎร์   โรงเรียนสตรีศึกษา 
50. นางสาวเบญจวรรณ สงกาที  โรงเรียนพนมรอกวิทยา 
51. นายจักรพงษ์ กิตติพงศ์ธนกิจ  โรงเรียนบางสะพานวิทยา 
52. นางสาวกุสุมา พัฒนมาศ   โรงเรียนก้าแพงแสนวิทยา 
53. นางสาวกานต์ชนก หนูพินิจ  โรงเรียนอ้ามาตย์พานิชนุกูล 
54. นางสาวเอื อการย์ ศรีบรรเทา  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
55. นางสาวศรัณย์พร เชิงรัมย์  โรงเรียนพุทไธสง 
56. นางสาวสุจารี กลุ่มยา   โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 
57. นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา   โรงเรียนล้าปางกัลยาณี 



58. นางณัฏฐธิดา อุมาจิ   โรงเรียนเมืองถลาง 
59. นางโรฮานา มนูญดาหวี   โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
60. นางสาวจีรวรรณ จีนโน   โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) 
61. นายพรพีระ สังข์กระแสร์   โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
62. นางสาวมณิวรา กฤดากร ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
63. นางสาวณิชากร นพเสริฐ   โรงเรียนระยองวิทยาคม 
64. นางสาวสิริมา แทนบุญ   โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 
65. นางนภาพร ใสศรี   โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
66. นายณัฐพล สุจพันธ์   โรงเรียนภัทรวิทยา 
67. นางวาสนา รุ่งอนุรักษ์   โรงเรียนน ้าโสมพิทยาคม 
68. นายสุวิทย์ จันทร์ใหม่   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
69. นางสาวจิดาภา ทองทวี   โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
70. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยพร ช่อมเซียง  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
71. นางสาวชลิตา ทองเพ่ิม   โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
72. นางสาวอรวดี ศรีบัว   โรงเรียนค้าม่วง 
73. นายประหยัด จิตอารี   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล้าพูน 
74. นางสายสุณี ดีผาด   โรงเรียนวังโป่งศึกษา 
75. นายวิทยา มาทา    โรงเรียนพานพิทยาคม 
76. นางกนิษฐา เพชรย้อย   โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
77. นางสาวทานตะวัน แสนสระ  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 
78. นางสาวดาริญา ดุลยากานต์  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
79. นายวิสิทธิ์ ฟุ้งกีรติ   โรงเรียนทับสะแกวิทยา 
80. นางณัฐยา โชคพระสมบัติ  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
81. นายศุภชัย ทองเข็ม   โรงเรียนเลิงนกทา 
82. นางสาวสุนันท์ รักทุ่ง   โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
83. นางสาววิจิตรา ทับทิมจันทร์  โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
84. นายภานุวัฒน์ บ่อพิมาย   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
85. นางสาวไพรินทร์ ต๋าค้า   โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
86. นางสาวศศิตา กองเป็ง   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
87. นางสุภรัตน์ สิงห์ลา   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
88. นางสาวบุษบากร เกื อกาญจน์  โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 
89. นายวรพงษ์ กาแก้ว   โรงเรียนสตรีศรีน่าน 



90. นายมารุต วรสาร   โรงเรียนกมลาไสย 
91. นางสาวประภัสสร เศรษฐา  โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล" 
92. นายณรงค์ศักดิ์ แสงขาว   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
93. นายสุริยัน เชื อบุญมี     โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 
94. นายก าพล นาควรสุขพิศาล โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
95. นายยุทธศักดิ์ ศรีอินทยุทธ  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
96. ว่าที่ร้อยตรีดนตอเหลบ รอโสนล๊ะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


