
 

รายช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรออนไลน์จากประเทศฟินแลนด์ 

หลักสูตรอบรมออนไลน์จากประเทศฟินแลนด์ 
1. หลักสูตร Stem education for early childhood and primary teachers (Online) ของมหาวิทยาลัย University of Helsinki / HY+ 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล สังกัด รายวิชาที่รับผิดชอบ ต าแหน่ง 
1 นางสาว สมถวิล ชูเนตร สพป. ขอนแก่น เขต 2 ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ 
2 นาง สุพรรณิการ์ สุทธหลวง สพป. น่าน เขต 2 ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ 

3 นาย ณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูล สพป. นนทบุรี เขต 1 คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ 

4 นาย ชีวิน วัฒนสิน สพป. ตรัง เขต 2 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
5 นางสาว ธัษชา อินทะโสม สพป. ขอนแก่น เขต 2 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
6 นาง อภัสนันท์ โชคณัฐเศรษฐ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
7 นางสาว ยุพาวดี ดวงหะคลัง สพป. ขอนแก่น เขต 5 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
8 นางสาว พิณทิพย์  ภาษิต สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ปฐมวัย ครูผู้สอนวิชาอ่ืน ๆ 

9 นาย ปัณณธร  แก้วเขียว สพป. นครปฐม เขต 2 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 

วิทยาการค านวณ 
ครูผู้สอนวิชาอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. หลักสูตร Media Skill in digital learning environments ของมหาวิทยาลัย University of Finland 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล สังกัด รายวิชาที่รับผิดชอบ ต าแหน่ง 
1 นางสาว ถิรดา โสดา สพม. 22 ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ 
2 นาง เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ สพม. 28 ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ 
3 นาย สุธน พรมลี สพป. ระยอง เขต 2 คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ 

4 นางสาว พุทธพร สารจินดาพงศ์ สพม. 37 
ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 

5 นางสาว พัชรี เผ่าวรรธนะพันธุ์ สพม. 11 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
6 นางสาว สุภาภรณ์ กกกลาง สพม. 33 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
7 นาง เพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ สพป. หนองคาย เขต 2 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

8 นางสาว สุภัทรา วิเวก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, 

เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ 
ครูผู้สอนวิชาอ่ืน ๆ 

9 นางสาว ศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น สพป. นครปฐม เขต 2 ภาษาไทย ครูผู้สอนวิชาอ่ืน ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. หลักสูตร Research-based Professional Development ของมหาวิทยาลัย Oulu University 
 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ - นามสกุล สังกัด รายวิชาที่รับผิดชอบ ต าแหน่ง 

1 นาย พิสิฐ มีแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรม, 

ภาษาอังกฤษ 
ศึกษานิเทศก์ 

2 นาง จิรันธนิน คงจีน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 วิทยาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ 

3 นางสาว ปิยธิดา นามวิจิตร สพป. ขอนแก่น เขต 2 
ภาษาอังกฤษ และวิชาเสริม Stem กลุ่ม

งานสื่อเทคโนโลยีและนัวตกรรม 
ศึกษานิเทศก์ 

4 นางสาว อาทิติยาภา พลแก้ว สพม. 31 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
5 นางสาว จิณณ์ณิตา พงศ์จักรธนโชติ สพม. 2 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
6 นาง รุ่งนภา ใจจอมกุล สพป. ล าปาง เขต 1 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
7 นางสาว ประภาพร นุชอ าพันธ์ สพป. พิจิตร เขต 1 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
8 นาง ปราณี ลัพธะลักษ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
9 นางสาว วิชษารัตน์ ธรรมะรัตน์จินดา สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

10 นางสาว ดวงพร สุทธิสว่าง สพป. สงขลา เขต 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, ภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนวิชาอ่ืน ๆ 
 




