
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสนุก 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ระหว่างวันที่ 24 ม.ิย. – 5 ก.ค. 2556 

ชื่อหลักสูตร ชื่อ - สกุล /โรงเรยีน 

 1.หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Latex 

สําหรับการทําเอกสารวิชาการทาง

คณิตศาสตร ์ 

 อบรม 24-25 ม.ิย. 56 

 1. นางปิยนารถ  มีสุวรรณ 089-2803644 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 2. นางปิยนารถ  มีสุวรรณ 089-2803644 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 3. นางนพรัตน์  พรมเมือง 081-3200112 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 4. นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 0806706822 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 5. นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 6. นายภาณุวัฒน์  พงสะพัง 0903408543 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 7. นางสาวมาลิน ี ยงค์คําชา 0892762086 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 8. นายรขถ  เเก้ว 0879545623 โรงเรียนเทคนิคสลนคร 

 9. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนํามา 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 10. นางสาวทัศนีย ์ ตองตาส ี 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 11. นางวรัมพร  บุตรสาร 0899441378 โรงเรียนบ้านบาก 1 

 12. นางสาวน้ําฝน  หตะเสน 0883358143 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค ์

 13. นางอรัญญา  วสัมต์ 087-8584722 โรงเรียนเจิดศรีวิทยาคาร 

 14. นางพึงพิศ  คํามุลศร ี 0815454296 โรงเรียนมุกดาลัย 

 15. นางพึงพิศ  คํามุลศรี 0815454296 โรงเรียนมุกดาลัย 

 16. นางสุมาลินี  ปาระม ี 0872325854 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) 

 17. นายสุขสําราญ  สุขอร่าม 081-0512408 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 

 18. หนูจันทร ์ วรรณกาล 0847854456 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 19. นางสาวหนูจันทร์  วรรณกาล 0847854456 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 
 

 2.หลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

Active Learning, Jigsaw, STAD, หมวก 6 

ใบ, การเรียนรู้จากการปฏิบัต ิและ 

Service Learning  

 อบรม 24-25 ม.ิย. 56 

 1. นางสาวอัจฉรา  ถาบุตร 08 7944 7944 โรงเรียนโรงเรียนความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ์

 2. นายสุทธิพงศ์  แก้วอ่อน 042166638 โรงเรียนเด่ือศรีไพรวัลย ์

 3. นางสาวศศิธร  สุดประโคน 0897610085 โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 

 4. นางสาวพิชญาภา  อินธิแสง 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 5. นางทิพย์ศิร ิ นนัทศิร ิ 0897107317 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 6. นางสาวพรกมล  งิ้วพรหม 0856086491 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 7. นางสาวมนทอง  หม่ืนสุรินทร์ 0878633422 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 8. นางรัศมี  หาญมนตร ี 0819744281 โรงเรียนสกลทวาปี 

 9. นางสาวรังรอง  วภักดฎิเพชร 0898722950 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 62 (บ้านนาหัวบอ่บัวหนองเม็ก) 

 10. นายไพวัน  จันทร์โพธิ ์ 0862238181 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 62 



 11. นางสาวอมรรัตน ์ ศุภวุฒ ิ 0910798213 โรงเรียนธาตุนาเวงวทิยา 

 12. นางศศิวิมล  วงศรยีา 0895777021 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 

 13. นางสาววรัมพร  บุตรสาร 0899441378 โรงเรียนบ้านบาก 1 

 14. นางสาวปาณิสรา  แสงเชื้อพ่อ 0895195651 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 15. นางรัชดาพร  สดใส 0833627984 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

 3.หลักสูตรการวิเคราะห์และประเมิน

ประสิทธิภาพนวัตกรรมทางการศึกษา  

 อบรม 24-25 ม.ิย. 56 

 1. นางสาวรัชนีวรรณ  ศิริพันธุ ์ 0833458598 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 2. นางวิชชุดา  บุญยืน 081-8772866 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 3. นางสาวสุดาพร  ใจเท่ียง 0862357914 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 4. นางลดาวัลย์  จันทร์น้ําคบ 084-0291555 โรงเรียนสกลทวาปี 

 5. นางขนิษฐา  ศรีมงคล 0878611747 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 6. นางรัชดาพร  สดใส 083-3627984 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 7. นายชวนชัย  ภูดีทิพย์ 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 8. นายสุทธชัิย  ผ่านสุวรรณ 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 9. นายสัญชัย  คําสงค์ 0883381737 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 

 10. นายดํารงศักดิ์  สุดเสน่ห์ 0872172919 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 
 

 4.หลักสูตรการอบรมรูปแบบและกลวธิี

การสอนภาษาไทย  

 อบรม 24-25 ม.ิย. 56 

 1. นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา ๐๘๐๑๘๓๒๒๙๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 

 2. นางพนิดา  แก้วกิ่ง 081-6612023 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 3. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์ 0-847929931 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 4. นายชวนันท์  ชินพลชาย 0821080215 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 5. นางบุษบา  เคะนะอ่อน 0872142974 โรงเรียนบ้านหนองผือ 

 6. นางนภาพร  กาญจนเกต 0831456584 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 7. นางเอื้อมพร  ขันแก้ว 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 8. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 9. นางรัตนา  มุลตะกร 087-8664267 โรงเรียนบ้านพังขวา้งวัฒนศลิป์ 

 10. นายบุญสง่า  กลางประพันธ ์ 0817080484 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 11. นางสาวเอ้ือมเงิน  นวลมณี 042711487 โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" 

 12. นางสาวเสาร์วภา  ศรีทอง 042711487 โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" 

 13. นางเบญญพร  อํานาจบุดดี 0821098336 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 14. นางอาภรณ ์ พลราชม 0862308051 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 15. นางปาริชาติ  ชินโณ 0872199567 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 16. นางวาร ี เนืองทอง 0862251903 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 17. นางพัชริดา  ตองตาส ี 0895741319 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 18. นางนิตยา  ทิพวัง 0857475096 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 



 19. นางพนาวัลย์  พรมเมือง 0819640712 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 62 

 20. นางสุกานดา  เลิศศิริ 0879549322 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 62 

 21. นางจอมใจ  เลิศศิร ิ 0862238349 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 62 

 22. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ ์ 0865808223 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 62 

 23. นางนันทนา  ลีลาชัย 0892784016 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 24. นางพรทิพย ์ พลไชย 0833402939 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 25. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธ ์ 0849571595 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 26. นางวิชาวรรณ  สาดี 0872143776 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 27. นางสาวพิศมัย  ขวาไชว ี 0819767396 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 28. นายศรายุทธ  แสงสว่าง 0879475770 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 

 29. นางสาวกวินนา  แสนเข่ือน 0810534674 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 30. นางสาวสุภัทตา  พรมลา 0895716668 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

 31. นางเสาวภา  รมราศร ี 0817082059 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 

 32. นางวราภรณ์  วรพันธุ ์ 0828583739 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 33. นางดารณี  ภูนิคม 0810474366 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 34. นางเบญจวรรณ  ระภาเพศ 0862232968 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 35. นางสาวกฤติยา  พิลาวรรณ 0828436366 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 36. นางสมหมาย  ชาบรรทม 086-8542164 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 37. นางนัทธมน  ทวีกิตติเกษม 087-2150818 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 38. นางสาวบุญส่ง  ดํารงไทย 081-2622929 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 39. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 40. นายสําเริง  เลิศสงคราม 086-2322439 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 

 41. นางเพลินพศิ  เพชรพรรณ 083-3389126 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคําโนนธาตุ 

 42. นางวิยะดา  ไชยรา 082-8370305 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคําโนนธาตุ 

 43. นางวารุณี  บํารุงรส 083-3636900 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 44. นางนาร ี รัศมี 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 45. นางพิกุล  ลาลัย - โรงเรียนไม่ทราบช่ือโรงเรียน 

 46. นางรสสุคนธ์  วินัยถนอม 085-4506428 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 

 47. นางศุภอักษร  คูณอาจ 0850124063 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) 

 48. นางกฤษณีนาถ  เจริญสุข 0833435670 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 

 49. นางพรทิพย ์ หาแกว้ 0877753305 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 50. นางเพียงใจ  สุภาอวน 0847946524 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 51. นางปิยวรรณ  วรรณพงศ์ 0804518320 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 



 52. นางพัฒนา  อุปพงษ์ - โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 53. นางวิภาดา  นามโสภา 0898450962 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 54. นางพินยา  ปราณ ี 0819672850 โรงเรียนบ้านนาคอย 

 55. เพลินพิศ  เพชรพรรณ 083-3389126 โรงเรียนบ้านหนองโคก 
 

 5.หลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม GSP 

เพื่อประกอบการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์ 

 อบรม 26-27 มิ.ย. 56 

 1. นายวิรุฬห ์ พุทธวงค์ 0862211572 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 

 2. นางสาวศศินภา  บุตรสีเขียว 0897159474 โรงเรียนเด่ือศรีไพรวัลย ์

 3. นางธนภรณ์  นนตะแสน 0899403992 โรงเรียนเด่ือศรีไพรวัลย ์

 4. นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม 0819745942 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 5. นางสาวรัชนีวรรณ  ศิริพันธุ ์ 0833458598 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 6. นางนพรัตน์  พรมเมือง 081-3200112 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 7. นางรังษ ี นาโสก 0819548109 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 8. นางสีสวาท  นาโสก 0879495297 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 9. นายนิยม  นาโสก 0807444081 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 10. นางนางรัศม ี นิลเขต 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 11. นางมาลี  พรมฉวี 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 12. นางจุรีย์พร  นาโสก 0833264275 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 13. นางอนงค์นารถ  ไชยรา 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 14. นางสุนิสา  วรรณา 0847998982 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 15. นางสาวกฤชกร  ไพคํานาม 0857500015 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 

 16. นายนันท์  อัตสาร 0893940717 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 

 17. นายศักดิ์ชาย  คําเพชร 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 

 18. นายบัญชา  ชินโณ 086-2225801 โรงเรียนโพนพิทยาคม 

 19. นางชนิดา  หนึ่งคําม ี 0818729240 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 20. นายสุพัฒน ์ วันด ี 084-4280809 โรงเรียนสกลทวาปี 

 21. นางสุรีพร  พพิทิธภัณฑ์ 0810616413 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 22. นายภาณุวัฒน ์ พงสะพัง 0903408543 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 23. นางสาวมาลินี  ยงค์คําชา 0892762086 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 24. นางสมปรารถนา  ชัดเชื้อ 0897091110 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวทิยา 

 25. นายประดิษฐ ์ แสนภูวา 0818727253 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 26. นายอัตนัย  รีทอง 0821132321 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 27. นางเยาเรศ  ใจอ่อน 0872213631 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 28. นางนงค์เยาว์  มุลคําเกตุ 0810470932 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 29. นางสาวกรรณิการ ์ อุปพงษ์ 0899445740 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 



 30. นางสาวณัฐฌา  ไกยะฝ่าย 0819544299 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 31. นางสาววณิภา  โอ้น 0908414804 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ 

 32. นางรุง่เรือง  ราชมณี 0879453125 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 33. นายรขถ  เเก้ว 0879545623 โรงเรียนเทคนิคสลนคร 

 34. นางพรเพ็ญ  ปานศิร ิ 0895723192 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 35. นางสาววรัมพร  บุตรสาร 0899441378 โรงเรียนบ้านบาก 1 

 36. นางชไมพร  ธนูรักษ ์ 0898626282 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 37. นางสาววรพรรณ  บุดดีด้วง 0862381261 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 38. นายพลกฤษณ์  รอดถาวร 0854887904 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 39. นางชไมพร  ทานะขันธ ์ 088-5494073 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 40. นางนวลผกา  ชุณห์วิจิตรา 086-1010978 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 41. นายธาน ี สุขสร้อย 082-3001086 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 

 42. นางสถาพร  ทับวิธร 087-2138405 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 

 43. นางสาวอําภา  กุลสา - โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 

 44. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ ์ - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 45. นายดนตร ี ดีแสง - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 46. นางลําดวน  พรหมวิชัย 087-2009761 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 

 47. นางจุฬาลักษณ์  หาดชุม - โรงเรียนบ้าหนองแก่งหวาย 

 48. นายพิทยา  หาดชุม - โรงเรียนบ้าหนองแก่งหวาย 

 49. ว่าที่ร.ต. ปรดีา  จิตจํานงค ์ 083-3436706 โรงเรียนด้านม่วงคําพิทยาคม 

 50. นางสาววารณีุ  วิโย - โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 51. นายกิตต ิ จันทะลุน - โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 52. นางนงค์เยาว์  ขลิบบุรินทร์ 0810473504 โรงเรียนมุกดาลัย 

 53. นางสาวรัตนาวด ี ศรแีก้ว 0862924754 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ ) 

 54. นายสุขสําราญ  สุขอร่าม 081-0512408 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคครีาษฎร์อุทิศ 

 55. นางจีระนุช  ถาอาดนา 0896220552 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 56. นางนฤทัย  เสนจันตะ 0870026704 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 57. หนูจันทร ์ วรรณกาล 0847854456 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 58. นางสาววิราวรรณ  เหมะธุลิน 0819755768 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 59. นายสายันต ์ คําหา 0821084408 โรงเรียนบ้านนาคอย 

 60. นางสาวยุวดี  นาโควงค ์ 0835995028 โรงเรียนบ้านนาคอย 

 61. นางสาวหนูจันทร์  วรรณกาล 0847854456 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 
 

 6.หลักสูตรการสร้างส่ือ Multimedia 

Interactive ด้วย Adobe Flash CS6.0  
 1. นายยุทธณา  อาจหาญ 0899430882 โรงเรียนโพนพิทยาคม 



 อบรม 26-27 มิ.ย. 56  2. นางสาวอัจฉรา  ถาบุตร 08 7944 7944 โรงเรียนโรงเรียนความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 

 3. นายนิพนธ ์ ราชาไชย 0812989267 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 

 4. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง 090-3536029 โรงเรียนบ้านนาหว้า 

 5. นางสาวศศิธร  สุดประโคน 0897610085 โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 

 6. นางดาวใจ  ราชาไชย 0895693922 โรงเรียนไพศาลวิทยา 

 7. นายอัครเดช  จันทร์โยธา 0898415102 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวคํา 

 8. นายสุริยา  นันชนะ 0857461502 โรงเรียนบ้านหนองบัวคํา 

 9. นายภัทราวุธ  โคตรเรือง 0852296057 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 

 10. นายทวีศักดิ์  ศรีทอง 0812636301 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 11. นางวารีวัน  นาใจคง 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 

 12. นายจิตรกร  แก้วกิ่ง 081-6612023 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 13. นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ ์ 089-9417083 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 14. นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 0806706822 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 15. นายชัยวัฒน์  วรรณา 0872212732 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 16. นายทวีวัฒน ์ ข่วงทิพย์ 0857599675 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

 17. นาย วิเชียร  ศรีเสน 0852747077 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

 18. นายโชติพัฒน ์ จันทรโกมลวัฒน์ 0874257424 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 19. นางสาวทิพวรรณ  รังไสย ์ 0871717780 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 

 20. นายธีฎปะกร  ศรีจันทร ์ 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 

 21. นายธนพล  แจ่มจรัส 0847672847 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแร ่

 22. นายปราโมทย ์ เสนาคํา 0810527150 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแร ่

 23. นายธนพล  แจ่มจรัส 0847672867 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแร ่

 24. นายนายสุรัตน ์ บาตด ี 0817686639 โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อน 

 25. นายจุลมณี  ชาแสน 0872214249 โรงเรียนบ้านถ่อน 

 26. นายพนมยงค์  จันทรัตนา 0879492274 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 27. นายพาทีดามร  แสนสี 0872377094 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 28. นางอ่อนดี  วรรณเสริฐ 0895733449 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 29. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ ์ 0828401621 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 30. นางบุษบา  แก้วตา 042711487 โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" 

 31. นางสาวรัชนวีรรณ  ศิริพันธุ ์ 0833458598 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 32. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก 0872160930 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 33. นางสาวขนิษฐา  ฤทธิธาดา 0845909004 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 34. นายณัฐกติต ์ อริยะไพสิฐ - โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 



 35. นางบุษรา  บุญตะหล้า 0883382174 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 36. นายนพดล  พรหมพันห้าว 0817396832 โรงเรียนสกลทวาปี 

 37. นางสาวพรนภัส  แก้วบุดดา 0872334845 โรงเรียนสกลทวาปี 

 38. นางสาวสุคนทิพย ์ ฤทธิ์ฤาชัย 0801877589 โรงเรียนเทศบาล 2 เชงิชุมอนุชนวิทยา 

 39. นายยศ  ไชยนา 0819369693 โรงเรียนเทศบาล 2 เชงิชุมอนุชนวิทยา 

 40. นางสาวธันยพร  แก้วดี 0868543131 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 41. นายไพวนั  จันทร์โพธิ ์ 0862238181 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 42. นางสาวจิรัฐา  โนยราษฎร์ 0852196564 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 43. นางศศิภัสสร  ศรีวิชา 0891226672 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 44. นางสาวภาวิณี  เพ็งธรรม 0817495134 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 45. นายวรวิทย ์ ราชกรม 0898638530 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 46. นายเสกสันติ์  เจริญพร 0800075096 โรงเรียนลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์วิทยา) 

 47. นายเสกสันติ์  เจรญิพร 0800075096 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย)์ 

 48. นายคมกริช  แก้วดี 0885731923 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 

 49. นายสนั่น  ไชยหงษ์ 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศกึษา 

 50. นายพีรพัฒน ์ แสนนาม 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศกึษา 

 51. นางสุพราว  หาญมนตร ี 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศกึษา 

 52. นายศุภวุฒิ  สุภาชาต ิ 042776051 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 53. นางจินตนา  ผิวตะศาสตร ์ 089-9373092 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 54. นางสาวเจนจิรา  นาโควงค ์ - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 55. นายกฤษฎา  ศรีสงคราม - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 56. นายสิทธิชัย  ขันธวิชัย 089-8636958 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 

 57. นางสาวเอ้ืออารีย ์ สนิทนา 081-2616424 โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 

 58. นายจรัญ  คะศรีทอง 081-9740400 โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 

 59. นายอดิสร  จันตะแสง 086-2222396 โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 

 60. นางรัชดาพร  สดใส 083-3627984 โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 

 61. นางขนิษฐา  สุวรรณะ - โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 

 62. นางสาววภันตร ี ศรีดาดิษฐ ์ 087-8612029 โรงเรียนเจิดศรีวิทยาคาร 

 63. นายชนวีร ์ สร้อยมาลัย 084-7882294 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 64. นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 080-4189068 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 65. นายวรวุฒ ิ แพงดวงแก้ว 087-2248514 โรงเรียนบ้านบะฮี 

 66. นายชัชวาล  อิลราช 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 67. นางรัชดาพร  สดใส 0833627984 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 



 68. นางพึงพิศ  คํามุลศร ี 0815454296 โรงเรียนมุกดาลัย 

 69. นางพึงพิศ  คํามุลศร ี 0815454296 โรงเรียนมุกดาลัย 

 70. นางวนิดาพร  วรวิรุฬห์วงศ ์ 0836671113 โรงเรียนมุกดาลัย 

 71. นายสัญชัย  คําสงค์ 0883381737 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 

 72. นางสาวจิตรสุ์ดา  ผาด่านแก้ว 0854634108 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 73. นายศราวุธ  วงศ์เตชะ 0883320158 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 
 

 7.หลักสูตรอบรมเทคนิคและรูปแบบการ

สอน สําหรับครูสังคมศกึษา  

 อบรม 26-27 มิ.ย. 56 

 1. นางเพียงหทัย  จันทะลุน 042166638 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย ์

 2. นางนภัตสร   แก้วกําพล 080-1842184 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 3. นางอัญชลี  อินทนาม 089-5753548 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 4. นายเฉลิงกรุง  นาโสก 0898414296 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 5. นายไพรุง้  นาโสก 0872538808 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 6. นางนวพร  นาโสก 0856825051 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 7. นายสมคิด  อําไพ 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 8. นางวาท ี วังคะฮาต 0821033231 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 9. นางสุธีรา  คันศร 0894164988 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 10. นางอภัญญา  หารสูงเนิน 0846831639 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 11. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ ์ 0862294877 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 12. นางสาวชนิสรา  ราชพิลา 042711487 โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" 

 13. นายเทพเทวรรณ  วงษาเนาว์ 0819930789 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาน้อย 

 14. นายวชิระ  พลพิทักษ ์ 0878682210 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 15. นางกณิกนันต ์ หดทะเสน 0833462827 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 16. นางรัศมี  วงษ์ศิลา 0898436440 โรงเรียนสกลทวาปี 

 17. นางชนากานต์  แสนสุข 0817292842 โรงเรียนสกลทวาปี 

 18. นายสุพล  สมปิตะ 081-9657346 โรงเรียนสกลทวาปี 

 19. นางสาวอมฤตา  ฮม่ปา่ 0828588559 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 20. นายนิชะพล  กงลีมา 089-9494354 โรงเรียนสกลทวาปี 

 21. นางสาวณัฐสุดา  ทํานา 0862314279 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 22. นางสาวปิยะดา  เหมะธุลิน 0879481494 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 23. นางสาวพิไลวรรณ  ปัญญา

ประชุม 
0892772104 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 24. นางสาวศศินนัท์  จันทร์ดี 0845142107 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 25. นายธีระนัน  พิรุณสุนทร 0898638380 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 26. นางทองพิมพ์  นารถโคษา 0857503835 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 27. นางธารนันท์  เครือทองศร ี 0898411733 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 



 28. นางศิริกร  มาตะราษฎร ์ 0897092929 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 29. นายสุรสิทธิ์  ไกยะฝ่าย 042776051 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 30. นายวีระศักดิ ์ สีทาไข 042776051 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 31. นางสาวพนิดา  เดชโฮม 087-4227241 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 32. นางมีสุข  ไชยพร - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 33. นางสาวสมใจ  วงษ์ตา 080-4138407 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 34. นางอุณาโลม  คําเกษ 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 35. นางอาภรณ์  ผิวบุญเรื่อง 0847957299 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 36. นางแสงจันทร ์ อุ่นสากลน 0810515995 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 37. นางรัชน ี วงศ์ตาผา 0879753551 โรงเรียนบ้านนาคอย 
 

 8.หลักสูตรวรรณกรรมท้องถิ่นศึกษา 

สําหรับครูภาษาไทย  

 อบรม 26-27 มิ.ย. 56 

 1. นางพนิดา  แก้วกิ่ง 081-6612023 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 2. นางปิยนารถ  มีสุวรรณ 089-2803644 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 3. นางสมรสิงห์  เพยีสา 0872200212 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 4. นางอรดินทร์  ศรีทอง 0895692884 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 5. นางไพรวัลย ์ แสนสุข 0817258126 โรงเรียนชุมชนนาโสก 

 6. นายชวนันท์  ชินพลชาย 0821080215 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 7. นางนภาพร  กาญจนเกต 0831456584 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 8. นางวรรณ ี มายูร 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 9. นางนฤมล  งอยผาลา 0818728853 โรงเรียนบ้านดงหลวง 

 10. นางจิตสวาท  คูสกุลรัตน์ 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 11. นางสถาพร  ชาวนา 0862409512 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 12. นางพนิดา  พพัิฒน์ยานนท์ 0831519419 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 13. นางกันยารัตน ์ สุวรรณไตรย์ 0810477984 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 14. นางณฏวรรณ  แสงวงศ ์ 0833280283 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 15. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ 0872137435 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 16. นายสนั่น  แจ้งสว่าง 0903394453 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 17. นางสิทธิภา  เทพคํามี 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 18. นางเสาวภา  รมราศร ี 0817082159 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 

 19. นางวราภรณ์  วรพันธุ ์ 0828583739 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 20. นางเสาวลักษณ์  งอยจันทร์ศรี 0828450554 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 21. นางอรวรรณ   ทัพเจรญิ 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 22. นางรุจิรา  คําสงค์ 0862181127 โรงเรียนบ้านผึ้ง 

 23. นางวราภรณ์  ชํานาญ 0801906321 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 



 24. นางเพ็ญอนงค ์ ทิพย์ทอง 0847981943 โรงเรียนบ้านนาคอย 
 

 9.หลักสูตรอบรมการออกเสียง การ

สนทนาและการส่ือสารภาษาอังกฤษใน

ชีวติประจําวัน (ระดับประถมศึกษา)  

 อบรม 28 ม.ิย. 56 

 1. นางสาวรัชนีวรรณ  ศิริพันธุ ์ 0833458598 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 2. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์ 0847929931 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 3. นายธีฎปะกร  ศรีจันทร ์ 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 4. นางสาวนัยนา  เปล่ียนสมัย 084-9533908 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร ่

 5. นางสาวขัติญาณี  ขัติยวงศ ์ 0895694014 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวทิยา 

 6. นางปณิดา  รูปใส 0817689441 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 7. นางสาววันเพ็ญ  ไชยรบ 0895746496 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 8. นางสาวศิรินทิพย ์ มาตราช 0852036359 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 9. นางสุกานดา  เลิศศิริ 0879549322 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 10. นางจอมใจ  เลิศศิร ิ 0862238349 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 11. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ ์ 0865808223 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 12. นายอัตนัย  รีทอง 0821132321 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 13. นางเกศิน ี แสงบุญธรรมราไร 0807463110 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 14. นางจินดา  เผือดผุด 0831416847 โรงเรียนบ้างฮางโฮงประชาอุทิศ 

 15. นางพรเพ็ญ  ปานศิร ิ 0895723192 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 16. นางจิรวรรณ  เจียระวานิช 0854577141 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 17. นางเยาวลักษณ์  นพคุณวงศ ์ 0883180335 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 18. นางกวยทอง  พรหมสาขาฯ 0810478115 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 19. นางอมร  กุลดิลก 0815462796 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 20. นางดารณี  ภูนิคม 0810474366 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 21. นายโชคชัย  เศษอาจ 0895718936 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 22. นางมีสุข  ไชยพร - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 23. นายชนาธิป  โกษาแสง - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 24. นายสิงห์คํา  บัวสาย - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 25. นางมาลีรัตน์  โกษาแสง - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 26. นางปาริชาต  อินอุเทน - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 27. นางวิฎลวรรณ  ทิพชาติ - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 28. นางบุญล้ํา  คําหา - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 29. นางสาววรรณี  โกษาแสง - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 30. นางทิพย์สุคนธ ์ ดวงมะณี 089-5691449 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 

 31. นายณัฐพงษ ์ ภูนาเงิน 081-0586654 โรงเรียนบ้าหนองแก่งหวาย 

 32. นางพีระยา  อ้วนอ่อนตา 081-7299560 โรงเรียนบ้าหนองแก่งหวาย 



 33. นางสาวขวัญจิรา  ชาวชายโขง 084-7423054 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 34. นางสาวคุ้มขวัญ  ศิริขันธ ์ 0833381957 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 35. นางสาวอรรคคการย ์ ผาใต ้ 0847266634 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 
 

 10.หลักสูตรอบรมการสอนเพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดและการอ่านภาษาอังกฤษ

เชิงวิเคราะห์สําหรับการสอบทาง

การศึกษาขึ้นพื้นฐาน (O-NET)  

 อบรม 28 ม.ิย. 56 

 1. นางสาวอัจฉรา  ถาบุตร 08 7944 7944 โรงเรียนโรงเรียนความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ์

 2. นาง อวบจิต  พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 
089-2748989 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 3. นางวรรยา  รตันสีหา 087-2191498 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 4. นายทวีวัฒน ์ ข่วงทิพย์ 0857599675 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

 5. นายชรินทร ์ มิ่งขวัญ ๐๘๒๘๓๗๕๒๙๒ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 

 6. นางสาวกนิฏฐา  กลาง

ประพันธ ์
0810619488 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 7. นางนงเยาว ์ ชุติมันตานนท ์ 0817492431 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 8. นายกฤตพล  ตรนีารถ 042722487 โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" 

 9. นางสาวสุวรรณา  วงค์สุวรรณ 0849564602 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 10. นางอรสา  ราชนาว ี 0844040883 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 11. นางสาวพรกมล  งิ้วพรหม 0856086491 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 12. นางสาวมนทอง  หมื่นสุรินทร์ 0878633422 โรงเรียนบ้านโพนวฒันาวิทยา 

 13. นางนารถฤด ี หวญชัย 0849532221 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บํารุง 

 14. นางสาวพัฒนน์ร ี ครเกษม 0823177369 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 15. นางจิตติพร  จันทะรังษี 0899408141 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 16. นางสาวรังรอง  วภักดิ์เพชร 0898722950 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 62 

 17. นางกรรนิกา  ใครบุตร 0833290846 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 

 18. นางสาวอัญชลี  ธุรีสังข ์ 0897156834 โรงเรียนบ้างฮางโฮงประชาอุทิศ 

 19. นายเฉลิมพงษ์  หาญมนตร ี 0898412634 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 20. นางเบญจวรรณ  ระภาเพศ 0862232968 โรงเรียนนาอ้อยคําสะอาด 

 21. นางสาวสายสุนีย ์ ไชยสุข 0843933758 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 22. นางสาวอรวรรณ  คิอินธ ิ 0903577385 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 23. นางนารถฤด ี หาญชัย - โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บํารุง 

 24. นายกันตวิชญ์  งาสิทธิ์ 087-2165590 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 25. นางสาวลําไพ  พันทะสา 086-3058624 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 

 26. นางวิสุตา  เนาวดี 086-2247141 โรงเรียนเจิดศรีวิทยาคาร 

 27. นางสาวสุดาพร  นามสอน 080-7651258 โรงเรียนเจิดศรีวิทยาคาร 

 28. นางพรรณอร  ศรีสําราญ 083-3459624 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 29. นางรัตนา  วรรณขาว 091-3606178 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 



 30. นายธาดา  ติยะบุตร 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 31. นายสัญญา  วิชัยผิน 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 32. นายกันตวิชญ์  งาสิทธิ์ 0872165590 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 33. นางแสงจันทร ์ อุ่นสากลน 0810515995 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 
 

 11.หลักสูตรการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 

ด้วยโปรแกรม Lecture Marker  

 อบรม 28 ม.ิย. 56 

 1. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง 090-3536029 โรงเรียนบ้านนาหว้า 

 2. นางธนภรณ ์ นนตะแสน 0899403992 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย ์

 3. นางสาวศศิธร  สุดประโคน 0897610085 โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 

 4. นายอัครเดช  จันทร์โยธา 0898415102 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวคํา 

 5. นายสุริยา  นันชนะ 0857461502 โรงเรียนบ้านหนองบัวคํา 

 6. นายภัทราวุธ  โคตรเรือง 0852296057 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 

 7. นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 0806706822 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 8. นายเอกมล  วงศ์แดง 085-2484825 โรงเรียนบ้ฎานนาหวาย 

 9. นางบุษรา  บุญตะหล้า 0883382174 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 10. นางพจวรรณ  คูณทวีลาภผล 0885620659 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 11. นายไพวัน  จันทร์โพธฺฎฎ 0862238181 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 12. นางกัลยาณีย์  ขันติยู 0857524646 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 13. นางกัลยาณีย ์ ขันตยิู 0857524646 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 14. นายคมกริช  แก้วดี 0885731923 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 

 15. นายมานะ  ศรีคํา 0819995473 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 16. นางสาววรัมพร  บุตรสาร 0899441378 โรงเรียนบ้านบาก 1 

 17. นางสาวเจนจิรา  นาโควงค ์ 085-2857167 โรงเรียนชุมชนนางัว 

 18. นายกฤษฎา   ศรีสงคราม - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 19. นางรุจิรา  คําสงค์ 0862181127 โรงเรียนบ้านผึ้ง 

 20. นายจีรพัฒน ์ จิตจักร 089-9402040 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอํานวยวิทย์ 
 

 12.หลักสูตรการพัฒนา Course ware 

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe Captivate 

5.5  

 อบรม 1-2 ก.ค. 56 

 1. นายยุทธณา  อาจหาญ 0899430882 โรงเรียนโพนพิทยาคม 

 2. นางนวลจันทร ์ ตระกูลวาง 090-3536029 โรงเรียนบ้านนาหว้า 

 3. นางสาวศศิธร  สุดประโคน 0897610085 โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 

 4. นายภัทราวุธ  โคตรเรือง 0852296057 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 

 5. นางสุพิชชา  ทะแพงพันธ ์ 081-9657549 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 6. นายโชติพัฒน ์ จันทรโกมลวัฒน์ 0874257424 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 

 7. นางสาวทิพวรรณ  รังไสย ์ 0871717780 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 

 8. ปริญญา  หอมสมบัติ 0868608454 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 9. นางบุษรา  บุญตะหล้า 0883382174 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 



 10. นางรุ่งรัตน ์ นนตระอุดร 083568325 โรงเรียนสกลทวาปี 

 11. นางสาวศศิธร  สุดประโคน 0897610085 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 12. นางนงลักษณ์  แก้วคําแสน 0878553250 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 13. นายสิบเอกคุณวุฒิ  ภิรมย์ลาภ 0868500199 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 14. นางรัติกร  สุทธิชัยตระกูล 0857411221 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 15. นางนิภา  พรหมเทศ 0892746027 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 16. นางจามจุร ี สุตะโคตร 0825621850 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 17. นางวิไลลักษณ์  กุศลสูงเนนิ 0810572149 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 18. นางกาญจนา  คิง 0847954350 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 19. นายคมกริช  แก้วดี 0885731923 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 

 20. นายมานะ  ศรีคํา 0819995473 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 21. นายสน่ัน  ไชยหงษ ์ 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 22. นายพีรพัฒน ์ แสนนาม 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 23. นางสาวสุดารัตน ์ ศรีคําวงษ์ 0801821076 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 24. นายกฤษฎา   ศรีสงคราม - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 25. นายสิทธิชัย  ขันธวิชัย 089-8636958 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 

 26. นางรัชดาพร  สดใส 083-3627984 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 27. นางขนิษฐา  สุวรรณะ - โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 28. นายวรวุฒ ิ แพงดวงแก้ว 087-2248514 โรงเรียนบ้านบะฮี 

 29. นางสาวอัจฉรา  ภัสดาภรณ์ 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 30. นางรัชดาพร  สดใส 0833627984 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา 

 31. นายจีรพัฒน ์ จิตจักร 089-9402040 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอํานวยวิทย์ 

 32. นายศราวธุ  วงศ์เตชะ 0883320158 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 
 

 13.หลักสูตรอบรมการผลิตส่ือ

สร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย  

 อบรม 1-2 ก.ค. 56 

 1. นางสาวชุลีกร  บุญรักษ ์ 0807552443 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล2(ถนนบํารุงเมือง) 

 2. นางสาววิภาพร  รุ้งเรืองรุ่งโรจน ์ 0854477500 โรงเรียนเทศบาล2(ถนนบํารุงเมือง) 

 3. นางสาวมนตกานต ์ จติชาตร ี 0801812491 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร ์๒๐๐ ปี)  

 4. นางสาวอัจฉรา  ถาบุตร 08 7944 7944 โรงเรียนโรงเรียนความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ์

 5. นางสาวรัชนีวรรณ  ศิริพันธุ ์ 0833458598 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 6. นางสาวจีรวรรณ  หงษ์ภู 0899410379 โรงเรียนบ้านคําชนดงต้อง 

 7. นางนวลหงษ์   ราชหงษ์ 0883383029 โรงเรียนบ้านคําชนดงต้อง 

 8. นางเยาวภา  หมู่แสนกอ 0857514314 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 

 9. นางยุวดี  มนตร ี 0854526096 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 

 10. นางธนิกา  ไกยพาย 0856590699 โรงเรียนบ้านดงหลวง 



 11. นางวิลัยพร  วรรณวิจิตร 0818696887 โรงเรียนบ้านดงหลวง 

 12. นางสาวนาฏสิน ี พลเศษ 0800107620 โรงเรียนบ้านนาแยง 

 13. นางสาวพูนสุข  พรหมดี 0872315197 โรงเรียนบ้านนาเลียง 

 14. นางเยาวรัตน ์ วรวัฒนธรรม 08126268666 โรงเรียนบ้านนาเลียง 

 15. นายเอกมล  วงศ์แดง 085-2484825 โรงเรียนบ้ฎานนาหวาย 

 16. นางทะจิตร  งามตะคุ - โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 

 17. นางสาวสุพัตรา  ไชยตะมาตย ์ - โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 

 18. นางสาวดาวัลย ์ แสนสุภา 0862182344 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุง่ 

 19. เพ็ญศิริ  ยะไชยศร ี 0819664288 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 20. นางกาญจนา  อุดมเดช 0892776425 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 21. นางสุภาภรณ์  กองโพธิ์ชัย 0872221069 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 22. นางวนิดา  ศรีวิภักดิ์ 0807467754 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 23. นางจริยา  ปานอินทร์ 0803555152 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 24. นางนิตยา  เจรญิอนิทร ์ 0866326029 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 25. นางสาวนิสากร  ฝาระมี 087-8630050 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุง ฮนิดูสมาช 

 26. นางสาวสุนิสา  อรัญชัย 042771564 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 27. นางสุภัทรา  ไวแสน 0872196559 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 28. นางสมพิศ  คัดทะจันทร์ 0872142631 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 29. นางศรีประยงค์  พศิรูป 0821057735 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง 

 30. นางจงรักษ ์ เดชอุดม 0898623611 โรงเรียนบ้างฮางโฮงประชาอุทิศ 

 31. นางสาวทิวาวัลย์  ยอดสะอึ 0806184882 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 32. นางรดา  นารถโคษา 0895691186 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 33. นางวิมลมาลย์  เภาโพธิ์ 0819747420 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 34. นางดรุณี  จันทะนาม 0870506429 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 35. นางพิสมัย  อุปทุม 084-7438310 โรงเรียนบ้านท่าควาย 

 36. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 37. นางโสภา  สังข์หม่ืนนา - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 38. นางอาภรณ์รัตน ์ สารผล - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 39. นางรัตนา  ตัง้วกิรัย 089-5737183 โรงเรียนบ้านสีลารมณ์สามัคคี 

 40. นางเพ็ณศร ี ศักดี 088-5089708 โรงเรียนบ้านสีลารมณ์สามัคคี 

 41. นางเสาวณีย์  คล่องแคล่ว 089-5830669 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 

 42. นางสาวพูนสุข  พรหมดี 087-2315197 โรงเรียนบ้านนาเลียง 

 43. นางเยาวรัตน ์ วรวัฒนธรรม 081-2626866 โรงเรียนบ้านนาเลียง 



 44. นางเพ็ญสุรีย์  เสงี่ยมวัฒนะ 087-2146194 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 45. นางเยาวลักษณ์  ป้องหานาค 081-0615904 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 46. นางสาวขวัญจิรา  ชาวชายโขง 084-7423054 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 47. นางพรพิชญา  ประเสริฐศร ี 084-4763388 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 48. นางสาวสมใจ  วงษ์ตา 080-4138407 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 49. นางอุษารัตน ์ คดีธรรม - โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 50. นางฉวีวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร 0878598271 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 

 51. นางสาวสายชล  ดาป้อม 0878598271 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 

 52. นางธิติกาญจน ์ อุสาพรหม - โรงเรียนบ้านนาคอย 

 53. นางเทพนม  ใหญ่โคกกรวด 0819672850 โรงเรียนบ้านนาคอย 

 54. นางสาวฉัตรลดา  วะเศษสร้อย 0883038806 โรงเรียนบ้านนาคอย 
 

 14.หลักสูตรอบรมกลยุทธ์การสอนและ

ส่ือสร้างสรรค์สําหรับเด็กพิเศษในช้ันเรียน

รวม  

 อบรม 1-2 ก.ค. 56 

 1. นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 0806706822 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 2. นางสาวพิไลวรรณ  ปัญญา

ประชุม 
0892772104 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 3. นางเสาวลักษณ์  งอยจันทร์ศรี 0828450554 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 4. นางสาวเจนจิรา  นาโควงค์ 085-2857167 โรงเรียนชุมชนนางัว 

 5. นางศุภางคศ์ร ี ชัยโยมา - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 6. นางฉวีวรรณ  ไตรยขันธ ์ 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 7. นางสาวกนกกานต ์ ศรีสมัคร 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 8. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมมา 0872316398 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 9. นายพรรวินท์  ศรีนารัตน ์ - โรงเรียนอนุบาลโคกศร๊สุพรรณ 

 10. นางสาวสุนทรียา  ศรีพรหมษา - โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 11. นางเกษร  จันทร์เหลือง 0877742754 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 12. นางเชียรลดา  ดีแสง 0872148570 โรงเรียนบ้านนาคอย 
 

 15.หลักสูตรอบรมการเสริมสร้างสุขภาพ

สู่สังคมอาเซียน  

 อบรม 1-2 ก.ค. 56 

 1. นางกณิกนันต ์ หดทะเสน 0833462827 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 2. นางพนาวัลย์  พรมเมือง 0819640712 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 3. นายอัตนัย  รีทอง 0821132321 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 4. นางรัตนาภรณ์  สิงหันต ์ 0895692784 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 5. นางชบาพรรณ  นรินทร ์ 0895775300 โรงเรียนเทศบาล 3 

 6. นายปรัชญา  กิติศรีวรพันธ ์ 042595219 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 7. นายขอม  แต๋มกลาง 0807408678 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 8. นายวีระศักดิ์  พาเพียเพ็ง 0857605232 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 9. นางสมร  แก้วก่า 0916794101 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 10. นางสาวอมรรัตน ์ ศุภวุฒิ 0910798213 โรงเรียนธาตุนาเวงวทิยา 



 11. นางธารนันท์  เครือทองศร ี 0898411733 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 12. นางศิริกร  มาตะราษฎร์ 0897092929 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 13. นายสุรินทร ์ อุสาพรหม - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 14. นางรัชน ี อุสาพรหม - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 15. นางวิภาดา   โทษาธรรม 087-2137148 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 16. นางประภาภรณ์  สมบูรณ์ธนากร 086-2207745 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 17. นางกิ่งแก้ว  พลหาญ 086-4595899 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 18. นายพงษ์พันธ ์ ติยะบุตร 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 19. นายศราวุธ  ขอกรดสําโรง - โรงเรียนไม่ทราบช่ือโรงเรียน 

 20. นางวิลัยรัตน ์ พัณเพง - โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 21. นางดวงใจ  วงศ์เครือศร - โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 22. นางรัชน ี วงศ์ตาผา 0879753551 โรงเรียนบ้านนาคอย 
 

 16.หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอน

วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ  

 อบรม 3-4 ก.ค. 56 

 1. นายทนงศักดิ   ผิวบุญเรือง 0817685538 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย ์

 2. นางสาวรัชนีวรรณ  ศิริพันธุ ์ 0833458598 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 3. นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 0806706822 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 4. นางประภัสสร  ใหลอุดี 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 5. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์ 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 6. นางสาวชลธชิา  วะชุม 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 7. นายจุลมณี  ชาแสน 0872214249 โรงเรียนบ้านถ่อน 

 8. นางจงกลนี  จันทรัตนา 0818738207 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา 

 9. นางรัตนา  ขันเงิน 0879492274 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา 

 10. นายพนมยงค ์ จันทรัตนา 0879492274 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา 

 11. ปริญญา  หอมสมบัติ 0868608454 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 12. นางกฤตพร  ประมาชิด 0872328859 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 13. นางกนกพล  ศรีพัว้ 0821100508 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 14. นางตุลยา  เต็งวัฒนโชต ิ 0872359566 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 15. นางสาวนฤนาถ  ศรีอ่อน 0810510980 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 16. นางสาวธันยพร  แก้วดี 0868543131 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 17. นายสังคม  พรมลังกา 0821011157 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 18. นางสุวพัชร  อุปพงศ์ 0895693166 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 19. นางสุวพร  พาวินิจ 0896233832 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 20. นางวารุณี  บุรีมาต 0895722219 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 21. นางไพจิตร  จันทะขัน 0843870955 โรงเรียนบ้านโพนจาน 



 22. นางสาวมลนภา  มะสุใส 042595219 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 23. นางมณฑา  ชมชายผล 0844206303 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 24. นางพรเพ็ญ  ปานศิร ิ 0895723192 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 25. นายกฤษฎา  ด้วงติลี 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 26. นางบุษกร  ศรีระดา 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 27. นางอุไร  คํามณีจันทร ์ 0895779917 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 

 28. นางชุติพร  ศรีคําแซง 0856931933 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 

 29. นางเสาวลักษณ์  งอยจันทร์ศรี 0828450554 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 30. นางชไมพร  ธนูรักษ ์ 0898626282 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 31. นางสาววรพรรณ  บุดดีด้วง 0862381261 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 32. นางเบญจวรรณ  ระภาเพศ 0862232968 โรงเรียนนาอ้อยคาํสะอาด 

 33. นางสาวจุรีรัตน ์ สิงห์สมบัติ 0813691960 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 34. นางกวินนาฎ  เสียงเลิศ 0848874695 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 35. นางประภาพร  ภาค ี - โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย ์

 36. นางสาวจันทร์จิรา  โกษาแสง - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 37. นางนิตยา  พรหมมา - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 38. นางสาวกชกร  เส 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 39. นายศรายุทธ  บาลนาคม 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 40. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร่ 081-9643282 โรงเรียนไม่ทราบช่ือโรงเรียน 

 41. นางนริศรา  วงศ์อามาตย์ - โรงเรียนไม่ทราบช่ือโรงเรียน 

 42. นางสาวภัคภิญญา  แสนคํา - โรงเรียนไม่ทราบช่ือโรงเรียน 

 43. นางยุวรรณ  สาขา - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 44. นางอุราพร  ธุระแพง 0857517681 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 

 45. นางนฤทัย  เสนจันตะ 0870026704 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 46. นางสรินทิพย์  วงษ์สําราญ 0847436060 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 47. นางสมภู  สุทธสุิวรรณ 0898453556 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 48. นางกิติรัตน ์ โสดาศรี 0878557715 โรงเรียนบ้านนาคอย 

 49. นายปรเมษฐ์  โกษาแสง 0872257663 โรงเรียนบ้านนาคอย 
 

 17.หลักสูตร “Kinder Music” กิจกรรม

ดนตรีสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย  

 อบรม 3-4 ก.ค. 56 

 1. นางสาวมนตกานต ์ จิตชาตร ี 0801812491 โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร ์๒๐๐ ปี)  

 2. นางสาวอัจฉรา  ถาบุตร 08 7944 7944 โรงเรียนโรงเรียนความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ์

 3. นางเยาวภา  หมู่แสนกอ 0857514314 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 

 4. นางยุวด ี มนตรี 0854526096 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 

 5. นางวิวรรณยา  ศรีโยธา 0895691204 โรงเรียนบ้านดงหลวง 



 6. นางบุพชาติ  บุญใหญ่ 0862287258 โรงเรียนบ้านดงหลวง 

 7. นางสาวนัยนา  เปล่ียนสมัย 084-9533908 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร ่

 8. นางสาวดาวัลย ์ แสนสุภา 0862182344 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าทุง่ 

 9. นางจิตรา  นามวงศ์ 0898613256 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 10. นางสาวฐิติรตัน ์ ลามคํา 0847878289 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 11. นางนิตยา  เจริญอินทร์ 0866326029 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 12. นางสาวนิสากร  ฝาระมี 087-8630050 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุง ฮนิดูสมาช 

 13. นายเอกมล  วงศ์แดง 085-2484825 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาหวาย 

 14. นางศรีประยงค ์ พิศรูป 0821057735 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขัวสูง 

 15. นางสาวสุพรรณริกา  ไชยผล 0856470192 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 16. นางสาวรัตนา  ราชมณี 0848996316 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 17. นางจงรักษ ์ เดชอุดม 0898623611 โรงเรียนบ้างฮางโฮงประชาอุทิศ 

 18. นางสาวทิวาวัลย์  ยอดสะอึ 0806184882 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 19. นางสมบูรณ์  พรหมเทพฯ 0818733878 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 20. นางนิภา  สุวรรณมาโจ 0862387763 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 21. นางกาญจนา  บูรณะกิจ 0815447902 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 

 22. นางรดา  นารถโคษา 0895691186 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 23. นางสาวนันท์นภัส  รัตนพันธ ์ 089-9620845 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 

 24. นายก่อฤทธิ์  มีทองเหลา 086-2323311 โรงเรียนด่านม่วงคําพิทยาคม 

 25. นางสาวกมลวรรณ  ศรีสุข 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 26. นางอุษารัตน ์ คดีธรรม - โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 27. นางอุบล  เจริญจิต 0892765190 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 28. นายประโยชน์  วะชุม 0800079173 โรงเรียนบ้านนาคอย 
 

 18.หลักสูตรอบรมเทคนิคการสอน

คณิตศาสตร์โดยใช้การคิดวิเคราะห์ด้วย

สถานการณ์ปัญหา  

 อบรม 3-4 ก.ค. 56 

 1. นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม 0819745942 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 2. นางปิยนารถ  มีสุวรรณ 089-2803644 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 3. นางปิยนารถ  มีสุวรรณ 089-2803644 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 4. นางนพรัตน ์ พรมเมือง 081-3200112 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 5. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์ 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 6. นายบัญชา  ชินโณ 086-2225801 โรงเรียนโพนพิทยาคม 

 7. นางธิติสุดา  อัครศักดิ์ศร ี 0819673659 โรงเรียนเทศบาล ๒ "เชิงชุมอนุชนวิทยา" 

 8. นายภาณุวัฒน์  พงสะพัง 0903408543 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 9. นางสาวมาลินี  ยงคค์ําชา 0892762086 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 10. นางดวงใจ  สพานกลาง 0819545490 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 



 11. นางพนาวัลย ์ พรมเมือง 0819640712 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 12. นายอัตนัย  รีทอง 0821132321 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 13. นางสรวงสุดา  แก้วมะ 0862411016 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 14. นางสาวอัญชลี  ธุรีสังข์ 0897156834 โรงเรียนบ้างฮางโฮงประชาอุทิศ 

 15. นางลักขนา  จันทราสา 042711830 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 16. นางเรวดี  บุตรดีวีระวงศ ์ 042711830 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 17. นายพงษ์นารถ  แก้งก่า 0895735242 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 18. นางศิริวรรณ  วงษ์วจิิตร 0857440582 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 19. นางเฟื่องลัดดา  คําหอม 0836817353 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 20. นางกานดา  งอยผาลา 0810550934 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 21. นางสมร  แก้วก่า 0916794101 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 22. นางเยาวมาลย ์ คนขยัน 081544144 โรงเรียนชุมชนดอนตาล 

 23. นายโรจนวุฑฒิ  เถงินํามา 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 24. นางสาวทัศนีย ์ ตองตาส ี 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 25. นางประพรทิพย ์ ดอกพุฒ 0894196243 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 

 26. นางสาววรัมพร  บุตรสาร 0899441378 โรงเรียนบ้านบาก 1 

 27. นางสาววนลี  นิลชัย 082-8551549 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 

 28. นายรสุวิน  บุญรอด 088-3771101 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 

 29. นางสาวรัตนา  บุญรอด - โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 

 30. นางสาวบุญยตร ี สมนา 082-8188100 โรงเรียนไม่ทราบช่ือโรงเรียน 

 31. นางสาวนันทิดา  ติรโรจน ์ 086-2320783 โรงเรียนไม่ทราบช่ือโรงเรียน 

 32. นายสุขสําราญ  สุขอรา่ม 081-0512408 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 

 33. นางจีระนุช  ถาอาดนา 0896220552 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 34. หนูจันทร ์ วรรณกาล 0847854456 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 

 35. นางสาวหนูจันทร ์ วรรณกาล 0847854456 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 
 

 19.หลักสูตรอบรมการใช้ระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร ์(GIS) สําหรับ

ครูสังคมศึกษา  

 อบรม 3-4 ก.ค. 56 

 1. นางกณิกนันต ์ หดทะเสน 0833462827 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 2. นางรัศมี  วงษ์ศิลา 0898436440 โรงเรียนสกลทวาปี 

 3. นางชนากานต ์ แสนสุข 0817292842 โรงเรียนสกลทวาปี 

 4. นางวรรณี  ตันวณิชกุล 0866405353 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 5. นายสุพล  สมปิตะ 081-9657346 โรงเรียนสกลทวาปี 

 6. นางสาวอมฤตา  ฮ่มป่า 0828588559 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 7. นายนิชะพล  กงลีมา 089-9494354 โรงเรียนสกลทวาปี 

 8. นางสาวณัฐสุดา  ทํานา 0862314279 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 



 9. นางสาวปิยะดา  เหมะธุลิน 0879481494 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 10. นายอนุวัฒน ์ เนตรวงศ์ 0820466358 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 11. นางสาวนิทรา  ศิริมาศ 0810536530 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 12. นางดาราภรณ์  พิทักษ์ 0879494779 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 13. นายบุญสงค ์ สาหัส 0843899496 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 14. นายนาวา  ศรีษะเนตร 0885490047 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 15. นางบังอร  เนตรทองคํา 0819667594 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 16. นายพูนผล  แนวหล้า 042776051 โรงเรียนโคกสีวิทยาสีฎสรรค์ 

 17. นางสาวเอ้ืออารีย ์ สนิทนา 081-2616424 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 18. นางตติญา  กาญจะนะกันโห 080-1949791 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 19. นางประภากร  พรหมโสดา 081-7686919 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 20. นางสาวณัฐธยิา  ลุนจักร 087-2293893 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 21. นางลักขณา  ศรีมามาศ 084-4287166 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 22. นางวรรณพร   ภูมี 088-3447370 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 23. นางลาวัลย์  คุณแสน 089-7146112 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 24. นางรัชนียา  ดวงมาลา 089-5755899 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 25. นางจารุวรรณ  สุรินทร ์ 089-9441169 โรงเรียนด่านม่วงคําพิทยาคม 

 26. นายมานะ  แผดศร ี 086-2309816 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 

 27. นางสุภาภรณ์  ภูดินทราย 0885499737 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 
 

 20.หลักสูตรการผลิตส่ือ E-book ด้วย

โปรแกรม Flip Album Vista Pro v7.0   

 อบรม 5 ก.ค. 56 

 1. นางสาวอัจฉรา  ถาบุตร 08 7944 7944 โรงเรียนโรงเรียนความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ์

 2. นางสาวจณิณ์พัชร์  โคนสักขวา ๐๘๐๑๘๓๒๒๙๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 

 3. นางนวลจันทร์  ตระกูลวาง 090-3536029 โรงเรียนบ้านนาหว้า 

 4. นางรัตนา  เวียงวงษ์ 0810545640 โรงเรียนบ้านดงสง่า 

 5. นางนางรัศม ี นิลเขต 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 6. นางสุกัญญา  วงศ์มีแกว้ 089-4190135 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 

 7. นางสาวชมชนก  ศรีพลพา 0806706822 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 8. นางสาวกฤชกร  ไพคํานาม 0857500015 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 

 9. นางนฤมล  งอยผาลา 0818728853 โรงเรียนบ้านดงหลวง 

 10. นายนันท์  อัตสาร 0893940717 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 

 11. นายธีฎปะกร  ศรีจันทร ์ 0813208954 โรงเรียนบ้านต้นผึง้ 

 12. นางประภัสสร  ใหลอุดี 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 13. นางกนกพร  อุทัยวัฒน์ 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์

 14. นางสาวชลธิชา  วะชุม 042597461 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค ์



 15. นายนายสุรัตน ์ บาตดี 0817686639 โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อน 

 16. นางสุจิตรา  แสนโคตร 0879475854 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 17. นางภควดี  อาจวิชัย 0880235580 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 18. นางพีรดา  ศรีพัว้ 042722487 โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" 

 19. นางปณิธาร  บุญใบ 042711487 โรงเรียนเทศบาล ๑ "เชิงชุมประชานุกูล" 

 20. นางสาวรัชนวีรรณ  ศิริพันธุ ์ 0833458598 โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญ 

 21. นายเอกมล  วงศ์แดง 085-2484825 โรงเรียนบ้ฎานนาหวาย 

 22. นางสาวสมเพียร  เจาจาลึก 0872160930 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 23. นางสาวปิยะภรณ์  ศิริชัยพร

ศักดิ์ 
0883128390 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 

 24. นางสาวปรคิน  การุญ - โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 

 25. นางศิราณี  แก้วดี - โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 

 26. นายวิศิษฎ์  วินทะชัย - โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 

 27. นางสาวพรกมล  งิ้วพรหม 0856086491 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 

 28. นางลดาวัลย์  จันทร์น้ําคบ 084-0291555 โรงเรียนสกลทวาปี 

 29. นางวราภรณ์  บุษดี 0895766823 โรงเรียนสกลทวาปี 

 30. นางสาวขวัญฤดี  องอาจ 0810515699 โรงเรียนสกลทวาปี 

 31. นายนพดล  พรหมพันห้าว 0817396832 โรงเรียนสกลทวาปี 

 32. นายเขมานันท์  รัตนานิคม 0803171089 โรงเรียนสกลทวาปี 

 33. นางสาวพรนภัส  แก้วบุดดา 0872334845 โรงเรียนสกลทวาปี 

 34. นางเพ็ญศร ี แถวอุทุม 0810508985 โรงเรียนสกลทวาปี 

 35. นางจันทร์เพ็ญ  วรรณทิพย์ 0867617871 โรงเรียนสกลทวาปี 

 36. นางอุไรรัตน ์ สีพูแพน 0862218048 โรงเรียนเทศบาล 2 เชิงชุมอนุชนวิทยา 

 37. นายสถิต  ทนนวน 0828581781 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 38. นางสาวศศิธร  สมแสน 0819546263 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 

 39. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ 0872137435 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 40. นายประดิษฐ์  แสนภูวา 0818727253 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 41. นางสาวธันยพร  แก้วดี 0868543131 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 42. นางสาวรังรอง  วภักดิ์เพชร 0898722950 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 43. นางวินิจตา  จันทร์โพธฺฎฎ 0865808223 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 

 44. นายเสกสันติ์  เจรญิพร 0800075096 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 

 45. นางสาวชัชนันท์  วงศ์กาฬสินธุ ์ 0816161195 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 

 46. นายสุขสันต ิ รมย์รธ 042595219 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 47. นางบุณฑรกิา  ม่ันเหมาะ 0854543694 โรงเรียนบ้านโพนจาน 



 48. นางกัลยาณีย ์ ขันติยู 0857524646 โรงเรียนบ้านโพนจาน 

 49. นางสุธาทพิย ์ แย้มผกา 0866324999 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 

 50. นายฉลอง  เนตรทองคํา 0817297594 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 51. นายวัยชัย  เอี้ยงลักขะ 0892787955 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 52. นายมานะ  ศรคีํา 0819995473 โรงเรียนบ้านท่าวัด"คุรุราษฎร์บํารุงวิทย"์ 

 53. นายโกศล  พรหมเทพ 0879511919 โรงเรียนธาตุนาเวง 

 54. นายสนั่น  ไชยหงษ์ 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 55. นายพีรพัฒน ์ แสนนาม 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 56. นายโรจนวุฑฒิ  เถิงนํามา 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 57. นางบุษกร  ศรีระดา 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 58. นางสาวทัศนีย ์ ตองตาส ี 042761228 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 

 59. นางสาววรัมพร  บุตรสาร 0899441378 โรงเรียนบ้านบาก 1 

 60. นางวราภรณ์  วรพันธุ ์ 0828583739 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 61. นางทองพิมพ์  นารถโคษา 0857503835 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 

 62. นางวรารัตน ์ ปฏิเวศ - โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย ์

 63. นางสาวอัจฉรา  ผาจันทร์ยอ 082-1145447 โรงเรียนธาตุทองอํานวยวิทย์ 

 64. นางสาวเจนจิรา  นาโควงค ์ 085-2857167 โรงเรียนชุมชนนางัว 

 65. นายกฤษฎา   ศรีสงคราม - โรงเรียนชุมชนนางัว 

 66. นายสิทธิชัย  ขันธวิชัย 089-8636958 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 

 67. นางสาวนิตยา  เชื้อดวงผุย - โรงเรียนบ้านสีลารมณ์สามัคคี 

 68. นายวัชรพล  แฟนสิงห ์ 082-1073933 โรงเรียนบ้านสีลารมณ์สามัคคี 

 69. นางสาวเอ้ืออารีย์  สนิทนา 081-2616424 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 70. นางรุ่งทิวา  วิริยะสถิตย ์ 081-5441445 โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 71. นางขนิษฐา  สุวรรณะ - โรงเรียนสกลพัฒนศกึษา 

 72. นางวารุณี  บํารุงรส 083-3636900 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 73. นางพรทิพย ์ ราชกรม 087-2222672 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 74. นางสาวอมรรัตน ์ ไชยตะมาตย์ 084-3929586 โรงเรียนด่านม่วงคําพิทยาคม 

 75. นายเจนณรงค ์  ทิพย์สุวรรณ 087-8544471 โรงเรียนด่านม่วงคําพิทยาคม 

 76. นางเพ็ญสุรีย ์ เสงี่ยมวัฒนะ 087-2146194 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 77. นางสาววารุณี  วิโย - โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 78. นางเยาวลักษณ์  ป้องหานาค 081-0615904 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 79. นางสาวขวัญจิรา  ชาวชายโขง 084-7423054 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 80. นางพรพิชญา  ประเสริฐศร ี 084-4763388 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 



 81. นางสาวสมใจ  วงษ์ตา 080-4138407 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 

 82. นางรัชดาพร  สดใส 0833627984 โรงเรียนสกลนครพัฒนศกึษา 

 83. นางพึงพิศ  คํามุลศรี 0815454296 โรงเรียนมุกดาลัย 

 84. นางวนิดาพร  วรวริุฬห์วงศ ์ 0836671113 โรงเรียนมุกดาลัย 

 85. นายสัญชัย  คําสงค์ 0883381737 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 

 86. นางยุวรรณ  สาขา - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 

 87. นายสุขสําราญ  สุขอรา่ม 081-0512408 โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 

 88. นางนฤทัย  เสนจันตะ 0870026704 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 89. นางสาวจิตร์สุดา  ผาด่านแก้ว 0854634108 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 

 90. นางพรสวรรค์  วิมุทราณิชย์ 0899442025 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 91. นางเสาวลักษณ์  เหมะธุลิน 0898401369 โรงเรียนมัธยมวารชิภูมิ 

 92. นางวิภาดา  นามโสภา 0898450962 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บํารุง 
 

 


