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เรื่อง ขอความ
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ส่ิงที่สงมาดว
 

 ดวย

สาขาวิชากา

วิทยานิพนธเ

สังกัดอัครสัง

 บัณฑ

เปนอยางดีจึง

ของนักศึกษา
 

จึงเรี

จากทานและ
 
 

บัณฑิตวิทยา

โทรศัพท/ โท
 
 

๘.๑๒/ว ๗๐   
 

มอนุเคราะหใ

วย  เคาโครงย

ยนางจันทรา  
รบริหารการ

เร่ือง “พฤติกร
งฆมณฑลกรงุ

ฑิตวิทยาลัย พ
งขอความอนุเ

าในครั้งนี้  

รียนมาเพื่อโป

ขอขอบคุณอ

 
 

ลัย 
ทรสาร. ๐-๓๘

                     
  

ในการตรวจส

อวทิยานิพนธ

 ศรีโกศะบาล
รศึกษา ภาคพิ
รรมผูนําที่ผล

งเทพมหานคร

พิจารณาแลว

เคราะหจากท

ปรดพิจารณา บ
ยางสูงมา ณ โ
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๓๐ ตุลา
 

สอบความเที่ย

ธ และเครื่องมื

ล  นักศึกษาร
พิเศษ มหาวิท
ลตอประสิทธิ

ร” ซ่ึงขณะนี้อ
วเห็นวาทานเป

านในการตร

บัณฑิตวิทยาล

โอกาสนี้ 

ขอแสดงควา

สตราจารย ดร.
คณบดีบณัฑิต
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   อ.เ

คม ๒๕๕๒ 

งตรงของเคร่ื

มอืเพื่อการวิจั

ะดับบัณฑิตศึ

ทยาลัยราชภัฏ

ผลของโรงเรี

อยูในขั้นตอน

ปนผูมีความรู

วจสอบความ

ลัย หวังเปนอ

ามนับถือ 

. สายฝน  เสก
ตวิทยาลัย 

หาวิทยาลัยราช

เมือง  จ.ฉะเชิ

รืองมือเพื่อการ

ยั จํานวน 1 ชุ

ศึกษา หลักสู
ฏราชนครินท

รียนเอกชนระ

นการสรางเคร่ื

รู ความสามา
มเที่ยงตรงของ

ยางยิ่งวาจะได

กขุนทด) 

ชภัฎราชนคริ

ชงเทรา  ๒๔๐

รวิจยั 

ชดุ 

ตรครุศาสตร

ทร ไดรับอนุ
ะดับกอนประ

ร่ืองมือวิจัยเพื่อ

รถ และประส
งเครื่องมือเพื่อ

ดรับความอนุ

นทร 
๐๐ 

รมบัณฑิต

มัติใหทํา

ะถมศึกษา 
อการวิจัย 
สบการณ

อการวิจัย

นเุคราะห



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 
 

ที่ ศธ ๐๕๔๘

 

เรื่อง  ขอควา
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ส่ิงที่สงมาดว
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วิทยานิพนธเ ื

สังกัดอัครสัง

การวิจัย 
 บัณฑ
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เครื่องมือวิจยั
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บัณฑิตวิทยา
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ามอนุเคราะห

วย แบบสอบถ
   ระดับกอนป

นางจันทรา  ศ
รบริหารการ

ร่ือง “พฤติกร
ฆมณฑล กรุง

ฑิตวิทยาลัย ม
วยงานที่ควร

ยของนักศึกษ

รียนมาเพื่อโป

ขอขอบคุณอ
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ในการศึกษาแ

ถาม “พฤติกร
ประถมศึกษา 

ศรีโกศะบาล 
รศึกษา ภาคพิ
รรมผูนําที่สงผ

งเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยร

รศึกษา จึงขอ
าในครั้งนี้ 
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และเก็บขอมลู

รมผูนําที่สงผ

 สังกัดอัครสัง

  นักศึกษาระ
พิเศษ มหาวิท
ผลตอประสิท

” ซ่ึงขณะนี้อยู

ราชภัฏราชน

ความอนุเคร

บัณฑิตวิทยา

โอกาสนี้ 

ขอแสดงควา

สตราจารย ดร
คณบดีบณัฑิต
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๒ ตุลาคม ๒๕

ลเพื่อหาคุณภ

ผลตอประสิท

งกัดอัครสังฆ

ดับบัณฑิตศึก

ทยาลัยราชภัฏ

ธิผลของโรงเ ี

ยูในขั้นตอนก

ครินทร ไดพิ
าะหในการศึ

ลัย หวังเปนอ

ามนับถือ 

.สายฝน  เสก
ตวิทยาลัย 

หาวิทยาลัยราช

เมือง  จ.ฉะเชิ

๕๒ 

ภาพเครือ่งมือวิ

ธิผลของโรงเ

มณฑล กรุงเท

กษา หลักสูตร
ฏราชนครินท

เรียนเอกชนระ

การทดลองใชเ

พิจารณาแลวเห

ศึกษาและเก็บ

อยางยิ่งวาจะไ

กขุนทด) 

ชภัฏราชนคริ

ชงเทรา  ๒๔๐

วจิัย 

เรียนเอกชน 
ทพมหานคร”

รครุศาสตรมห

ทร ไดรับอนุ
ะดับกอนประ

เคร่ืองมือเพื่อเ

ห็นวาสถานศึ

บขอมูลเพื่อห

ไดรับความอน

ินทร 
๐๐ 

” 

หาบัณฑิต

มัติใหทํา

ะถมศึกษา 
เก็บขอมูล

ศึกษาของ

าคุณภาพ

นุเคราะห
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วิทยานิพนธเรื

สังกัดอัครสัง

 บัณฑ

แบบสอบถาม

นักศึกษาในค

 
  
 

บัณฑิตวิทยา

โทรศัพท/โท
 
 

๘.๑๒/๗๕     
 

ญาตเก็บขอมูล

นางจนัทรา  ศ
รบริหารการศึ

ร่ือง “พฤตกิร
งฆมณฑล กรุ
ฑิตวิทยาลยั ม
มของนางจันท

คร้ังนี้ดวย 

จึงเรียนม
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ทรสาร ๐-๓๘๕

     
    

ลเพือ่การวิจยั 

ศรีโกศะบาล 
ศกึษา ภาคพิเศ
รมผูนําที่สงผ

งเทพมหานค
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  นักศึกษาระด
ศษ มหาวิทยา
ผลตอประสิทธิ

คร” ซ่ึงขณะนี้
ราชภัฏราชนค

ะบาล  ไปยังห

พจิารณา และข

ขอแสดงควา

ตราจารย ดร.
คณบดีบณัฑิต
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ฤศจิกายน ๒๕

ดับบัณฑิตศกึ

ลัยราชภัฏราช

ธิผลของโรงเรี

้อยูในขั้นตอน

ครินทร จึงขอ
หนวยงานของ

ขอขอบคุณอย

ามนับถือ 

 สายฝน เสก
ตวิทยาลัย 

หาวิทยาลัยราช

เมือง  จ. ฉะเชิ

๕๕๒ 

กษา หลักสูตร
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รียนเอกชนระ

นการเก็บขอมู

ความอนุเครา

งทาน เพื่อเกบ็

ยางสูงมา ณ โ

กขุนทด) 

ชภัฏราชนคริ

ชงิเทรา  ๒๔๐

รครุศาสตรมห

ดรับอนมุัติให

ดบักอนประถ

มลูเพื่อการวิจั

าะหทานในก

บขอมูลการวิจั

โอกาสนี ้

ินทร 
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หาบัณฑิต
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จยัของ


