
 

 

ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลออนไลนส์ำหรบัครผููส้อนอาชีวศึกษาภาคใต ้ 

ระหว่างวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2563  
 ณ โรงแรมบพีีแกรนด์ ทาวน์เวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 
 ตามที่ศูนย์สง่เสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ได้แจ้งใหส้ถานศึกษาสง่รายช่ือครผููส้อนเข้ารบัการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารบัการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การพฒันาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ออนไลน์สำหรับครูผูส้อนอาชีวศึกษาภาคใต ้ระหว่างวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2563 นั้น 
        บัดน้ี การคัดเลือกได้เสรจ็สิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือกเข้ารบัการอบรม
โครงการดังกล่าว จำนวน 50 ราย ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 
1 นายธีระ  โชคพระสมบัต ิ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
2 นางสาวโกลัญญา ชูแก้ว วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
3 นางกันต์กมล ช่างวาด วิทยาลัยเทคนิคทุง่สง 
4 นางสาวจุฑาพร สุขนิตย ์ วิทยาลัยเทคนิคทุง่สง 
5 นางสาวณัฐรินีย์  พรหมรกัษ์ วิทยาลัยเทคนิคพงังา 
6 นายอภิสิทธ์ิ  หวังสป วิทยาลัยเทคนิคพงังา 
7 นางสาววิไล  ใหมพูล วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่
8 นางสาวสจุิรา จีนหน ู วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่
9 นางประภักสร นวลยัง วิทยาลัยเทคนิคสิชล 
10 นางสาวจริาพร ชูรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล 
11 นางสาวประภาศิริ  เกตุสัตบรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
12 นศ.ภัชฎาพร  พรหมเมศร ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
13 ว่าที่ ร้อยเอก อัมรินทร ทองรัตน์ วิทยาเทคนิคสรุาษฎร์ธานี 
14 นางวราภรณ์ เชตวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
15 นางจันจริา ปานดำ วิทยาลัยเทคนิคพทัลงุ 
16 นางดวงพร มหันต์ชาครพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
17 นางสาวนูรีย๊ะ  อาแว วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 
18 นางจิราภร  อเนกศุภพล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
19 นางปารสิา  ทวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
20 นางพรรณรัตน์  รอดคล้าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 



 
 
 
(ต่อ) 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 
21 นางณัฐการ ศรสีุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
22 นายอิสมาแอ จิใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
23 นางวราภรณ์. เยาว์แสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
24 นายอภิสิทธ์ิ  ทองสนทิ วิทยาลัยการอาชีพหลงัสวน 
25 นายฉัตรเทพ ชูสุข วิทยาลัยการอาชีพหลงัสวน 
26 นางสาวฐิติพร  เต๊ะหมัดหมะ วิทยาลัยการอาชีพสายบรุ ี
27 นายอายนนท์  อารเ์ดลญ ์ วิทยาลัยการอาชีพสายบรุ ี
28 นายอำนาจ สมทรง วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
29 นายสันติภาพ   มะสะ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
30 นายณภรรทร   อินอุทัย วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
31 นางฑิต  เพชรสมทอง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
32 นายสัญชัย  เรืองอินทร ์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 
33 นายสรพงษ์ คำแหง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 
34 นางสาวสุชัญญา  สงรกัษา วิทยาลัยการอาชีพตรัง 
35 นางสาวอิศราพร เกตุแก้ว วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 
36 นายสุวัฒน์ รัตนเอม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
37 นายจรูญ  พิพฒัน์ธนาพงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเบตง 
38 นางกัลยารัตน์ เพชรศิร วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
39 นางสาวอัญจิรา  ไพรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 
40 นายมงคลฤกษ์ ทองมาก วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน 
41 นางฟาอีสะ  ศรีตลุาการ วิทยาลัยการอาชีพรามัน 
42 นางปัญจาภรณ์  ไพลอย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
43 นางไพรัตน์  ทองมาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
44 นางสาวอาศยา  พูลภักด ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตลู 
45 นางสาวธนพร  เปรมประเสริฐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
46 นางสุรัติวด ี ชูเซ่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
47 นางสาววลัยพร  วงทองนิล วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 
48 นางสาวปิยะมาศ  ชำนาญ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี ่
49 นางสาวสปุรีดา สงัวาลย ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ์
50 นายวิศัลย์ สุขสวัสดิ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

 



 
 
 
รายช่ือสำรอง จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล สถานศึกษา 
1 นางผ่องพรรณ เจริญพงศ์ วิทยาลัยเทคนิคทุง่สง 
2 นายสันติภาพ   มะสะ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 
3 นายอัสฮารีย ์ หะยซีำซูดิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
4 นายเกื้อกลู วาณิชเมธีกลุ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
5 นางภาวิน ี พรหมบางญวน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 
6 นางจิรพัชร์ บุญชัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
7 นายพรนท ี พรหมทอง วิทยาลัยเทคนิคสิชล 
8 นายไตรเทพ จันทวงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
9 นางสาววิมลมาศ  สิทธาคม วิทยาลัยเทคนิคพงังา 
10 นางจิระนันท ์หมานปุเต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 
11 นางสาวนภาพร    อังวรพพิัฒน ์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 
12 นางสาวสุภาภรณ์  แดงสุภา วิทยาลัยการอาชีพหลงัสวน 
13 นางสาวกนิษฐา  ปานศร ี วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่
14 นางสาวณัฐณิชา รบูามา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตลู 
15 นางธัญลักษณ์   ศรปีระภา วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

 
 
 ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 รายยืนยันการเข้า
รับการฝกึอบรมตามลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ ภายในวันที่13 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.00 หากเกนิกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ และศูนยส์ง่เสริม ฯ จะได้เรียกรายช่ือสำรองเพื่อเข้ารบัการ
ฝึกอบรมตามลำดับตอ่ไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.  2563 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

แบบยืนยันการเข้าอบรม 
 

1.  ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้ารับการอบรมผ่านลิงค์หรือคิวอาร์โค้ดที่แนบมาล่างนี ้
    ภายในวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น 
 

https://bit.ly/2ZL1L9c 

 

 

 

 

 

2.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จะส่งหนังสือเชิญและแบบตอบรบัทีผ่่านการอนุมัติให้
เข้าร่วมอบรมจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น  โดย
ส่งคืนแบบตอบรับที่ได้รับการอนมุัติ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้ ภายในวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   
3. ผูท้ี่ผ่านการคัดเลือกและสง่แบบตอบรับที่ผ่านการอนมุัติจากสถานศึกษา ให้เข้าร่วมไลนก์ลุม่  
  “วัดผลออนไลน์ภาคใต้” เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารบีการอบรม 

https://bit.ly/2ZL1L9c

