
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

การพัฒนาครูตามแนวทางการพัฒนาครูของประเทศญี่ปุ่น คร้ังที่ 1  ปีการศึกษา 2562  

ระหว่างวันที่ 13-18 กมุภาพันธ์ 2563 ณ กรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น 

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครคุณครู
เข้าร่วมโครงการการพัฒนาครูตามแนวทางการพัฒนาครูของประเทศญี่ปุ ่น ณ ประเทศญี่ปุ ่น ครั ้งที ่ 1           
ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้สมัครได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2562 ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ได้ทำการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด 

1 นายชาญวิรุฬห์ ชลหิรัญกิจวัฒนา โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 

2 นายพัฒนกร  ปานฑสูตร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 

3 นางสาวกมลพรรณ แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ขอนแก่น 

4 นางสาวพิชยา พิทยาวัฒนชัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

5 นายปรวิทย์ นาถเหนือ โรงเรียนลินฟ้าวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 

6 นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 

7 นางสาวสุพัตรา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย เลย 

8 นางสาวสุจิตรา  ประมาคะตัง โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร 

9 นายโชคชัย จาดเมือง โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ พิจิตร 

10 นายชาลี แก้ววารี โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง ชุมพร 

11 นายนิติพัศ รัตนะ โรงเรียนลำน้ำพอง ขอนแก่น 

12 นางสาวปรียาพร ศุภภูธร โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จันทบุรี 

13 นางสาวสุกฤตา ทองเข็ม โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สุรินทร์ 

14 นางสาวสกุลนุช คำยัง โรงเรียนบ้านซำจำปา ขอนแก่น 

15 นางสาวศยามล เจริญผล โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ์) ชัยภูมิ 

16 นางสุรีวัลย์ สงวนให ้ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

17 นางสาวชญานี แก้วกัลยา โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย 

    



ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด 

18 นายครรชิต พิมใจ โรงเรียนสุรนารีวิทยา  นครราชสีมา 

19 นางสาวสุภาวดี สุขกมลธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

20 นางสาวปรียาฉัตร ไชยสุข โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 

21 นายชัชชัย ทะวะระ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น 

22 นางสาววิชญาพร ทาเหล็ก โรงเรียนพิชัย อุตรดิตถ์ 

23 นางเพลินจิต  หิรัญคำ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ขอนแก่น 

24 นายธนศร ธนาศรี โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ชุมพร 

25 นางสุพัตรา  ถมยา โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เชียงราย 

26 นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์  เชียงราย 

27 นางสาวอัจฉริยา  หยองเอ่น โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) ขอนแก่น 

28 นางสุรางรัตน์ ป้อมสุวรรณ โรงเรียนภูเขียว ชัยภูมิ 

29 นางสาวปาณิตา อาจวงษ์ โรงเรียนภูเขียว  ชัยภูมิ 

30 นางสาวเพ็ญสิณี  ศรีวิบูลย์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช 

31 นางสาววนัสนันท์ ใจมณี โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 

32 นางสาววรรณิศา มุ้งเทพ โรงเรียนปากพนัง  นครศรีธรรมราช 

33 นางสาวกุลนิดา  ศรีคำเวียง โรงเรียนคำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร 

34 นางสาวสิโรธร  พรหมวิริยกุล โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม 

35 นางสาวสุกัญญา ทองหล่อ โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม 

36 นางสาวปรางทิพย์  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม นครพนม 

37 นายภาณุพงค์  แสนท้าว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

38 นางสาวธีร์จุฑา  บุญสุวรรณ โรงเรียนค้อวิทยาคม นครพนม 

39 นางสาวกานต์พิชชา  บุญรังศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

40 นายฟาริด ดาหมาด โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 
 
อันดับสำรอง 
  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด 

1 นางสาวชนาภัทร แสงงาม โรงเรียนพยุห์วิทยา ศรีษะเกษ 

2 นางสาวกษิรา ธิจันทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่ 

3 นางสาวจุฑามาศ ไทยยิ่ง โรงเรียนธาตุพนม นครพนม 

4 นางสาวธมลวรรณ โคตรพันธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธร 

5 นายพีระพล อินต๊ะนนท์ โรงเรียนหนองก่ีพิทยาคม บุรีรัมย์ 

6 นางสาวหนึ่งฤทัย ผางดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด 

7 นางกนกพร  อยู่ครบ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เลย 

8 นางจิตนิภา ภูคำตา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  เลย 

9 นางพรรลิณี  ขวานเพชร โรงเรียนเวียงเทพวิทยา แพร่ 

10 นางสาวณิญาพัณณ์ ภูพิริยะวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี นครราชสีมา 

11 นางสาวกตัญญ์ชนกญ์ วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนทรายมูลวิทยา ยโสธร 

12 นางสาวชนินทรา ผ่องแผ้ว โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ 

13 นางสาวพรรณกาญจน์  บุญมา โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ขอนแก่น 

14 นางสาวสาริกา ราชบุญทอง โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ ราชบุรี  
15 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม 
16 นายธนากร  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านตาดริินทอง ชัยภูมิ 
17 นายวิกรานต์   จรทะผา โรงเรียนจรชนะศึกษา กาฬสินธุ์ 
18 นางสาวรัชฎา รักตน โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต 
19 นางบุปผา  แสงศรี โรงเรียนขจรเกียรติถลาง ภูเก็ต 
20 นางนาซอฟะห์ หะยีเวาะยา โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา  ยะลา 
21 นางนูรีฮัน เร็งมา โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 

** หมายเหตุ    

1. เนื่องจากสถาบันฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการสำรองที่พักและซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินก่อน
แผนการที่กำหนดไว้เนื่องจากได้รับแจ้งว่าช่วงที่เดินทางเป็นช่วงที่ที่ พักและบัตรโดยสารเครื่องบินมี
โอกาสเต็มได้ง่าย ดังนั้น สถาบันฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ 
(อันดับที่ 1 - 40) ดำเนินการต่อไปนี้ 
- ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ สองงวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ระหว่างวันที่  6-10 มกราคม 2563 
งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2563 

- ท่านที่ประสงค์จะชำระงวดเดียว สามารถชำระได้ ระหว่างวันที่  6-10 มกราคม 2563 
- ท่านสามารถสอบถามเลขบัญชีธนาคารที่จะโอนเงินได้ที่ คุณอภิญญา นิ่มมงคล  

Line ID: goithamnao หรือโทรศัพท์ 080-753-7137 (ในวันและเวลาราชการ) 
- เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนา

ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่คุณอภิญญา นิ่ม
มงคล Line ID: goithamnao หรือโทรศัพท์ 080-753-7137 (ในวันและเวลาราชการ) 

2. ในกรณีที่ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ (อันดับที่ 1 - 40) ไม่สามารถดำเนินการชำระ
ค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 ในช่วงเวลาที่กำหนดได ้สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และสถาบันฯจะให้สิทธิ์แก่
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรองต่อไป 

3. เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สถาบันฯต้องสำรองจ่ายก่อนเดินทาง ไม่สามารถขอรับคืนได้ทั้งสิ้น ดังนั้น 
ในกรณีที่ท่านจ่ายเงินแล้ว สถาบันฯขออภัยที่จะเรียนท่านว่า ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้  


