


รายชื่อผู้เข้ารับกี่ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  9  มาตรฐาน  ครั้งที่  1 
หน่วยฝึกอบรม  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

มาตรฐานที่  2  หลกัสูตร  การพัฒนาหลักสูตร 
ระหว่าง 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14    มีนาคม   2560 

อบรม  ณ   ห้องเรียน  ED202    ชั้น  2    อาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่ 
 

ล าดับ เลขที่สมัครผู้ฝึกอบรม ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1 001 นาย ณรงค์กรณ์ ทิพย์แก้ว  
2 002 นาย กฤษดา เกตุทิม  
3 003 นางสาว ชุติมา สุพลดี  
4 004 นาย ศุภชัย แกมนิล  
5 005 นางสาว อรอนงค์ ภูมิด ี  
6 006 นางสาว สุกานดา พรมขันตี  
7 007 นางสาว สุปราณี อินทร์สม  
8 008 นาย พิมุข สุขขวัญ  
9 009 นาย ศิริเพชรก์ อินทรประพันธ์  
10 010 นาย วีระยุทธ ธนสิริพงษ์  
11 011 นาง วรัญญาภรณ์ ฟ่ันแจ้ง  
12 012 นาย สาธิต จันสิงขรณ์  
13 013 นางสาว บัวจันทร์ กุลคง  
14 014 นางสาว เพียงพิศ สง่าวงค ์  
15 015 นางสาว กรรณิการ์ ต่อมแก้ว  
16 016 นางสาว สุภาดา นพวิบูลย์  
17 017 นางสาว เรณ ู ดีโต  
18 018 นางสาว สุนิสา สายโสภา  
19 019 นางสาว สุพัฒนา เกล็ดจีน  
20 020 นางสาว ชิดชนก ไชยงามเมือง  
21 021 นางสาว จิริยา ทิกะ  
22 022 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์สุวรรณ  
23 023 นางสาว ศิรินภา อยู่เจริญ  
24 024 นางสาว อุทัยวรรณ ธีระแนว  
25 025 นางสาว อุมากร พ่วงคุ้ม  
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ล าดับ เลขที่สมัครผู้ฝึกอบรม ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
26 026 นาย ชัยรัตน์ กล่อมกล ่านุ่ม  
27 027 นาย จักรพันธ์ พวงจันทร์  
28 028 นาย พงษ์นรินทร์ สุธรรม  
29 029 นางสาว ณัฐกานต์ หูตาชัย  
30 030 นาง อัจฉรา ชิตพันธ์  
31 031 นางสาว ไพลิน พุฒฤทธิ์  
32 032 นางสาว พลอยใจ รักการท่า  
33 033 นางสาว สุภัตจิต รอดมุ้ย  
34 034 นางสาว สาวิตรี ค่าสุด  
35 035 นางสาว สุมินตรา นาคอินทร์  
36 036 นางสาว พัชรมัย ทองแดง  
37 037 นางสาว อรญา วาดโคกสูง  
38 038 นาง ดาริกา สุขสบาย  
39 039 นางสาว วรรณิกา ปาแก้ว  
40 040 นางสาว กรรณิการ์ นุดวงแก้ว  
41 041 นาย เลิศพิสิฐ ธนูทา  
42 042 นางสาว สุชาดา บุญยัง  
43 043 นางสาว พรทิพย์ อ้ายเตรียม  
44 044 นางสาว ศรัญญา กันแย้ม  
45 045 นาง จิราภรณ์ บุญธรรม  
46 046 นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์  
47 047 นางสาว ธิดารัตน์ ค้างคีรี  

  
 
 


