ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผสู้ อนอาชีวศึกษาภาคใต้
ระหว่างวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวน์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ตามที่ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ได้แจ้งให้สถานศึกษาส่งรายชื่อครูผสู้ อนเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ออนไลน์สำหรับครูผสู้ อนอาชีวศึกษาภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2563 นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
โครงการดังกล่าว จำนวน 50 ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-สกุล
นายธีระ โชคพระสมบัติ
นางสาวโกลัญญา ชูแก้ว
นางกันต์กมล ช่างวาด
นางสาวจุฑาพร สุขนิตย์
นางสาวณัฐรินีย์ พรหมรักษ์
นายอภิสิทธิ์ หวังสป
นางสาววิไล ใหมพูล
นางสาวสุจิรา จีนหนู
นางประภักสร นวลยัง
นางสาวจิราพร ชูรัตน์
นางสาวประภาศิริ เกตุสัตบรรณ์
นศ.ภัชฎาพร พรหมเมศร์
ว่าที่ ร้อยเอก อัมรินทร ทองรัตน์
นางวราภรณ์ เชตวรรณ์
นางจันจิรา ปานดำ
นางดวงพร มหันต์ชาครพงศ์
นางสาวนูรีย๊ะ อาแว
นางจิราภร อเนกศุภพล
นางปาริสา ทวี
นางพรรณรัตน์ รอดคล้าย

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคทุง่ สง
วิทยาลัยเทคนิคทุง่ สง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาเทคนิคสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

(ต่อ)
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ-สกุล
นางณัฐการ ศรีสุวรรณ
นายอิสมาแอ จิใจ
นางวราภรณ์. เยาว์แสง
นายอภิสิทธิ์ ทองสนิท
นายฉัตรเทพ ชูสุข
นางสาวฐิติพร เต๊ะหมัดหมะ
นายอายนนท์ อาร์เดลญ์
นายอำนาจ สมทรง
นายสันติภาพ มะสะ
นายณภรรทร อินอุทัย
นางฑิต เพชรสมทอง
นายสัญชัย เรืองอินทร์
นายสรพงษ์ คำแหง
นางสาวสุชัญญา สงรักษา
นางสาวอิศราพร เกตุแก้ว
นายสุวัฒน์ รัตนเอม
นายจรูญ พิพฒ
ั น์ธนาพงศ์
นางกัลยารัตน์ เพชรศิร
นางสาวอัญจิรา ไพรัตน์
นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
นางฟาอีสะ ศรีตลุ าการ
นางปัญจาภรณ์ ไพลอย
นางไพรัตน์ ทองมาก
นางสาวอาศยา พูลภักดี
นางสาวธนพร เปรมประเสริฐ
นางสุรัติวดี ชูเซ่ง
นางสาววลัยพร วงทองนิล
นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ
นางสาวสุปรีดา สังวาลย์
นายวิศัลย์ สุขสวัสดิ์

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

รายชื่อสำรอง จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นางผ่องพรรณ เจริญพงศ์
นายสันติภาพ มะสะ
นายอัสฮารีย์ หะยีซำซูดิน
นายเกื้อกูล วาณิชเมธีกลุ
นางภาวินี พรหมบางญวน
นางจิรพัชร์ บุญชัด
นายพรนที พรหมทอง
นายไตรเทพ จันทวงค์
นางสาววิมลมาศ สิทธาคม
นางจิระนันท์ หมานปุเต๊ะ
นางสาวนภาพร อังวรพิพัฒน์
นางสาวสุภาภรณ์ แดงสุภา
นางสาวกนิษฐา ปานศรี
นางสาวณัฐณิชา รูบามา
นางธัญลักษณ์ ศรีประภา

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคทุง่ สง
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 รายยืนยันการเข้า
รับการฝึกอบรมตามลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่13 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.00 หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และศูนย์สง่ เสริม ฯ จะได้เรียกรายชื่อสำรองเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามลำดับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แบบยืนยันการเข้าอบรม
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมาล่างนี้
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น

https://bit.ly/2ZL1L9c

2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จะส่งหนังสือเชิญและแบบตอบรับทีผ่ ่านการอนุมัติให้
เข้าร่วมอบรมจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น โดย
ส่งคืนแบบตอบรับที่ได้รับการอนุมัติ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
3. ผูท้ ี่ผ่านการคัดเลือกและส่งแบบตอบรับที่ผ่านการอนุมัติจากสถานศึกษา ให้เข้าร่วมไลน์กลุม่
“วัดผลออนไลน์ภาคใต้” เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารีบการอบรม

