
ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ลายเซ็น เวลามา เวลากลับ

1 นายศุภกิจ  ยะแกว โรงเรียนสบจางวิทยา

2 นายสัญญา  จิตรงาม โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)

3 นางสาวชไมพร  สุริยาสม โรงเรียนทุงหนองขามวิทยา

4 นายชวนากร  ศรีคํา โรงเรียนไหลหินวิทยา

5 นายเนติพงษ  ทาทน โรงเรียนไหลหินวิทยา

6 นายธนุพงศ โรงเรียนไหลหินวิทยา

7 นางปารมี  สุปนะ โรงเรียนปงแสนทองวิทยา

8 นางจุฑาทิพย  นิมิตรเกียรติไกล โรงเรียนปงแสนทองวิทยา

9 นางสาวพิมรดา  เช้ือทอง โรงเรียนปงแสนทองวิทยา

10 นางเจียมใจ  สุรินทรวงศ โรงเรียนบานทุง

11 นายเจริญ  ตาอาย โรงเรียนผาปงวิทยา

12 นายยุทธการณ  ไทยลา สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง

13 นายโชติชัย  อินนันชัย

14 นางสาวสุมณฑา  ชอบธรรม โรงเรียนเทศบาล 5(บานศรีบุญเรือง)

15 นางกัลยา  หอมดี ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง

16 นางสาวกาญจนภัสส  ทวีกิตติกร ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง

17 นางโสรวีร  นามวงษา ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง

18 นางสาวพรวิมล  พันลา ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง

19 นายเดชพสิษฐ  เตชะบุญ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง

20 นายสุทธิรักษ  พรมแกวงาม ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง

21 นางจันทรฉาย  เมธา โรงเรียนบานไร(ประชาสามัคค)ี

22 นางอุไร  สายมูล โรงเรียนผาชอวิทยา

23 นายไชยยันต ปนใจกุล โรงเรียนผาชอวิทยา

24 นางรัชฎากร  กันทะหลา โรงเรียนผาชอวิทยา

25 นายสมพร  ทาวอุดม โรงเรียนผาชอวิทยา

26 นางโยธา  ชุมใจ โรงเรียนผาชอวิทยา

27 นางวาสนา  คําอุด โรงเรียนผาชอวิทยา

28 นางสาวชัญญานุช  สอนปงคํา โรงเรียนผาชอวิทยา

29 นางสาวอรพินท  ตองใจ โรงเรียนผาชอวิทยา

30 นายประสิทธิ์ กาแกว โรงเรียนผาชอวิทยา

31 นางวิไล  แหลมคม โรงเรียนผาชอวิทยา

          รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรพิเศษกับศูนยคอมพิวเตอร (สําหรับบุคลากรภายนอก)

                หัวขอหลักสูตร5. การสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  Captivate

วันที่อบรม 15  มิถุนายน 2555 หอง กาแล 5

QF-ED-08 REV.01



32 นางสาวเจนวลี  หลีกเลี่ยง โรงเรียนผาชอวิทยา

33 นางรจนา  ปบานใหม โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

34 นางมณีภรณ  ใจละออ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

35 นายพลชญานนท  อกผาย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

36 นางสาววิไลพร  โนชัยวงศ โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา

37 นางสาวอรวรรณ  โยธา โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา

38 นางอารีย กิ่งศักดิ์ โรงเรียนบานศรีหมวดเกลา

39 นางสาวสุกัญญา  เกษมศรี โรงเรียนแมถอดวิทยา

40 นางสาวอาทิตยา  มะโนปง โรงเรียนแมถอดวิทยา

41 นายวีรยุทธ  บุตรดา โรงเรียนแมถอดวิทยา

42 นายสุวัฒน  สัตยซื่อ โรงเรียนชุมแสงสงคราม

43 นางปราณี  กองบิน โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง
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ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ลายเซ็น เวลามา เวลากลับ

1 นางสาวณัฎฐณิชา  ถานอย โรงเรียนสบจางวิทยา

2 นายประเสริฐ  ตนุโนนเชียง โรงเรียนเทศบาล 4 (บานเชียงราย)

3 นางมาลี  วรรณเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5(บานศรีบุญเรือง)

4 นางกันยา  โยมงาม โรงเรียนวัดพระเจานั่งแทน

5 นางประทิน คิดอาน โรงเรียนธงชัยวิทยา

6 นางสุดสวาท  วรศรี โรงเรียนแมกงวิทยา

7 นายนาวี แกวมา โรงเรียนผาชอวิทยา

8 นางสุพรรณ  วงคแกวมูล โรงรียนแมเมาะวิทยา

9 นางสาวปวีณา  แสนบัวบาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน

10 นางสนธยา  ชูบาล วิทยาลัยการอาชีพเถิน

11 นางเพลินจิต  วงศแกว วิทยาลัยการอาชีพเถิน

12 นายวัชราวุฒิ  วงคกุลบริรักษื วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

13 นายเสกสรรค  สารอินทรกร โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมป

14 นางกฤษราภรณ  รักฝูง โรงเรียนบานสบพลึง

15 นางสาวรัชนีกร  กาชัย โรงเรียนบานสบพลึง

16 นายชวลิต  ปยะมนตรีกุล โรงเรียนพินิจวิทยา

17 นายอนุกูล  หวงธิจา โรงเรียนบานหวยสิงห

18 นางธิดารัตน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานไมตะเคียน

19 นางสายพิน  วิจิตรรัตนแสง โรงเรียนแจหมวิทยา

20 นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย โรงเรียนแจหมวิทยา

21 นางปรียาภรณ  จันหนิ้ว โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมป

22 นางสุดารัตน  ผุยคําพา

          รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรพิเศษกับศูนยคอมพิวเตอร (สําหรับบุคลากรภายนอก)

หัวขอหลักสูตร การสรางการตูนแอนิเมชั่นเพื่อประยุกตสื่อการเรียนการสอน
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ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ลายเซ็น เวลามา เวลากลับ

1 นางสาวพัทธมน โรงเรียนไหลหินวิทยา

2 นางสาวพัชราภรณ โรงเรียนไหลหินวิทยา

3 นางสาวกิ่งกาญจน  ศรีจันทร โรงเรียนผาปงวิทยา

4 นายประคอง  ปานฟอง โรงเรียนผาปงวิทยา

5 นางสาววาสนา  อิ่มจันทร โรงเรียนผาปงวิทยา

6 นายพิทักษ  เขื่อนใจ โรงเรียนแสลมวิทยา

7 นางพรรณภา  พงษไพฑูรย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

8 นางจินตนา  เพ็ชรไทย โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

9 นางดวงเดือน  เกษม โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

10 นางสาววรารัตน  ปกติ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง

11 นางสาวสุวิชา  ขนคงเสถียร ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง

12 นายวิเชพ  ใจบุญ มหาวิทยาลัยเนชั่น

13 นายอดิยศ  เฟองแดง มหาวิทยาลัยเนชั่น

14 นายไตรภพ  ตุยนอย มหาวิทยาลัยเนชั่น

15 นายธวัชชัย  นันทชัย โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมป

16 นายตองเกง วรรณหวย โรงเรียนบานหวยตมชัยยะวงศาอุปถัมป

17 นางสาวจุไลพร  แกวลังกา เทศบาลตําบลเสริมซาย

18 นางสาวศรัณยปพร  ศรีจันทร โรงเรียนบานสบพลึง

19 นางสาวศุภาภรณ  วงศชัชวาลย โรงเรียนบานสบพลึง

20 นายประวิทย  แสงงาม โรงเรียนบานสบพลึง

21 นายจักรวาลย  สืบปญญา โรงเรียนบานสะเลียมหวาน

22 นางสุวิมล  ปานฟอง โรงเรียนบานสะเลียมหวาน

23 นายฉัตรชัย  หมื่นกอนแกว มหาวิทยาลัยเนชั่น

24 นางสาวปุณณภา  ชมภูทิพย โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

25 นางสุชิรา  โพธิ์อวม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

26 นางสุวณี  หลอเนตร โรงเรียนบานไมตะเคียน

27 นางสมร  ดีพัฒนกุล โรงเรียนแจหมวิทยา

28 นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น โรงเรียนแจหมวิทยา

29 นายเอกพล  ล่ําสวย โรงเรียนแจหมวิทยา

30 นายเจษฎา  แจมหมอ โรงเรียนแจหมวิทยา

31 นายคมสันต  ชัยวิลยศ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

          รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรพิเศษกับศูนยคอมพิวเตอร (สําหรับบุคลากรภายนอก)

หัวขอหลักสูตร การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Flash Script
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ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ลายเซ็น เวลามา เวลากลับ

          รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรพิเศษกับศูนยคอมพิวเตอร (สําหรับบุคลากรภายนอก)

หัวขอหลักสูตร การสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Flash Script

วันที่อบรม 15  มิถุนายน 2555 หอง กาแล 3

32 นายภูริช  เกษม โรงเรียนหวยมะเกลือวิทยา

33 นายณัฐวุฒิ  เชาวนชวานิล โรงเรียนบานอมพาย

34 นางสาวจันทรจิรา  เชาวนชวานิล โรงเรียนบานอมพาย

35 นายพิทักษชัย  วงศตระกูล

36

37

38

39

40

41
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ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ลายเซ็น เวลามา เวลากลับ

1 นางสาวจริญญา  มากจุย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2 นายวุฒิชัย  ใจซื่อ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

3 นายวรรณศักดิ์  สมณะ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง

4 นางสาวจิรวัฒน  แสนคําปา สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง

5 นางสาวณัฐภรณ  ลังกาเปย สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง

6 วาที่ รต.กําจร  แสงงาม โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

7 นางสาวนริศรา  สิงหเชื้อ โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

8 นายวิโรจน  คําธิปง โรงเรียนบานไมตะเคียน

9 นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย โรงเรียนแจหมวิทยา

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

          รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรพิเศษกับศูนยคอมพิวเตอร (สําหรับบุคลากรภายนอก)

หัวขอหลักสูตร การสรางงานมัลติมีเดียและกราฟกชั้นสูงบนเครื่อง Workstation
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ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ลายเซ็น เวลามา เวลากลับ

1 นายอิศร  สุปนรา ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

2 นางสุมิตรา  สุปนรา ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

3 นายนครินทร  อรุรพันธ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาลําปาง

4 นางปราถนา  ธรรมวงศ โรงเรียนผาชอวิทยา

5 นายทวี  ล่ํางาม โรงเรียนผาชอวิทยา

6 นายชยานนท  มะทะ โรงเรียนผาชอวิทยา

7 นายมานพ  สิทธิกุลนะ โรงเรียนผาชอวิทยา

8 นายธวัช  ธรรมวงศ โรงเรียนผาชอวิทยา

9 นางเพ็ญนภา  เต็มกันทา โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย

10 นางเนาวรัตน  หลวงิจา โรงเรียนบานไมตะเคียน

11 นางอรพิน  สุขสม โรงเรียนบานไมตะเคียน

12 นายสงัด  ปลุกเสก โรงเรียนแจหมวิทยา

13 นายจักรี  คนภู โรงเรียนแจหมวิทยา

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

          รายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรพิเศษกับศูนยคอมพิวเตอร (สําหรับบุคลากรภายนอก)

หัวขอหลักสูตร การจัดทําสื่อการเรียนการสอน eDLTV 

วันที่อบรม 15  มิถุนายน 2555  หอง กาแล 2

ตามโครงการพระราชดําริ ฯ ดวย Learn Square รุนที่ 1
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ที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/โรงเรียน ลายเซ็น เวลามา เวลากลับ

1 นางสาววัลโสภา  มุสุ โรงเรียนแมเมาะวิทยา

2 นายทศ  ราหูรักษ โรงเรียนบานขอวิทยา

3 นางสุพรรณ  ราหูรักษ โรงเรียนบานปาเหว

4 นางสาวศรัณยปพร  ศรีจันทร โรงเรียนบานสบพลึง

5 นางสาวศุภาภรณ  วงศชัชวาลย โรงเรียนบานสบพลึง

6 นายประวิทย  แสงงาม โรงเรียนบานสบพลึง

7 นายจักรวาลย  สืบปญญา โรงเรียนบานสะเลียมหวาน

8 นางสาววันวิสา  ทําเพียร โรงเรียนพินิจวิทยา

9 นางสาวพัชรินทร  เรือนแกว โรงเรียนพินิจวิทยา

10 นายคมสันต  ชัยวิลยศ โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

11 นางสุดารัตน  ผุยคําพา โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง

12 นางศศิพิมพ พรธนโชติ โรงเรียนบานนาเลี่ยง

13 นางพัตรพิมล  อนุนิวัฒน โรงเรียนบานนาเลี่ยง

14 นายวิวัฒชัย อนุนิวัฒน โรงเรียนบานนาเลี่ยง

15 นายสุริยา  ยศธิวงค โรงเรียนเถินวิทยา
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