
ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน

1 นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

2 นางสาวพรนิภา  ฤทธิผั์กแว่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

3 นายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์ คศ.1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

4 นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล

5 นายชาตรี ชะโลธร ครู โรงเรียนพนมทวนช นูปถัมภ์

6 นางสาววิลาสินี ศรีชมภู ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ

7 นายพิรสิฏฐ์ พีรภัคโสภณ ครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

8 นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์ คศ3 โรงเรียนสงวนหญิง

9 นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณี คศ.1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

10 นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ ครู โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

11 นายปิยโชค พรายระหาญ ครูวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา

12 นางสาวกัลยาณี จิตร์วิริยะ ครูช านาญการ โรงเรียนสงวนหญิง สพม.9 สพฐ.

13 ว่าที ่ร้อยตรีหญิงนุจรินทร์ ดวงเวียง ครูผู้ช่วย โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

14 นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานและ

เทคโนโลยี
โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยาบน”

15 นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์ ครูช านาญการ โรงเรียนบางกะปิ

16 นายนพล สระแก้ว ครูช านาญการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒

17 นางสาวสุพัตรา สุขไชย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

18 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

19 นางสาวเสาวภา กล่ินสูงเนิน ผู้ช่วยหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ประกำศรำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม  โครงกำรอบรมทำงวิชำกำรให้ครูโรงเรียนมธัยมศึกษำ

ระหว่างวันที ่17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

หัวขอ้ "ภำษำไพธอน (Python) ส ำหรับวิทยำกำรขอ้มลู"



20 นายนายอ านวย  มณีวงษ์ - โรงเรียนวัดป่าประดู่

21 นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

22 นางสาวลักษณาวดี ธีระธรรมพิทักษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

23 นางสาวอรวิลาสินี  โพธิศ์รีขาม ครู คศ.1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

24 นางสาวสกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์ ครู โรงเรียนปทุมคงคา

25 นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

26 นายพีระพงษ์ ปรีดาชม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

27 นายอนุตร เติมสายทอง อาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

28 นางสุภรัตน์ ศรีบุณยมาลา ครู โรงเรียนบัวใหญ่

29 นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบัวใหญ่

30 นางสาวจนาภรณ์ โพดรัมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม

31
นายนรากรณ์ จินพุทธ

ครู กสร.การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

32
นางศศิวิมล มีฤทธิ์

ครู กสร. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

33 นางพัชรสุดา อ่างมณี ครู โรงเรียนกันทรารมณ์

34 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูช านาญการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

35 ว่าทีร้่อยตรีหญิงภรพรรณกรณ์ ก้อนค า ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรารมณ์

36 นายณัฐพล  ฮวดสุนทร ครู โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

37 นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง ครูช านาญการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

38 นางสาวสุพรรณี  เช่นพิมาย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

39 ว่าทีร้่อยตรีอัศวิน สุรวัชโยธิน ครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

40 นางสาววิเชียร กลีบจงกล คศ.2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

41 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

42 นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

43 นายบุญสิทธิ ์แซ่อึ้ง ครูช านาญการ โรงเรียนสายน้ าผ้ึง ในพระอุปถัมภ์ฯ



44 นายอัครพงษ์  ติงสะ ครู โรงเรียนบางละมุง

45 นางสาวจิราณี เมืองจันทร์ ครูช านาญการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

46 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ ครู โรเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

47 นายไกรสร   แก้วโลก ครู โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา

48 นายณัฐดนัย ภิรมย์ประเมศ ครู โรงเรียนแม่พระฟาติมา

49 นายวรพจน์ วอดทอง ครู โรงเรียนสมุทรปราการ

50 นายพีระเทพ  กาวินชัย ครู ช านาญการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย




