ข้อมูลผู้สมัครเข้าชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สพป.น่าน เขต ๑

1 นางสาว

ปรียานุช วงศ์แก๎ว

รร. บ๎านเชตวัน

/

2 นางสาว

จันทร์จิรา ใจจะดี

รร. บ๎านห๎วยแฮ๎ว

/

3 นาง

ธีรวรรณ เต็งสกุลดารงรร. บ๎านนาหลําย

/

4 นาย

ติณณภพ จินตเกษกรรมรร. บ๎านป่าแดด

/

5 นาย

ธันยนันท์ สุริยะพรหม รร.ป่าแลวหลวงวิทยา

/

6 นางสาว

วัชรีภรณ์ ดีน๎อย

รร. บ๎านศรีนามําน

/

/

7 นาง

แสงเดือน สุวรรณคีรียงรร.ประกิตเวชศักดิ์

/

/

8 นาง

ศิริลักษณ์ วงศ์สูง

รร.ประกิตเวชศักดิ์

/

9 นาง

ภคมน นาขาม

รร.ประกิตเวชศักดิ์

/

/

10 นาง

ชิรญา พิชัยวงศ์

รร.บ๎านห๎วยเฮือ

/

/

11 นาง

บุษบา นภัสชุติกาญจน์ รร.บ๎านห๎วยมอญ

/

วุฒิการศึกษา

มากกว่า 10 ปี

1 -5 ปี

บุคลากร

สถานทีท่ างาน

ครูผู้สอน

ชื่อ - สกุล

ผอ. รร.

คานาหน้า

5-10 ปี

ประสบการณ์
ด้านงานวัดผล

ตาแหน่ง

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

เบอร์โทรศัพท์

วุฒ(ิ วิชาเอก)

วุฒ(ิ วิชาเอก)

วุฒ(ิ วิชาเอก)

(email)

/ ครุศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
/ ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
/ ครุศาสตรบัณฑิต
(ประถมศึกษา)
/
การศึกษาบัณฑิต
(ประถมศึกษา)
/

0

0

/

การติดต่อ

ครุศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
0 บริหารธุรกิจบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

089 9537766
(preenuch@hotmail.com)
0857143488
(joy_jaijadee@hotmail.com)

0806743788
การศึกษามหาบัณฑิต
(การประถมศึกษา)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) (หลักสูตรและการสอน)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
การศึกษามหาบัณฑิต
(หลักสูตรและการสอน)
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

054 767390
0857067466
0814739197
(saengduaen@hotmail.com)

0888055990
(Phakamon@hotmail.com)
0895601088
(chiraya1975@hotmail.com)
0857142314

(การวัดและประเมินผลการศึกษา)(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

12 นาง

นิตยา คะใจ

รร.บ๎านห๎วยมอญ

/

/

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

0861839543

13 นาย

เกียรติยศ ศาสนศิลป์ รร.บ๎านปางเป๋ย

(คณิตศาสตร์)
/ ครุศาสตรบัณฑิต

/

(nasodon2920@hotmail.com)
0979362851

(คณิศาสตร์-วัดผลการศึกษา)

14 นาง

ดารุนีย์ กองยักษี

รร.บ๎านหัวนา

/

15 นาง

นิสากร ยศประสงค์ รร.ทุํงศรีทอง

/

16 นาง
17 นาง
18 นาง
19 นาง
20 นางสาว
21 นาง
22 นางสาว
23 นาย
24 นาย
25 นาง
26 นาง
27 นาง

สุณิสา สปิลเลอร์
สุชานันท์
ดาเนิน
ดาริน สิทธิโชค
นงลักษณ์
ปวงจันทร์หอม
กาญจน์กวิน
เพชรอมรเมธากุล
นันธิดา สอนปั๋น
สมคิด นันคา

รร.บ๎านห๎วยบง
มาเฟือง
ธรรมไชย
บ๎านวังตาว
บ๎านดูํพงษ์
บ๎านบํอหอย
บ๎านนาคา
บ๎านห๎วยละเบ๎ายา

สุทธิพงษ์ เกียรติยศ บ๎านห๎วยละเบ๎ายา
ภานุมาส จิรสวัสดิ์
รัชฎาภรณ์ กิวฒ
ั นา
อัมพร มจิมานนท์

ราษฎร์รัฐพัฒนา
ราษฎร์รัฐพัฒนา
บ๎านนาไค๎

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/

/
/

/

/

/

/
/

/
/

ครุศาสตรบัณฑิต
(ประถมศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
คศ.บ.

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาการเด็กและครอบครัว) (การบริหารการศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
/
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
/ ครุศาสตรบัณฑิต
(วัดผลประเมินผลการศึกษา)
/ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(บริหารการศึกษา)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
(การบริหารการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
/
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)
ครุศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ประถมศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ประถมศึกษา)
(การบริหารการศึกษา)
ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

0954023673
0850338772
sa-kny@hotmail.com

08199325434
sunisa2513@hotmail.com

0612788872
suchanan2523@gmail.com
0855048025

0898534070
darinsit@gmail.com

0898553343
Konmuangnan@gmail.com

0892722109
kawin_04@hotmail.com

0878445493
nuntida2528@hotmail.com

0861812055
funtion2055@gmail.com

0810299635
suttipong1985@gmail.com

0871937355
poohjirasawat@hotmail.com

0861889135
RK_QC@hotmail.com

0813861133

(คณิตศาสตร์)

(การบริหารการศึกษา)

oil.wee@hotmail.com

ประเภทสมาชิก

วัน เดือน
ปี ที่รับ
สามัญ(เลขที)่ วิสามัญ(เลขที)่ สมัคร
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
001
011

011
002
012
013
014
015
016
003

10/9/2558

017

10/9/2558

018

10/9/2558

019

10/9/2558

020

10/9/2558

021

10/9/2558

022

10/9/2558

023

10/9/2558

023

11/9/2558

023

11/9/2558

