ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอน
เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
----------------------------------------------------

ตามที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ จัดดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน
ด้ า นเทคนิ ค การสอนเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นเข้ า สู่ ก ารทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชา ติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการครูที่มีสิท ธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน
ด้ า นเทคนิ ค การสอนเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มนั ก เรี ย นเข้ า สู่ ก ารทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

๑

นางรัชนี เหลืองทอง

ครู

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๒

นางสาวรติพร สีสายคา

ครู

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๓

นางนิตยา แก่นนาค

ครู

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๔

นางคาสอน โสมทิพย์

ครู

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

๕

นางพนิจนาท แสงทอง

ครู

โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (พนานิคม)

๖

นางธนัชพร อินต๊ะ

ครู

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

๗

นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคง

ครู

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

๘

นางจีรพร เกษาอาจ

ครู

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

๙

นายสุทิน ปานขาว

ครู

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม

๑๐

นางสาวศิราณี สอนทน

ครู

โรงเรียนน้าหนาววิทยาคม

๑๑

นางสาวปิยนุช ไม้ลา

ครู

โรงเรียนบ้านกงกะยาง

๑๒

นางสาวนฤมล สีรอด

ครู

โรงเรียนบ้านกล้วย

๑๓

นางกัญญาภัค ทักคุ้ม

ครู

โรงเรียนบ้านเข็มทอง

๑๔

นางสมฤทัย ส่งสุข

ครู

โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บารุง

๑๕

นางประไพรพร ผลประดิษฐ์

ครู

โรงเรียนบ้านคลองดู่

๑๖

นางสุพัตรา กัลยาประสิทธิ์

ครู

โรงเรียนบ้านคลองทราย

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

๑๗

นางสาวศิริพร กามาทอง

ครู

โรงเรียนบ้านโคกปรือ

๑๘

นางวันเพ็ญ ดาราวงศ์

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ

๑๙

นางสาวสมหญิง สุวรรณขอด

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสาราญ

๒๐

นางสาวพัชรียา สังฆมณี

ครู

โรงเรียนบ้านโคกสาราญ

๒๑

นางสาวสมพร แสงสว่าง

ครู

โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง

๒๒

นางสาวเก๋ ทองสอาด

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๓

นางสาวธัญญรัตน์ หอมดอก

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๔

นางสาวนุชรัตน์ กองมูล

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๕

ว่าที่ ร.ต.หญิงปราณี มาแสวง

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๖

นายพิชํุตม์ กระจ่างวงษ์

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๗

นางสาวรัชนี นันทา

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๘

นางสาวรัตนาภรณ์ เฉลิมวัน

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๒๙

นางสาวรุจิวรรณ อุดอ้าย

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๓๐

นางสาวสุพัตรา เทียมทัด

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๓๑

นายอรรถสิทธิ์ ผลสว่าง

ครู

โรงเรียนบ้านซับน้อย

๓๒

นางวัลลภา ซาสอนตา

ครู

โรงเรียนบ้านซับบอน

๓๓

นางสาเนียง พุทธา

ครู

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง

๓๔

นายสันติ มีไทย

ครู

โรงเรียนบ้านดง

๓๕

นางสุนทร มีไทย

ครู

โรงเรียนบ้านดง

๓๖

นางศิริ เทียนพูล

ครู

โรงเรียนบ้านดงขุย

๓๗

นางประทีป แสงจันทร์

ครู

โรงเรียนบ้านดงขุย

๓๘

นายณัฐพงศ์ ทองหมู่

ครู

โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)

๓๙

นางศศิธร อ่อนลาน

ครู

โรงเรียนบ้านดงลึก

๔๐

นางสาวเมธาวดี โพธิ์อ่อง

ครู

โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง

๔๑

นางสาวสายชล ทะริยะ

ครู

โรงเรียนบ้านถ้าน้าบัง

๔๒

นางสมพร เวชประสิทธิ์

ครู

โรงเรียนบ้านไทรทอง

๔๓

นางธันยพร ตันบุญ

ครู

โรงเรียนบ้านไทรทอง

๔๔

นางพจนา เศรษฐะ

ครู

โรงเรียนบ้านนายาว

๔๕

นางนันทวรรณ ช่วยบุญ

ครู

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

๔๖

นายพิพัฒน์ ไผ่แก้ว

ครู

โรงเรียนบ้านปากตก

๔๗

นางประเทือง ผันนภานุกูล

ครู

โรงเรียนบ้านปากน้า

๔๘

นางสาวกรุณา สว่างจิตร

ครู

โรงเรียนบ้านปากน้า

๔๙

นางอาไพ ทองใบ

ครู

โรงเรียนบ้านป่าเลา

๕๐
51

นางธมนวรรณ ผ้ายผา

ครู

โรงเรียนบ้านพลา

นางวรรณดี พลเยี่ยม

ครู

โรงเรียนบ้านพุขาม

52

นางสาวนวลจันทร์ คาสุข

ครู

โรงเรียนบ้านม่วงชุม

53

นางสาวศิริพรรณ โกษาจันทร์

ครู

โรงเรียนบ้านลาตาเณร

54

นางเพ็ญศิริ อาจจุฬา

ครู

โรงเรียนบ้านวังไผ่

55

นางสาวเกษร โคตรวงษ์

ครู

โรงเรียนบ้านวังไผ่

56

นางขวัญตา บุญศรี

ครู

โรงเรียนบ้านวังไผ่

57

นางแสงจันทร์ แก้วโสภา

ครู

โรงเรียนบ้านวังไผ่

58

นางกันต์กนิษฐ์ เขียวสระคู

ครู

โรงเรียนบ้านวังไผ่

59

นางลัดดาวัลย์ ทะระขะจัด

ครู

โรงเรียนบ้านวังไผ่

60

นางสาวจุไรรัตน์ พรหมเศรณี

ครู

โรงเรียนบ้านสะแกงาม

61

นางสาวสาคร สุขโฉม

ครู

โรงเรียนบ้านสะแกงาม

62

นางพรรณิดา ขันยศ

ครู

โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน

63

นางจามีน ประทุมมาศ

ครู

โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

64

นางศรอนงค์ ศิริบริรักษ์

ครู

โรงเรียนบ้านหนองไขว่

65

นายเอ็ม อยู่สุข

ครู

โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง

66

นางชุติกาญจน์ จันทรา

ครู

โรงเรียนบ้านหนองโป่ง

67

นางแววดาว ธรรมมัง

ครู

โรงเรียนบ้านหนองสะแก

68

นายอนุภาพ พรมอินทร์

ครู

โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด

69

นางสาวอวิกา ดิษฐ์สันเทียะ

ครู

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

70

นายพานิตย์ ธรรมเนียม

ครู

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

71

นางหนูพิศ ถิ่นทัพไทย

ครู

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

72

นายนพรัตน์ รองหมื่น

ครู

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

73

นางรัชนี มากแก้ว

ครู

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

74

นายปิยะชัย อาสาสอน

ครู

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ทางาน

75

นางประพิน อินไข

ครู

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

76

นางวิภาวดี กันทะกะ

ครู

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

77

นางรัตติมา บุญสวน

ครู

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

78

นายรังสรรค์ นาคประภัสสร

ครู

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

79

นายบุญญาต ศรีบุรินทร์

ครู

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

80

นางจินตนา บุญแท่ง

ครู

โรงเรียนเมืองศรีเทพ

81

นางรัตนา คล้ายใจตรง

ครู

โรงเรียนเมืองศรีเทพ

82

นางจุฑารัตน์ ปะวะเน

ครู

โรงเรียนเมืองศรีเทพ

83

นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตร

ครู

โรงเรียนเมืองศรีเทพ

84

นางสาวกฤษณา ฉ่ามณี

ครู

โรงเรียนเมืองศรีเทพ

85

นายวรายุ อินทราลักษณ์

ครู

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

86

นางวิไลวรรณ บุญเรือง

ครู

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

87

นายณัฐรัชพงษ์ วิริยะกาญจนา

ครู

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

88

นางชวนพิศ สายจันยูร

ครู

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

89

นายศุภณัฐ จันทร์ขา

ครู

โรงเรียนวังโป่งศึกษา

90

นางพิศมัย ปรางค์ศรี

ครู

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

91

นางสาวเปรมจิตต์ สุทธิประกา

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

92

นายเอกลักษณ์ หาพุทธา

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

93

นางวันวิสาห์ คูไดด์

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

94

นางถาวร เทียนสีม่วง

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

95

นายสมบูรณ์ จิระวัฒน์ศิวาพร

ครู

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

96

นางพรรลุณี บุมี

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

97

นายสาราญ เวียงวิเศษ

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

98

นายจรัญ ใจวงศ์

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

99

นางสุภาวดี ไกรลาศ

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

100 นางสาวอัมรา โยธา
101 นางศิริพรรณ ดวงพิลา
102 นางภาวิณี จันทร์ทิพย์

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ครู

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

103 นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์

ครู

โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

คาชี้แจง
๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ไปลงทะเบียน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๒. ขอให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย
๓. หากมีข้อ สงสั ย ประการใดติ ดต่อ สอบถามได้ ที่ส านักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพ ท์
๐๕๖-๗๑๗๑๔๗
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารัสวิทย์ ปทุมมาศ)
คณบดีคณะครุศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี

