
ประกาศรายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก 

ในหัวขอ “การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน” 

วันที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา  08.00-16.30 น.   ณ  หองประชุมสรอยสวุรรณา (อาคาร 10  ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประกาศรายช่ือผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก  

ในหัวขอ “การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน” 

วันที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา  08.00-16.30 น.    

ณ  หองประชุมสรอยสุวรรณา (อาคาร 10 ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

ลําดับ ทีม โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ครู/อาจารย นักเรียน/นักศึกษา 

1 KRS I 
โรงเรียนคําตากลาราช
ประชาสงเคราะห 

นางจารุณี  คําวันดี 
1.นายสุริยวงค  พุทธาเลิศ 
2.นายอานนท  พันธุสุวรรณ 

2 KRS II 
โรงเรียนคําตากลาราช
ประชาสงเคราะห 

นางจารุณี  คําวันดี 
1.เอกนรินทร  เจริญบุญ 
2.นายสุธินันต  นรสาร 

3 SR.Hunter  A โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษด์ิ นางสาวชัยณรี  แสนเลิง 
1.นายสุริยะ  มาทะฤทธ์ิ 
2.นายจิรพัฒน  นิลรัตน 

4 SR.Hunter  B โรงเรียนสหราษฎรรังสฤษด์ิ นายชาลี  สุพลแสง 
1.นายบดินทร  ศรีเจริญ 
2.นายอุกฤษฎ  สิทธิยา 

5 ผาเทิบวิทยา โรงเรียนผาเทิบวิทยา นายณัฐพงษ  จันปุม 
1.นางสาวภาวิณี  ยืนยง 
2.นางสาวสุฑามาศ  โกษาเจียง 

6 น.ส.ว.1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นายเมธาเกียรต์ิ  เตชาภัคกูลกีรติ 
1.นายชิษรุพงศ  ฤทธิธาดา 
2.นายเจตน  โคตรพรม 

7 น.ส.ว.2 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นายชัยรัตน  กําลังหาญ 
1.นายเฉลิมเกียรติ  ขวากุดแข 
2.นายชีวพล  อินทิราช 

8 ลูกโส 1 โรงเรียนโพนแพงเชียรวนนทอุทิศ 5 นายยุทธชัย  จริตนอม 
1.นายยงยุทธ  วระฮวด 
2.นายสรพงษ  ระแสนพรหม 

9 ลูกโส 2 โรงเรียนโพนแพงเชียรวนนทอุทิศ 5 นายประชามิตร  เนาวะเศษ 
1.นายทินกร  อังคะฮาด 
2.นายภานุวัฒน  มหาวงศ 

10 CYW โรงเรียนเชียงยืนวิทยา นายนิติกร  คําชม 
1.นายเดชดํารง  ไตริน 
2.นายนที  ทุมเสร 

11 
โรงเรียนเรณูนครวิทยา
นุกูล 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นางไผคํา  เผือดผุด 
1.นายศุภณัฐ  คําปาน 
2.นายศุภวิชญ  สามารถ 

12 Hest  Transfer โรงเรียนพังโคนวิทยาคม นางสาววาสนา  ศิริจันทรพันธุ 
1.นายเอกธวัช  ไขคํา 
2.นายอดุลวิทย  ศรีวิชัย 

13 เตรียมอุดรศึกษา ฯ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวอาทิตยา  สายตา 
1.นายปฐพี  อภัยใส 
2.นางสาวศิริลักษณ  ดีโครต 

14 โรงเรียนนาแกพิทยาคม โรงเรียนนาแกพิทยาคม นายราชันย  ไชยมหา 
1.นางสาวอารียา  วงษสุขะ 
2.นางสาวอนุตรา  ไชยศล 

15 ม.ท.สน 3 (1) 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล  3“
ยุติธรรมวิทยา” 

นางสุวพัชร  อุปพงศ 
1.นายสหรัฐ  คําทะเนตร 
2.นายเอกวัฒน  หมื่นแพน 

16 ม.ท.สน 3 (2) 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล  3“
ยุติธรรมวิทยา” 

นายประครอง  เปลี่ยนเอก 
1.นางสาวรัตติกร  บุญพินิจ 
2.นางสาวสุนิตตา  จูมศรีสิงห 

17 Ump1 โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค นายชัยลักษณ  เผือดผุด 
1.นายจีรวัตร  ผุยผล 
2.นายคมกริช  อุนชัย 

18 Ump2 โรงเรียนอุมเหมาประชาสรรค นายอดิศรณ  แวงธิสาร 
1.นายทิวากร  มัณฑะ 
2.นายมีสิทธ์ิ  คํามุงคุณ 

19 ธนว.1 โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา นางอุไร  สีตะวัน 
1.นายวรกิจ  พรมสอาด 
2.นายณัฐพงษ  วรราช 

 



ประกาศรายชื่อผูเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก 

ในหัวขอ “การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน” 

วันที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา  08.00-16.30 น.   ณ  หองประชุมสรอยสวุรรณา (อาคาร 10  ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

ลําดับ ทีม โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ครู/อาจารย นักเรียน/นักศึกษา 

20 ธนว.2 โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา นางอุไร  สีตะวัน 
1.นายจิตตินันท  แสนภูวา 
2.นายกานตกานนท  ศักด์ิ
มงคล   

21 ธนว.3 โรงเรียนธาตุนารายณวิทยา นางอุไร  สีตะวัน 
1.นางสาวกนกวรรณ  ณะใจ 
2.นายนําชัย  ขะที 

22 โรงเรียนบานแพงพิทยาคม โรงเรียนบานแพงพิทยาคม นางภาวิณี  เจริญยุทธ 
1.นายอิทธิพล  ภูสกุล 
2.นายรณพีร  สารการ 

23 วิทยาลัยนาหวา A 
วิทยาลัยนาหวา  มหาวิทยาลัย
นครพนม 

นายอเนก  นรสาร 
1.นายมนตรี  เดชโฮม 
2.นายธนาวุฒิ  ตนบุญ 

24 วิทยาลัยนาหวา B 
วิทยาลัยนาหวา  มหาวิทยาลัย
นครพนม 

นายอภิศักด์ิ  แกวไพศาล 
1.นายปริญญา  วงศศรีชู 
2.นายชาตรี  ชาสงวน 

25 ศรราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นางสาวเสาวรจณี  จันทวงค 
1.นายตอลาภ  วงศอาษา 
2.นายนันทวัฒน  แมดมิ่งเหงา 

26 กุดบากพัฒนาศึกษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา นายทวีวัฒน  ขวงทิพย 
1.นายวิญู  นิเทียน 
2.นางสาวปนัดดา  ผาบแกว 

27 โรงเรียนโพนพิทยาคม โรงเรียนโพนพิทยาคม นายนวรัตน  พรหมจักร 
1.นางสาวมะลิวัลย  สรอยสิงห 
2.นางสาวณัฐธิดา  พรมประศรี 

 


