รายชื่อครูเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร PISA คณิตศาสตร์ อบรมวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อโรงเรียน
กลุม่ เครือข่าย
โรงเรียนบ้านนาจักร
ช่อแฮ-นาจักร
โรงเรียนบ้านใน
ช่อแฮ-นาจักร
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ช่อแฮ-นาจักร
โรงเรียนอนุบาลแพร่
ช่อแฮ-นาจักร
โรงเรียนวัดกาญจนาราม/หัวฝาย/ดอนดี
ช่อแฮ-นาจักร
โรงเรียนวัดต้นไคร้
ช่อแฮ-นาจักร
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย
เบญจมิตร
โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
เบญจมิตร
โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
เบญจมิตร
โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกลู )
เบญจมิตร
โรงเรียนบ้านน้้าเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
เบญจมิตร
โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
เบญจมิตร
โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกลู ) เบญจมิตร
โรงเรียนบ้านแม่ย่างยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) เบญจมิตร
โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) เบญจมิตร
โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม
ผานางคอย
โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
ผานางคอย
โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
ผานางคอย
โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)
ผานางคอย
โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
ผานางคอย

ประถม(คณิต)
นายทัตเทพ พวยฟุ้ง
นางพรพรรณ ตือ้ ยศ
นางสาวศศิวิมล กวาวสาม
นางศุจนิ ันท์ เสนาธรรม
นางลดาวัลย์ จอมสืบ
นางสาวนันทพร หมืน่ เงิน
นายภานุพงค์ ดวงจิตต์
นายสุนทร พลพงษ์
นางสาวจิรชยา อัฐวงค์
นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม
นางสะอาดจิต ไชยวรรณ์
นายศรายุธ จักรค้า
นางศุภรา ท้าวค้าลือ
นายมาโนช บุญคุ้ม
นางทิพย์สุดา ใจปัญญา
นายอิศรานุวัฒน์ หมูสาร
นางสาวสุทิสา นันทะกมล
นางจิตตมาส ไชยสาร

กลุม่
ม.ต้น(คณิต)
1
2
3
4
5 นางสาวกัญญาณัฐ กุรานา
6
7
8 นายพุฒนารท แก้วสงค์
1 นายสมยศ ปินะสุ
นายพุทธทรง พนมมิตร
2 3 นายทศพล ภิญโญ
4 5 6
7
8
1
2 นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์

กลุม่

9

10
9
10

9

10

ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่แรม
โรงเรียนบ้านวังปึ้ง
โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนาคูหา
โรงเรียนบ้านน้้าช้า(วิชัยชนานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกลู )
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน-ทุ่งเหนือ-แม่แคม-บ้านดง
โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
โรงเรียนวัดทุ่งล้อม-บ้านศรีสิทธิ์
โรงเรียนวัดศรีภูม(ิ ศึกษาประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
โรงเรียนบ้านนาแหลม
โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหส์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเวียงตัง้ (ค้าวรรณประชานุกลู )
โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนรัฐราษฎร์บ้ารุง
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกลู )
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกลู )
โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)

กลุม่ เครือข่าย
ผานางคอย
ผานางคอย
พญาพล
พญาพล
พญาพล
พญาพล
พญาพล
พญาพล
พญาพล
พญาพล
พญาพล
พญาพล
มิง่ เมือง
มิง่ เมือง
มิง่ เมือง
มิง่ เมือง
มิง่ เมือง
มิง่ เมือง
มิง่ เมือง
มิง่ เมือง
ยมเหนือ
ยมเหนือ

ประถม(คณิต)
นางสาวนิรมล บุญดา
นายบัญชา แก้วแสนเมือง
นายสมคิด ฝาเรือนดี
นายวีรพันธ์ ประมายันต์
นางชโลบล เนือ่ งพืช
นางสาวชลธิชา ตุย้ ดา
นางปราณี งามสวย
นางอุบลรัตน์ ใจดี
นายยงยุทธ สุทธิดี
นางทัศนีย์ สุปินนะ
นางนงนิตย์ อินทรรุจกิ ลุ
นางรัตนาภรณ์ ไชยเจริญ
นางยมนา จิตรใจ
นายเกษม สุวรรณสารารักษ์
นางอัญชลี ถิ่นสุข
นางฟองจันทร์ ข้ามหก
นางสุมะนา ทองหมืน่
นางสุนทราภรณ์ ปัญหา
นายอรรถพงศ์ ใจดี
นายกิตติชัย กิตติสมร
นางสาวนิตยา วงค์ใน
นายวีรชัย ปทุมวิง

กลุม่
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

ม.ต้น(คณิต)
นางกรวิกา เขื่อนเก้า
-

นายสุนทร ทุ่งพรวน

กลุม่
9

10

-

นางวรุณพันธ์ ดาวดาษ
-

9

ที่
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ชื่อโรงเรียน
กลุม่ เครือข่าย
โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกลู )
ยมเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บ้ารุง)
ยมเหนือ
โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยมเหนือ
โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
ยมเหนือ
โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
ยมเหนือ
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
ยมเหนือ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านแดนชุมพล (ประชานุกลุ )
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ้ารุง)
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อปุ ถัมภ์)
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (อาสาฯ)
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อปุ ถัมภ์)
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านลู(คัมภีรืราษฎร์บ้ารุง)
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านหัวเมือง
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนวัดห้วยหม้าย
สองฝั่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี)
หนองม่วงไข่
โรงเรียนแม่ค้ามีต้าหนัก(ต้าหนักธรรมวิทยาคาร) หนองม่วงไข่
โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร)
หนองม่วงไข่

ประถม(คณิต)
นางนงนุช ตาค้า
นายธีรพล ทรัพย์ทวี

ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย ปันเต็ม
นางสาวสุภาวดี เทพริยา
นางสาวธนิกานต์ ตาแสง
นางศิริรักษ์ ทองไหล
นางภัสวลัย นุม่ นวล
นางสาวสายฝน ขอนขะแจะ
นางสาววิภาพร หลงศักดิ์
นางวสุชลีมนต์ ตะนะวิไชย
นางสาวพรชิวา วงค์ค้าช่วย
นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล
นายอนันต์ สารบุรุษ
นายจ้ารัส อิน่ ค้า
นายสมศักดิ์ โสภารัตน์
นางสาวศิริพรรณ เรืองนุย้
นายบุญยงค์ ค้ามณี
นายธีรพงศ์ สายค้า
นางโสภา ปัญญาใส
นางสาววิภาพร กุณวงค์

กลุม่
1
2

3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

ม.ต้น(คณิต)

กลุม่

นายเฉลิมศักดิ์ สารแก้ว
นางสาวพิมลพรรณ ยาพรม
นายกุลธวัช อิทธิศักดิกร

10
9
10

นางอุษาสินี กันทะวงค์

9

นางฉันทนา โลกค้าลือ

10

นางสาวสุวิมล ใจใส่
-

9

นางฐิตวิ รดา ฤาชัย

10

ที่
65
66
67

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองน้้ารัด(พรหมาประชาสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง

กลุม่ เครือข่าย
หนองม่วงไข่
หนองม่วงไข่
เอกชน

ประถม(คณิต)
นายสาคร สวัยษร
น.ส.วรรณิภา ศฤงฆาร
นางสาววนิดา ค้าคุณ

กลุม่
5
6
7

ม.ต้น(คณิต)

กลุม่

