
บัญชีลงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  9  มาตรฐาน 

ประจ าปี 2558  หน่วยฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 1 

วันท่ี  5 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. 

ณ  ห้องภูพาน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ที ่ เลขที่สมัคร

อบรม 

ชื่อ-สกุล ช่วงเชา้ 

(09.00-12.00 น.)  

ช่วงบ่าย 

(13.00-16.00 น.) 

หมายเหต ุ

1 3  นางสาวสริิลักษณ ์  ค าชมภู    

2 6  นางสาวพรพมิล   หงษ์นาร ี    

3 8  นายพรหมลขิิต   จิตจักร    

4 9  นางสาวนริมล   เหลาสิทธ์ิ    

5 12  นางสาวอัจฉริยา   นาโควงค ์    

6 13  นางสาวกษวรรณ   ผาพรม    

7 18  นางสาวกรกว ี  ปรีประเสริฐ    

8 21  นางสาวอนุธิดา   รัตนกรณ ์    

9 24  นางสาวนลิาวัลย์   มัยวงศ์    

10 25  นางสาวกิ่งแก้ว   ชัยสุรินทร์    

11 29  นางสาวชฎาพร   สุวรรณโคตร    

12 31  นางสาวจิราภรณ ์  ตงิคันนา    

13 32  นางสาวอรุณ ี  นาโควงค ์    

14 34  นางสาวปภัสสร   แก้วฝา่ย    

15 38  นายฉัตรชัย    การุณ    

16 40  นางสาวพรทิพย์   เพ็งอินทร์    

17 42  นายธีรวัฒน์   โฮมวงศ ์    

18 45  นายสมภพ   แสวงโคตร    

19 48  นางสาวนริศรา   สิงห์ชาต ิ    

20 57  นางสาวจิตรพสิุทธ์ิ   พณิพมิาย    

21 58  นางสาวจิราวรรณ   แก้วด ี    

22 61  นายชูวชิ   แพงพุฒ    

23 64  นางสาวจินตนา   ชว่ยรักษา    

24 65  นางอาภาวรรณ   อุุดดว้ง    

25 66  นางสาวรัฐพร    บรรลอื    

26 69  นายอธิป   ภูดทิีพย์    
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ที ่ เลขที่สมัคร

อบรม 

ชื่อ-สกุล ช่วงเชา้ 

(09.00-12.00 น.)  

ช่วงบ่าย 

(13.00-16.00 น.) 

หมายเหต ุ

27 70  นางสาวอนิทร์แต่ง   แสงเจรญิ    

28 73  นางสาวกัลยาณ ี  เมอืงโคตร    

29 82  นางวาริษา   วะชุม    

30 89  นายอัษฎายุทธ   ศริิฟอง    

31 95  นางยุวด ี  แตง่ภูเขียว    

32 96  นายณภัทร   วรรณบุ้งทอง    

33 104  นางสาวสุธีรา   อนานันท์    

34 105  นางสาวอรพนิ    แก้วมะณ ี    

35 109  นายสรายุทธ   เสียงล  า    

36 110  นางสาวอรวรรณ   โคตรสวรรค์    

37 112  นางสาวยุพา   ประสงค์ด ี    
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บัญชีลงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  9  มาตรฐาน 

ประจ าปี 2558  หน่วยฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 2 

วันท่ี  5 มีนาคม 2559 เวลา 09:00-16:00 น. 

ณ  ห้อง 233 – 4  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ที ่ เลขที่สมัคร

อบรม 

ชื่อ-สกุล ช่วงเชา้ 

(09.00-12.00 น.)  

ช่วงบ่าย 

(13.00-16.00 น.) 

หมายเหต ุ

1 114  นายเมธาวุฒิ   เชื อกุณะ    

2 116  นางสาวประพิศ    วังทะพันธ์    

3 119  นางสาวนภิาภรณ ์  จ าวงศ์ลา    

4 121  นางสาวชลธิชา   กุลยะ    

5 127  นางดวงพร   มนทาน้อย    

6 134  นางนรินทิพย ์  โกพลรัตน์    

7 144  นางสาวกฤติกา   จิตรเหลื่อม    

8 150  นางสาวภรภัทร   ราชสนิธ์    

9 153  นายพรรษกฤช   ค าสวาสดิ ์    

10 154  นายอนุทิน   ปัดมะนัด    

11 157  นางสาวสุดาพร   ไกยะ    

12 159  นางสาวศศรัิศม์ิดา   ชา่งพันธ์    

13 161  นายเสวศ   จ าปา    

14 164  นางสาวปวณีา   พรหมจันทรา    

15 169  นางสาวอรสา   ยิ่งแก้ว    

16 170  นางสาวปารฉิัตร   แสนสุข    

17 189  นางสาวอริสรา   เพชรวิชัย    

18 196  นางสาวมัลลิกา    บุญทศ    

19 202  นางสาวอนงค ์  ศรีชาหลวง    

20 204  ส.อ.อภชิาติ   เทรักสี    

21 206  นางณัชชา   พูลพัฒนะ    

22 220  นายศุภชัย   แวน่แควน้    

23 222  นางสาวฐิตวันต ์  วรรณโชติ    

24 231  นางสาวจุฑามาศ   ฐานทนด ี    

25 236  นายสิทธิชัย   สีมี    

26 238  นายอภสิิทธ์ิ   คิดเห็น    
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ที ่ เลขที่สมัคร

อบรม 

ชื่อ-สกุล ช่วงเชา้ 

(09.00-12.00 น.)  

ช่วงบ่าย 

(13.00-16.00 น.) 

หมายเหต ุ

27 250  นางสาววันวสิา   ทองออน    

28 252  นางสาวรัตนาภรณ ์  มัศยามาศ    

29 253  นางสาวรุ้งลาวัลย ์  แดงบุตร    

30 255  นายนายปริยุทธ   สมดตี ี    

31 257  นายปริทัศน์   สมดตี ี    

32 260  นางสาววารุณ ี  ออ่นศรีชัย    

33 263  นางสาวเมยาณ ี  ภูมิเขต    

34 285  นางรุจิรา   ออ่นสา    

35 286  นางสาวโยธกิา   กุลวงษ์    

36 294  นางสาวณฐพร   เรืองธรรม    

37 295  นางสาวสุวภัทร   รูปศรี    
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