
บัญชีลงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  9  มาตรฐาน 

ประจ าปี 2558  หน่วยฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หลักสูตรที่ 7 การวจิัยทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 1 

วันท่ี  30 มกราคม 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 9  นางสาวนริมล   เหลาสิทธ์ิ    

3 13  นางสาวกษวรรณ   ผาพรม    

4 21  นางสาวอนุธิดา   รัตนกรณ ์    

5 25  นางสาวกิ่งแก้ว   ชัยสุรินทร์    

6 31  นางสาวนางสาวจิราภรณ ์  ตงิคันนา    

7 32  นางสาวอรุณ ี  นาโควงค ์    

8 34  นางสาวปภัสสร   แก้วฝา่ย    

9 40  นางสาวพรทิพย์   เพ็งอินทร์    

10 42  นายธีรวัฒน์   โฮมวงศ ์    

11 45  นายสมภพ   แสวงโคตร    

12 48  นางสาวนริศรา   สิงห์ชาต ิ    

13 58  นางสาวจิราวรรณ   แก้วด ี    

14 59  นางสาวอรริสา   ทรงเล็กสิงห์    

15 64  นางสาวจินตนา   ชว่ยรักษา    

16 65  นางอาภาวรรณ   อุุดดว้ง    

17 66  นางสาวรัฐพร    บรรลอื    

18 68  นายฤทธิชัย   วังวงศ์    

19 69  นายอธิป   ภูดทิีพย์    

20 70  นางสาวอนิทร์แต่ง   แสงเจรญิ    

21 73  นางสาวกัลยาณ ี  เมอืงโคตร    

22 82  นางวาริษา   วะชุม    

23 83  นายภูมพิัฒน์   ไชยรา    

24 97  นางอสิสรียา   อนิทร์พรหม    

25 104  นางสาวสุธีรา   อนานันท์    

26 105  นางสาวอรพนิ    แก้วมะณ ี    



ที ่ เลขที่สมัคร

อบรม 

ชื่อ-สกุล ช่วงเชา้ 

(09.00-12.00 น.)  

ช่วงบ่าย 

(13.00-16.00 น.) 

หมายเหต ุ

27 110  นางสาวอรวรรณ   โคตรสวรรค์    

28 114  นายเมธาวุฒิ   เชื้อกุณะ    

29 116  นางสาวประพิศ    วังทะพันธ์    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



บัญชีลงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา  9  มาตรฐาน 

ประจ าปี 2558  หน่วยฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หลักสูตรที่ 7 การวจิัยทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ห้อง 2 

วันท่ี  30 มกราคม 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 ุ

1 118  นางสาวศศวิมิล   สุทธิสุวรรณ    

2 119  นางสาวนภิาภรณ ์  จ าวงศ์ลา    

3 127  นางดวงพร   มนทาน้อย    

4 129  นายวรวุฒิ   บุตรแสนลี    

5 134  นางนรินทิพย์   โกพลรัตน์    

6 144  นางสาวกฤติกา   จิตรเหลื่อม    

7 154  นายอนุทิน   ปัดมะนัด    

8 155  นายมาโนช   แสนศรี    

9 159  นางสาวศศรัิศม์ิดา   ชา่งพันธ์    

10 161  นายเสวศ   จ าปา    

11 164  นางสาวปวณีา   พรหมจันทรา    

12 167  นางอรนุช   พลหาญ    

13 173  นางอภิตยา   นาชัยเงิน    

14 189  นางสาวอริสรา   เพชรวิชัย    

15 196  นางสาวมัลลิกา    บุญทศ    

16 206  นางณัชชา   พูลพัฒนะ    

17 212  นางสาววไิลวรรณ   ใจสุข    

18 220  นายศุภชัย   แวน่แควน้    

19 224  นางราตรี   ทองพรหม    

20 225  นายอรรถการ   บุญประเสริฐ    

21 236  นายสิทธิชัย   สีมี    

22 255  นายนายปริยุทธ   สมดตี ี    

23 257  นายปริทัศน์   สมดตี ี    

24 260  นางสาววารุณ ี  ออ่นศรีชัย    

25 287  นายนพรัตน์   ขาวพิมพ ์    



ที ่ เลขที่สมัคร

อบรม 

ชื่อ-สกุล ช่วงเชา้ 

(09.00-12.00 น.)  

ช่วงบ่าย 

(13.00-16.00 น.) 

หมายเหต ุ

26 294  นางสาวณฐพร   เรืองธรรม    

27 295  นางสาวสุวภัทร   รูปศรี    

28 296  นางสาวพรสุดา   วงค์จันด ี    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


