
   
 
 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  
เร่ือง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูวิทยาศาสตร์  เร่ือง เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม   Science  Show 

.............................................................. 
  ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม   Science  Show  ซึ่งก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่  19 –  20  เมษายน 2554  ณ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น  นั้น 
 

  บัดนี้  การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและขั้นตอนการช าระค่าลงทะเบียน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  

 
ประกาศ   ณ   วันที่   25  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 

                                        
    ( นายสุชีพ   สุนทรศร ) 

      ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ลงวันท่ี  25  มีนาคม 2554  
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูวิทยาศาสตร์  เร่ือง เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม   Science  Show 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่โรงเรียน 
1 นางสมหวัง  แข้โส ร.ร.เทศบาลน้ าพองภูริพัฒน์  อ.น้ าพอง  จ.ขอนแก่น  
2 นางสาววัลลา  แพงวงษ์ ร.ร.บ้านหนองแสบงศรีจุมพล  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น 
3 นางพิริยา  พงษ์ภักดิ์ ร.ร.บ้านกระหนวนดอนดั่ง  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  
4 นายกุศล  กาศรี ร.ร.ศรีสมบูรณ์วิทยา  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 
5 นางจุรีพร  ผจงศิลป์ ร.ร.ศรีสมบูรณ์วิทยา  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 
6 นางสาวอุทุมพร  พรมสอน ร.ร.ศรีสมบูรณ์วิทยา  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 
7 นางอรวรรณ  ต้นยวด ร.ร.บ้านหนองกุงทัพม้า อ.วังสามหมอ  จ.อุดรธานี 
8 นางสาวปวีณา  ภิบาลจอมมี ร.ร.บ้านวังกระทะ  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ   
9 นางศรีลักษณ์  ปุณประเสริฐ ร.ร.บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี 

10 นางสาวจิตตานันท์  บุญศาสตร์ ร.ร.โคกสูงใหญ่วิทยา อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 
11 นางสาวมณีรัตน์  นิลนามะ ร.ร.โคกสูงใหญ่วิทยา อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 
12 นางสุรัตน์ดา  ลุนบง ร.ร.บ้านหนองแวงนางเบ้า  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
13 นางเถาวัลย์  สวัสดิ์สิงห์ ร.ร.ทุ่งบ่อวิทยา  อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น 
14 นางสาวเทียนสว่าง  ช่วงภักดี ร.ร.บ้านโนนคอม อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น  
15 นางแพรวพรรณ์  สุพรมพิทักษ์ ร.ร.หนองโนวิทยาคาร  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น  
16 นางสาวจิตรติชัย  เกษแก้ว ร.ร.บ้านหว้า  อ.หนองเรือ  จ.ขอนแก่น 
17 นาสาวพรอนงค์  ศรีบุญเรือง ร.ร.บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 

18 นางรัตนาวดี  อดทน ร.ร.บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น 
19 นายประทิว  บัวองค์ ร.ร.โพธิ์ทองหนองน้ าขุ่นเหนือ  อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น 
20 นายประดิษฐ์  แก้วสีหาบุตร ร.ร.บ้านวังยาวสามัคคี  อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น 
21 นายสมเวศ  ค าโส ร.ร.บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
22 นางประภัสสร  โพธิ์ใน ร.ร.บ้านแสงสว่าง  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี 
23 นางรัชนี  บุตรโพธิ์ศรี ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า  อ.หนองนาค า  จ.ขอนแก่น 
24 นางส าราญ  ดวงตาน้อย ร.ร.หนองโพนนาหม่อ  อ.ภูเวียง  จ.ขอนแก่น 
25 นางศิริรัตน์  งิ้วโฮม ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร 
26 นางวัชราภรณ์  กมลพรพจี ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร 
27 นางสาวปรียาพร  ด ารงไทย ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร 



ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่โรงเรียน 
28 นายสุรางค์   ข าปู่ ร.ร.บ้านหนองวัดป่า  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น 
29 นางอัมรา  หมื่นกิจ ร.ร.สี่แยกศรีอรัญ  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา 
30 นายค าภา  สะตะ ร.ร.บ้านห้วยฝายประชานุกูล  อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น 

31 นายค าเสียง  ศรีนาง ร.ร.บ้านป่าปอสาขาหนองข่าลิ้น  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 
32 นายธีรพงษ์  วงษ์หนองหอย ร.ร.บ้านเขาวง   อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น 
33 นางสุจิตรา  กุลศรี ร.ร.บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  อ.โนนสวัสดิ์  จ.อุดรธานี 
34 นางไพรวัลย์  นิลผาย ร.ร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวช  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์ 
35 นางรุจิรยา  คุ้มทอง ร.ร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวช  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์ 
36 นายประเสริฐ  ไชยขันธ์ ร.ร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวช  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์ 
37 นางมะลิไพ  นามแสง ร.ร.วังชัย  อ.น้ าพอง  จ.ขอนแก่น 
38 นางสาวน้ าฝน  ตรวจนอก ร.ร.เอกปัญญา  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ 
39 นาสาวสุภาวดี  ศรีเชียงสา ร.ร.บ้านศรีเมือง  อ.บ้านดุง  จ.อุดรธานี 
40 นางธิติยา  พลแพงขวา ร.ร.บ้านหนองโน  อ.กุจับ  จ.อุดรธานี 

41 นางสาวอินทิรา   เศษอ่อน ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังสี  อ. กุมภวาปี  จ.อุดรธานี   

42 นางปิ่นฤทัย   ทองค า ร.ร.บ้านานยูง  อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี 

43 นายสุทธิพงษ์   จงใจรักษ์ ร.ร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์ 

44 นางไพศาล  แสนยามูล ร.ร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี  อ.พล  จ.ขอนแก่น  

45 นางสุมาลี   ดาแก้ว ร.ร.บ้านพระบาทท่าเรือ  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 

46 นางมนชลัส  โสกชาตรี ร.ร.บ้านพระบาทท่าเรือ  อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 

47 นางชญาภา   สุระสิทธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์ 

48 นายฐิติสิทธ   นิลโสม ร.ร.ค ายางพิทยา  อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

49 นางนิชนันท์  ศิริขันธ์ รร.ชุมชนบ้านท่าศิลา  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร 

50 นางสาววิลาวรรณ  จตุเทน รร.ชุมชนบ้านท่าศิลา  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร 

 
 
 
 
 
 



ท่ีส ารอง 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล ท่ีอยู่โรงเรียน 
1 นางวันทนีย์   ดุลชาติ ร.ร.ค าโพพทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธ์ุ 
2 นางสาวปนัสยา   ยางธิสาร ร.ร.สหราษฎร์บ ารุง  อ.เมือง  จ. สกลนคร 
3 นางกุสุมา   แสงสี ร.รงศรีแก้วประชาสรรค์  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 
4 นายนักรบ   ภัทรบูรณ์ ร.ร.บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 

5 นายนิทัศน์   ปลัดพรหม สพป. นค. เขต 1  จ.หนองคาย 
6 นางสาวพิสมัย    ปาปะกาย ร.ร.กาฬสินธุ์   อ.เมืองจ. กาฬสินธุ์ 
7 นายส าเร็จวิทย์   วรรัตน์ ร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ  อ.ท่าบ่อ   จ.หนองคาย  
8 นางรวิกานต์   งามรัด ร.ร.ยูเนสโกสัมมนา  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 
9 นางส่งศรี   ค าดี ร.ร.ยูเนสโกสัมมนา  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 

10 นางภัทรจิต    กาพย์ไกรแก้ว ร.ร.ยูเนสโกสัมมนา  อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 
11 นายวีระยุทธ   ช านาญ ร.ร.สมสะอาดดงมุขวิทยา   อ.สระใคร  จ.หนองคาย 
12 นายตฤณ   บุตรผา ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม  อ.ค าม่วง    จ.กาฬสินธุ์ 
13 นางสุพิชญา    พรมศาลา ร.ร.สมสะอาดดงมุขวิทยา  อ.สระใคร  จ.หนองคาย 
14 นายบุญศรี     ดุลนีย์ ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม  อ.ค าม่วง    จ.กาฬสินธุ์ 

 

ขั้นตอนการช าระเงินค่าลงทะเบียน 
 

 1.  ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่  1 – 50 ช าระค่าลงทะเบียนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร   โดยผ่านบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย  หมายเลขบัญชี  406-6-03978-2  ชื่อบัญชี  เงินนอกงบประมาณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น  ประเภทกระแสรายวัน  สาขาอ าเภอบ้านไผ่   ภายในวันท่ี  8 เมษายน  2554   เท่านั้น  
 2.   ให้ท่านส่งส าเนาการช าระเงิน  มาที่  โทรสารหมายเลข  043-274046  หลังจากที่ท่านได้ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียน หรือทางจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) 

 3.  หากผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่  1 – 50 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ก าหนด   ศูนย์วิทยาศาสตร์          
เพื่อการศึกษาขอนแก่น   จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกส ารองขึ้นมาแทนที่ตามล าดับ 

 
        
      
 


