
รายช่ือผู้เข้าอบรม 

โครงการออกแบบและสร้างสื่อ Interactive Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ลำดับที่ ชื่อ สกุล สถานศึกษา 
 

1 ปทุมมาศ รักษ์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

2 นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

3 นายธีรพงศ์ พรหมชาติ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

4 อนิศักดิ์ ชูเจริญเดช วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 

5 นายสนธยา เกื้อคีรี วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 

6 นายอายนนท์ อาร์เดลญ์ วิทการอาชีพสายบุรี 

7 นางสาวกาญจนา  เหลื่อมแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

8 นางกนกกร พรหมวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

9 นางภัสสร  แตงวิเชียร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 

10 นางสาวพัชนิยา  ชุมผอม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 

11 จิรพัชร์  บุญบัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

12 นางปัญจาภรณ์ ไพลอย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

13 คงคาธาร จันทร์โท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 

14 นายบัญชา พุทธวาศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

15 นายคนาวุฒิ แตงวิเชียร วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 

16 ปฏิพัฒน์ เพ็ชร์สังข์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 

17 นาย จิรัฏฐิ์  มามะ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

18 นายอัลบูคอรี   เต๊ะแต วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 

19 นายพงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 

20 นางสาวธัญญรัตน์  นุ่นแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

21 นางฟาอีสะ ศรีตุลาการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 

22 นางสาวธิรรัตน์  บุญหา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

23 นายนวรัตน์ แก้วขาว วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 



24 นายอากร ดิษฐ์คล้าย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

25 นายเกรียงศักดิ์ คงมนต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 

26 นายสิทธิชัย กลมเกลี้ยง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

นครศรีธรรมราช 

27 นายวิศัลย์  สุขสวัสดิ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

นครศรีธรรมราช 

28 นายกฤตติน มีแต้ม วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 

29 นายวรสิทธิ์ คงประเสริฐ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

30 นายกอบเกียรติ ยังเจริญ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 

31 นางสาวอรทัย สุวรรณมณ ี วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

32 นายอากรณ์ ดิษฐ์คล้าย วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

33 นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 

34 นางนวกมล ปราบเสร็จ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 

35 ชุติมา ศิลามณีเวช วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 

36 รุ่งรวิน ไชยมุสิก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 

37 นายภิรมย์ นาคสีทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 

38 นางสาวสูดีรมัน อีแต วิทยาลัยการอาชีพเบตง 

39 นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

40 ภูษิต แก่นเพชร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี 

41 นายสมเกียรติ วาดอักษร วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 

42 นางตุลารัตน์ ศรีน้อย วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

43 นางสาวปาจรีย์ ส่องแสงกล้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

44 วินัย กลิ่นหอม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

45 นายพงษ์ศักดิ์  ลิ่มเครือยาน วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 

46 นายณัฏฐ์วัฒน์  พุ่มนวล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

47 ว่าที่ ร.ต.นิธิศ  ปรางหมู่ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

48 นางสาวลฎาภา มูสิกพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

49 นายชัยยะ แซ่เฮง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 

50 นายเศรษฐกิจ บาลเมือง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 



รายช่ือ สำรอง จำนวน 15 ท่าน  

 

1 นางสาวสุณา เชาว์ช่าง วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 

2 นายสุชาติ กลิ่นเขียว วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 

3 นางละออศรี อุ้ยกูล วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 

4 นางโชติกานต์ กุดแก้ว วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 

5 นายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

6 นายธีรพล คะเนสม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ

นครศรีธรรมราช 

7 นายสิทธิชัย มลิวัลย์ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

8 นายกิตติพันธ์ สุวรรณน้อย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 

9 กันต์กมล ช่างวาด วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 

10 นายนิพล พินิจวัจนะวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

11 นายระวีวงศ์  ดุกหลิ่ม วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

12 นางปัทมา วรรณลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 

13 นางศิรินาถ หยงสตาร์ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 

14 นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

15 นางธันธวัฎ นิจจันพันธ์ศรี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 

 

 

    

    ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 

          ศูนยส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

 

 

 

 

 

 



 

แบบยืนยันการเข้าอบรม 
  

*** ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 ท่าน ยืนยันการเข้ารับการอบรมตามลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อม

ประกาศนี้ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 10.00 น. หากท่านไม่ยืนยันตามวันและเวลาดังกล่าวถือ

ว่าสละสิทธิ์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จะได้เรียกรายชื่อสำรองตามลำดับ เพื่อเข้ารับการ

อบรมต่อไป *** 

 https://bit.ly/3fruEhi 
  

  

  

  

 

 

 

 


