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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา  
เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ท าหน้าที่สอน 

หลักสูตรประชุมฯ หลกัสูตรปวช. พ.ศ.2556 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ PBL และการประเมินตามสภาพจริง 
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที ่ สถานศึกษา ชื่อ - สกุล 

1 วก.บ้านตาก นายสันติ ค าไหว 
2 วก.เชียงค า นายภูมิชาย พุ่มวิเชียร 
3 วก.แม่ฮ่องสอน น.ส.ชนัญชิดา เจนแพทย์ 
4 วก.แม่ฮ่องสอน น.ส.รุ่งนภา มณีจันทร์ 
5 วก.เชียงค า นายมโนชา กายอด 
6 วก.แม่ฮ่องสอน นายชยานนท์ มงคลเทพ 
7 วก.แม่ฮ่องสอน นายกฤษณะ ศิริพัฒนศักดิ์ 
8 วก.แม่ฮ่องสอน นายคณิต ศิรมาเมือง 
9 วก.แม่ฮ่องสอน นายสุทธิพันธ์ สุทธิแสน 

10 วก.แม่ฮ่องสอน น.ส.ญาณี ศรีชุ่ม 
11 วก.แม่ฮ่องสอน นายดิเรก รุ้งประนมกร 
12 วษท.พะเยา นายสัญชัย อะทะวัน 
13 วก.ดอกค าใต้ นางสาวศุทธสินี ฉัตรนริศศศิญา 
14 วก.สอง น.ส.อัจฉรา จงสุขสันติกุล 
15 วช.น่าน น.ส.มยุรีย ์ กองค า 
16 วก.นครไทย นายอัคเดช ค าป้อ 
17 วก.นครไทย นางสุชาดา โพธิ์พล 
18 วอศ.ล าปาง นายปรานต์ มีมานะ 
19 วอศ.ล าปาง น.ส.ชมชนก ก๋าวงค์ 
20 วก.ศรีส าโรง ว่าที่ ร.ต.เหมันต์ เหลี่ยมจุ้ย 
21 วช.พิษณุโลก นายกรกช กันทะวงศ์ 
22 วษท.เชียงราย นางสุนทรี เรียนสอน 
23 วษท.เชียงราย น.ส.กาญจนา เขือ่นเพชร 
24 วษท.เชียงราย นายประภาส ทะริยะ 
25 วษท.เชียงราย นายเจษฎาพงษ์ ช่างค า 
26 วษท.เชียงราย นายสันติ สุริยะ 
27 วษท.เชียงราย น.ส.ลัดดาวัลย ์ สืบจิตต์ 
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28 วษท.เชียงราย น.ส.จินดา ใจเจ็น 
29 วษท.เชียงราย น.ส.รินรดา อภิรักษ์สวัสดิ์ 
30 วอศ.อุตรดิตถ์ น.ส.สาวิมล ค าเพ็ง 
31 วอศ.อุตรดิตถ์ น.ส.สธุาสิน ี วงษ์พันธ์สิงห์ 
32 วอศ.อุตรดิตถ์ น.ส.ณัฎธิกา ทองอินทร์ 
33 วอศ.อุตรดิตถ์ นายอภิชาติ สาเครือ 
34 วอศ.อุตรดิตถ์ นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว 
35 วอศ.สุโขทัย นางสาวปาริชาติ สองสี 
36 วอศ.สุโขทัย นางมัทรี รักพงษ์ 
37 วก.เวียงสา น.ส.บุศรินทร์ ปันแก้ว 
38 วก.เวียงสา ว่าที่ ร.ต. ธีรชั สุทธวิจิตร 
39 วก.เวียงสา นายศุภมิตร รัตนมงคล 
40 วท.อุทัยธานี นายนนทพัทธ์ เสริมสุขต่อ 
41 วท.อุทัยธานี นายอนุสิทธิ์ มอญอินทร์ 
42 วท.อุทัยธานี นายธนพร   บุญเทวี 
43 วท.ตาก นายสถิตย์พงษ์ จิตต์ส าราญ 
44 วก.จอมทอง ว่าที ่ร.ท.กัมปนาท    วังไชยเลิศ 
45 วก.จอมทอง น.ส.สุพรรษา กุลวงค์ 
46 วษท.พะเยา นายน าทีม ไชยศรี 
47 วก.ศรีส าโรง น.ส.ดวงกมล   แบบกัน 
48 วษท.เพชรบูรณ์ นายสรณัฐ พรมมา 
49 วท.อุตรดิตถ์ นายธนวัฒน ์ ปาลอภิไตร 
50 วท.อุตรดิตถ์ ว่าที่ ร.ต.สาธิต ค าภินวม 
51 วทจ.ตากฟ้า นายคมกริช กลิ่นศรีสุข 
52 วช.อุตรดิตถ์ น.ส.รัชนวีรรณ สุกจันทร์ 
53 วท.พิษณุโลก นายชัยยันต์ ศรีบุญ 
54 วอศ.นครสวรรค์ น.ส.ดรุณ ี สมมติ 
55 วอศ.นครสวรรค์ นายวิชาญ ช านาญรักษา 
56 วอศ.นครสวรรค์ น.ส.จงรักษ ์ สุขค าเมือง 
57 วอศ.นครสวรรค์ นายไพศาล รุ่งเป้า 
58 วอศ.นครสวรรค์ น.ส.สภุาพร กุศลงาม 
59 วก.บ้านตาก นายสรวุฒ ิ บุบผา 
60 วก.บ้านตาก นายสมรถษ์ อินจันทร์ 
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แจ้งผู้มีรายช่ือ 1-60 ท่าน   
การเตรียมตัวเบื้องต้นส าหรับการประชุมในครั้งนี้ 
1. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 หน่วย   
2. เอกสาร ต ารา ข้อมูลอ้างอิง เพื่อใช้ประกอบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
3. ให้น าโน้ตบุ๊คและสายพ่วงเต้ารับไฟฟ้ามาด้วยเพื่อท าแผนการจัดการเรียนรู้ฯ และน าเสนอบนระบบสารสนเทศ
ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
4. ค าสั่งอนุญาตไปราชการเพื่อมอบให้กับคณะกรรมการรับลงทะเบียนหนา้ห้องประชุม ในวันท่ี 16 มิถุนายน 
2557 
5. ให้ผู้มีรายชื่อตรวจสอบช่ือ-นามสกุลและสถานศึกษา ให้ถูกต้อง และหากพบข้อผิดพลาดให้รีบด าเนินการแจ้ง
ให้ผู้ประสานงานฯ ทราบทางอีเมล pomdvt@hotmail.com ภายใน วันท่ี 6 มิถุนายน 2557 
6. ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่านนี้เท่านั้นให้เข้าร่วมประชุมฯ และขอแจ้งให้
สถานศึกษาทราบว่า จะขอยกเลิกส าหรับรายชื่อใหม่หากสถานศึกษาต้องการจะปรับเปล่ียน  
7. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมฯ ครั้งนี้จะใช้หมายเลขล าดับรายชื่อท่ีได้แจ้งในประกาศฯ  
8. ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง เบิกจากงบประมาณโครงการฯ ของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ 
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ท่ีอีเมล pomdvt@hotmail.com  หรือในกลุ่ม Pom-Vec-Group  
 
สิ่งท่ีจะขอความร่วมมือส าหรับผู้มีรายชื่อ 1-60 ท่าน 
1. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จ านวน 1 หน่วย เป็นไฟล์ pdf  ให้กับผู้ประสานงานฯ ทางอีเมล 
pomdvt@hotmail.com ภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 เพื่อจะเก็บไว้ในคลังข้อมูลของศูนย์ฯ  
2. ส าหรับผู้ท่ีใช้ social media ของ facebook รบกวนขอ  เข้าร่วมกลุ่ม   Pom-Vec-Group  เพื่อจะได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการฯ หรือกิจกรรมกอ่นเข้าร่วมประชุมฯ   ขั้นตอนการร่วมกลุ่มมีอยู่
ด้านล่าง  หรือสามารถติดตามทางเว็บไซต์ http://prvec.nsdv.go.th/info/ หรือทางอีเมล ซึ่งอาจจจะได้รับ
ข้อมูลภายหลัง 
 

 
 
 

 
 

 
 

*ผู้ประสานงานโครงการฯ 
นางสาวพิมพร  ศะรจิันทร์ ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 

อีเมล pomdvt@hotmail.com   โทรศัพท์ 053-222278  Facebook กลุ่ม  Pom-Vec-Group 
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