
หนา้ท ี 1

ลําดบั ชื่อ สกุล F_name S_name ชื่อโรงเรียน ชื่อเมลล หมายเหตุ

1 อรุณ ไชยวรรณ Arun Chaiwan กัลยาณีศรีธรรมราช arun.chai@obecmail.org  

2 สมใจ จันสุกสี Somjai Jansooksri เกาะขันธประชาภิบาล somjai.jans@obecmail.org
3 ภาณุวัฒน แสงกระจาง Panuwat Saengkrajang ขนอมพิทยา panuwat.sae@obecmail.org
4 จิตรา เภรีพาส Jittra Phareepas ขุนทะเลวิทยาคม jittra.phar@obecmail.org
5 กิตติศักด์ิ สกุลหนู kittisak sakulhnoo คงคาประชารักษ kittisak.sak@obecmail.org
6 สมศักด์ิ ธราพร Somsak Taraporn ควนเกยสุทธิวิทยา somsak.tara@obecmail.org
7 ธเนศ แซดาน TANATE SAEDAN จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ tanate.saed@obecmail.org
8 จักรกฤช กําพลวรรณ Jugkrit Kampolwan ฉลองรัฐราษํารอุทิศ jugkrit.kamp@obecmail.org
9 พิมลวรรณ ศรีพิลาภ PIMONWAN SRIPILAP ฉวางรัชดาภิเษก pimonwon.sri@obecmail.org

10 สมนึก ดังธารทิพย Somnuek Dangtantip เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ somnuek.dan@obecmail.org
11 อัจฉรา ชูแกว Aschara Chookaew ชะอวด adchara.chu@obecmail.org
12 อัจฉรา ไชยทอง Atchara Chaitong ชะอวดวิทยาคาร Atchara.Chait@obecmail.org
13 รังสิยา นรินทร Rangsiya Narin ชางกลางประชานุกูล rangsiya.nar@obecmail.org
14 อรเพ็ญ ชนะสุข Orapen Chanasuk ตระพังพิทยาคม orapen.chan@obecmail.org
15 อัศวิน จุลมูล Assawin Chullamool เตรียมอุดมศึกษาภาคใต assawin.chu@obecmail.org
16 ยงยุทธ ซึ้งสุนทร Yongyuth Chuengsuntorn ทองเนียนคณาภิบาล Yongyot.Ser@obecmail.org
17 ยุพดี เดชเดโช YUPPADEE DACDACHO ทุงสงสหประชาสรรค Yuppadee.Dac@obecmail.org
18 สาวิตรี อินทรแปน Sawithee Inpan ทุงสังพิทยาคม Sawithree.Inp@obecmail.org

สงักัด สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามัธยมศกึษาเขต 12

หลักสตูร ระบบคลาวดเ์พอืการศกึษา Office 365 Education

รายฃอืผูเ้ขา้รับการอบรมเชงิปฎบิัตกิาร 

สพม.12 จังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมวันท่ี 21 เมษายน 2560



หนา้ท ี 2

ลําดบั ชื่อ สกุล F_name S_name ชื่อโรงเรียน ชื่อเมลล หมายเหตุ

สงักัด สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามัธยมศกึษาเขต 12

หลักสตูร ระบบคลาวดเ์พอืการศกึษา Office 365 Education

รายฃอืผูเ้ขา้รับการอบรมเชงิปฎบิัตกิาร 

19 ธัญวรรณ อินทรสุวรรณ Thanyawan Intarasuwan ทุงใหญวิทยาคม thanyawan.inta@obecmail.org
20 จิรพล ลิวา Jirapon Liwa เทพราชพิทยาสรรค jirapon.liwa@obecmail.org 
21 วิจิตรา ชูพันธ vichittra chupun นพคุณประชาสรรค VICHITTRA.CHU@obecmail.org 
22 ปยะวัลย มณีฉาย Piyawan Maneechay นางเอื้อยวิทยา piyawan.mane@obecmail.org
23 อมรศักด์ิ บุญวงศ Amornsak Boonwong บางขันวิทยา amornsak.boon@obecmail.org
24 เจนวิทย ฉลาด Janewit Chalard บานเกาะวิทยา janewit.chal@obecmail.org
25 จิรายุ สุวรรณา Jirayu Suwanna เบญจมราชูทิศ jirayu.suw@obecmail.org
26 ณปวร คงทอง nopawon kongthong ปากพนัง NOPAWON.KON@obecmail.org
27 สมคะเณ ภิรมยรักษ Somkanae Piromrak ปากพูน somkanae.pir@obecmail.org
28 ปรีชา มุสิกอง PREECHA MUSIKONG พรหมคีรีพิทยาคม preecha.mus@obecmail.org
29 ปยนันท ย่ิงคํานึง PIYANAN YINGKUMNUNG พระพรหมพิทยานุสรณ   PIYANAN.YIN@obecmail.org
30 สุวัฒน สุทิน Suwat Sutin เมืองนครศรีธรรมราช suwat.sut@obecmail.org
31 สิทธิรัก ศิขิวัฒน Sittirak Sikhiwat โมคลานประชาสรรค sittirak.sik@obecmail.org
32 พิฐชญาณ สุวรรณรัตน Phitchaya Suwannarat โยธินบํารุง phitchaya.suwa@obecmail.org
33 วิลาวัลย กัณหาวงศ Wilawan Kanhawong ละอายพิทยานุสรณ wilawan.kanh@obecmail.org
34 ฐิติชญา รัตนมณี Thitichaya Rattanamanee โศภนคณาภรณ thitichaya.ratt@obecmail.org
35 จิระศักด์ิ เพชรทอง Jirasak Pettong สตรีทุงสง jirasak.pett@obecmail.org
36 พัชรินทร เจสา patcharin jesa สวนกุหลาบสิทยาลัย นครศรีฯ patcharin.jes@obecmail.org
37 สรญา เพชรรัตน soraya petchrat สิชลประชาสรรค Soraya.Pet@obecmail.org



หนา้ท ี 3

ลําดบั ชื่อ สกุล F_name S_name ชื่อโรงเรียน ชื่อเมลล หมายเหตุ

สงักัด สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามัธยมศกึษาเขต 12

หลักสตูร ระบบคลาวดเ์พอืการศกึษา Office 365 Education

รายฃอืผูเ้ขา้รับการอบรมเชงิปฎบิัตกิาร 

38 อิลยาส หมากปาน ilyas makpan เสาธงวิทยา ilyas.mak@obecmail.org
39 ธิติภัทร ไพชํานาญ Thitipat Paichamnan แหลมราษฎรบํารุง Thitipat.Pai@obecmail.org
40 เจนจิรา ไวกิจการณ jenjira waikitkarn กรุงหยันวิทยาคาร janjira.wik@obecmail.org
41 สมเกียรติ เจนจรัสจินดา Somkiat Janjarasjinda กางปลาวิทยาคม somkiat.janj@obecmail.org
42 ศุภาพรรณษ ทองชวย supapan thongchuay ขอนหาดประชาสรรค supapan.tho@obecmail.org
43 วานิสา จินา vanisa jina เขาพังไกร vanisa.jin@obecmail.org
44 ขจร สายทอง Khajorn saitong คีรีราษฎรพัฒนา Warunee.Jir@obecmail.org *****

45 ชาลิสา สมเขียวหวาน chalisa somkhiaowan เฉลิมราชประชาอุทิศ chalisa.som@obecmail.org
46 นะราภรณ นาคนวล NARAPORN NAKNOUL ชะอวดเครงธรรมวิทยา naraporn.nak@obecmail.org
47 จักรพันธุ จันทรประสิทธ์ิ jakraphan chanprasit เชียรใหญ jakraphan.cha@obecmail.org
48 ณัฏฐณิชา สุทธิวิริวรรณ NUTTANICHA SUTTIWIRIWAN เชียรใหญสามัคคีวิทยา nuttanicha.sut@obecmail.org
49 ธีรพงศ ศรีวรเดชไพศาล Theerapong Sriworadeachpaisarnตรีนิมิตรวิทยา theerapong.sriw@obecmail.org
50 อรุณ รอดสันติกุล arun rodsontikul ทรายขาววิทยา arun.rod@obecmail.org
51 เพ็ญธิดา บูชาธรรม penthida boochatham ทางพูนวิทยาคาร penthida.boo@obecmail.org
52 ขวัญฤทัย คงสังข Khunruthai Kongsang ทานครญาณวโรภาสอุทิศ khunruthai.kon@obecmail.org
53 วรวุฒิ พูลพิพัฒน worawut pulpipat ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา worawut.pul@obecmail.org
54 ระดมพล ชวยชูชาติ radompon chuaychoochati ทุงสง radompon.chu@obecmail.org
55 จิตติมา จูทิ่น jittima jutin ทุงสงวิทยา jittima.Jut@obecmail.org
56 ประภูศักด์ิ ณ นคร praphusak na nakhon ทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ ฯ praphusak.nan@obecmail.org



หนา้ท ี 4

ลําดบั ชื่อ สกุล F_name S_name ชื่อโรงเรียน ชื่อเมลล หมายเหตุ

สงักัด สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามัธยมศกึษาเขต 12

หลักสตูร ระบบคลาวดเ์พอืการศกึษา Office 365 Education

รายฃอืผูเ้ขา้รับการอบรมเชงิปฎบิัตกิาร 

57 ธเนศ บัวแกว thanes buakaew ธัญญาวดีศึกษา thanes.bua@obecmail.org
58 พนิดา อินณรงค Panida Innarong นบพิตําวิทยา panida.inn@obecmail.org
59 วรา อนุรัตน wara anurat พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ wara.anu@obecmail.org
60 โสภา เสงสุย sopa sangsuy มัธยมศึกษาจุฬาภรณ sopa.sangs@obecmail.org
61 สุฑิตา ศรีบุญนาค suthita sriboonnark รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราฯ suthita.srib@obecmail.org
62 กฤติยา สุขเรือง klittiya sukraung วังหินวิทยาคม klittiya.suk@obecmail.org
63 อดิศร รอดเหลี่ยม adisorn rodlueam วิเชียรประชาสรรค adisorn.rodl@obecmail.org
64 ศุภลักษณ สมภูเวช Suphalak Somphuvet สตรีปากพนัง suphalak.som@obecmail.org
65 เจริญ เรืองรอง jaroen ruangrong สระแกวรัตนวิทย jaroen.rua@obecmail.org
66 ทวีทรัพย แกวเรือง taweetrup kaewruang สิชลคุณาธารวิทยา tawitrup.kea@obecmail.org
67 เมติตา สงขํา maytita songkham เสม็ดจวนวิทยาคม maytita.son@obecmail.org
68 ไพโรจน มากจันทร Phairote Makchan หัวไทรบํารุงราษฎร PHAIROTE.MAK@obecmail.org
69 จักรรัตน ภักดีกิจ jakkarat phakdeekit อินทรธานีวิทยาคม jakkarat.pak@obecmail.org

70 วนิดา ดมเด็น WANIDA DOMDEN กงหราพิชากร wanida.dom@obecmail.org
71 เกสร มาละมัย kesorn malamai ควนขนุน kasorn.mal@obecmail.org
72 เบญจวรรณ รัตนะ Benjawan Rattana ชะรัดชนูปถัมภ benchawan.rat@obecmail.org
73 สมพิศ ทองพูลเอียด SOMPIT Thongpoolead ดอนศาลานําวิทยา sompit.thon@obecmail.org
74 สุวิทย ไกรพุฒ Suvit Griput ตะแพนพิทยา suvit.gri@obecmail.org

สพม.12 จังหวัดพัทลุง อบรมวันที่ 26 เมษายน 2560



หนา้ท ี 5

ลําดบั ชื่อ สกุล F_name S_name ชื่อโรงเรียน ชื่อเมลล หมายเหตุ

สงักัด สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามัธยมศกึษาเขต 12

หลักสตูร ระบบคลาวดเ์พอืการศกึษา Office 365 Education

รายฃอืผูเ้ขา้รับการอบรมเชงิปฎบิัตกิาร 

75 สุไหวเหราะ สันหรีม Suwairor Sunreem ตะโหมด  sawairoh.sun@obecmail.org
76 สิทธิกร มาตนุมัต SITTIKORN MARTNUMAT นิคมควนขนุนวิทยา sittikorn.mar@obecmail.org
77 วรรณา เมืองแกว wanna Maungkaew บางแกวพิทยาคม wanna.mea@obecmail.org
78 สุเทพ เรืองคลาย Sutape Ruengklay ประชาบํารุง sutape.rue@obecmail.org
79 ฐาวนาตย รวมพันธ Tawanat Ruamphan ประภัสสรรังสิต tawanat.ruam@obecmail.org
80 จรัญ แกวชูชวย jarun kaewchuchuy ปากพะยูนพิทยาคาร jaran.kea@obecmail.org
81 กนิษฐา ศรีทองชวย Kanittha Srithongchuay ปาพะยอมพิทยาคม kanittha.srit@obecmail.org
82 ณรงค ทองเทพ Narong Thongthep พนางตุง narong.tho@obecmail.org
83 โชคสุวิชัย สุภาพาส Chokesuwichai Supapas พรหมพินิตชัยบุรี chokesuwichai.sup@obecmail.org
84 ปรียฉัตร คงฉิม Preeyachat Kongchim พัทลุง preeyachat.kon@obecmail.org
85 ชํานาญ รอดเรืองฤทธ์ิ Chamnan Rodruangrit พัทลุงพิทยาคม chamnan.rod@obecmail.org
86 ชัยวัฒน ชวยแทน Chaiwat Chauytan วชิรธรรมสถิต chaiwat.chua@obecmail.org
87 โสภณ แยมชวย SONPON YAMCHVAY ศรีบรรพตพิทยาคม sophon.yae@obecmail.org
88 มณฑิตา แสงเดช montita sangdat หานโพธ์ิพิทยาคม montita.san@obecmail.org
89 ณัฐวุฒิ ทองขาว NATTAWAT THONGKHAO เขาชัยสน nattawat.thon@obecmail.org
90 วิชาญ ฤทธิเดช wichan rittidech ควนพระสาครินทร wichan.rit@obecmail.org
91 วิโรจน พิเคราะห Wirote Phikhroh นาขยาดวิทยาคาร wirote.pik@obecmail.org
92 วิลารัศมิ์ รักธรรม wilarat raktham ปญญาวุธ wilarat.rakt@obecmail.org
93 ติรณันต ชูรักษ Tiranan churak ปาบอนพิทยาคม teranan.chu@obecmail.org



หนา้ท ี 6

ลําดบั ชื่อ สกุล F_name S_name ชื่อโรงเรียน ชื่อเมลล หมายเหตุ

สงักัด สํานักงานเขตพนืทกีารศกึษามัธยมศกึษาเขต 12

หลักสตูร ระบบคลาวดเ์พอืการศกึษา Office 365 Education

รายฃอืผูเ้ขา้รับการอบรมเชงิปฎบิัตกิาร 

94 ดาวใจ เลียดรักษ dawjai leadurk สตรีพัทลุง dowchai.lea@obecmail.org
95 วรัญญา แกวลองลอย waranya kaeolongloy หารเทารังสีประชาสรรค waranya.kaeo@obecmail.org
96 วินิชย ทองประศรี vinit tongprasri อุดมวิทยายน winit.thon@obecmail.org

พัศนี ภาชนะกาญจน Patsanee.Pac@obecmail.org
KANOKRAT SINGNUI kanokrat.sin@obecmail.org
TASSANEE AIYASIRI tassanee.aiy@obecmail.org
Suleela   Sarapong suleela.sar@obecmail.org
Microsoft  Teacher mseduth@obecmail.org

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12

หมายเหตุ ***** สําหรับผูเขาอบรมที่ช่ือเมลลไมตรง หรือเปลี่ยนตัวใหแจงเปลี่ยนแปลงที่หนาจุดอบรม


