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กําหนดนัดหมาย
1. สงสําเนาหลักสูตรของสถานศึกษา  ทุกรายวิชา/รายชั้นเรียน และ

ตารางสอน     ภายในวันที่ 20  พ.ค. 23.59 น.

2. สงแผนการจัดการเรียนรู ทุกวันที่  16  เดือน  23.59 น.

ทุกวิชา/ชั้นเรียนที่สอน  ตามแบบของโรงเรียน

3. สงเคาโครงงานวิจัยชั้นเรียนภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 

สงเปนไฟล PDF  ต้ังชื่อเรื่องสงอีเมลเปนชื่อตัวเอง หามมีขอความอื่น  
สงเขา Email sujato_2@yahoo.co.th จะจัดสงตอใหอาจารยนิเทศ 
ตอไป

mailto:sujato_2@yahoo.co.th


รายช่ืออาจารยนิเทศและกลุมนักศึกษา



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด ลายเซ็น

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120101 นางสาวกชกรณ โกยชัย พุทธศาสนศึกษา วัดสระแกว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

2 5580120102 นางสาวกัญญาภัทร จันทะสน พุทธศาสนศึกษา ทหารอากาศบํารุง สพป.นม.1 หนองไผลอม เมือง นม.

3 5580120114 นางสาวผกามาศ ทองอินทร พุทธศาสนศึกษา ประชาสามัคคี สพป.นม.1 หนองระเวียง เมือง นม.

4 5580120115 นางสาวพรทิพย ประทุมไทย พุทธศาสนศึกษา บุญวัฒนา สพม.นม.31 หัวทะเล เมือง นม.

5 5580120121 นางสาวรุงกานต คําดี พุทธศาสนศึกษา บุญวัฒนา สพม.นม.31 หัวทะเล เมือง นม.

6 5580120122 นางสาวรุจิรา กอนมณี พุทธศาสนศึกษา วัดทุงสวาง สพม.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

7 5580120127 นางสาวสุธิดา ลีทัพไทย พุทธศาสนศึกษา เทศบาล4(เพาะชํา) ป.เขต7 ในเมือง เมือง นม.

8 5580120109 นางสาวนริศรา มุงสมัคร พุทธศาสนศึกษา วัดบานหนองบัวศาลา สพป.นม.1 หนองบัวศาลา เมือง นม.

9 5580120131 นางสาวอนัญญา ฝาพิมาย พุทธศาสนศึกษา ประชาสามัคคี สพม.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

10 5580120136 นายทวีศักดิ์ แกวยงกต พุทธศาสนศึกษา บุญวัฒนา สพม.นม31 หัวทะเล เมือง นม.

11 5580120216 นางสาวเพ็ญผกา เปลี่ยนโพธิ์ พุทธศาสนศึกษา สุรนารีวิทยา2 สพม.นม.31 หนองกระทุม เมือง นม

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู1,2

นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา

กลุมที่ 1 อาจารยนิเทศก อาจารยสายยนต ชาวอุบล โทร 0903729248

สถานที่ตั้ง



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด ลายเซ็น

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120111 นางสาวนิศารัตน จิตไธสง พุทธศาสนศึกษา อนุบาลพุทไธสง สพป.บร.4 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

2 5580120137 นายธนวัฒน ดงชมภู พุทธศาสนศึกษา อนุบาลพุทไธสง สพป.บร.4 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

3 5580120139 นายพิษณุ นิมิตรไธสง พุทธศาสนศึกษา อนุบาลพุทไธสง สพป.บร.4 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

4 5580120142 นายสัตยา แกวคําหอม พุทธศาสนศึกษา หัวหินพิทยาคม สพม.บร.32 หวยหิน หนองหงส บุรีรัมย

5 5580120129 นางสาวสุภัสสร มารศรี พุทธศาสนศึกษา ประทาย อบจ. ประทาย ประทาย นม.

6 5580120224 นางสาววิไลวรรณ พลวิเศษ พุทธศาสนศึกษา ประทาย สพป.นม.31 ประทาย ประทาย นม.

7 5580120112 นางสาวนุชนาถ พันธกุม พุทธศาสนศึกษา สีดาวิทยา สพป.นม.6 โพนทอง สีดา นม.

8 5580120218 นางสาวมิ่งขวัญ พนมใส พุทธศาสนศึกษา อรพิมวิทยา สพม.นม.7 เมืองยาง เมืองยาง นม.

9 5580120126 นางสาวศิรินทรกาญจน เทพมาลี พุทธศาสนศึกษา สีดาวิทยา สพม.นม.31 โพนทอง สีดา นม.

10 5580120217 นางสาวภัทรา เลี่ยมทองหลาง พุทธศาสนศึกษา บานหลักรอย สพม.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

สถานที่ตั้ง

นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา

กลุมที่ 2 อาจารยนิเทศก อาจารยบัญญัติ อนนทจารย โทร 0942896420

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู1,2



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด ลายเซ็น

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120104 นางสาวจันจิรา เจียมขุนทด พุทธศาสนศึกษา โนนสูงศรีธานี สพม.นม.31 โนนสูง โนนสูง นม.

2 5580120118 นางสาวมาริษา มุงฝากกลาง พุทธศาสนศึกษา โนนสูงศรีธานี สพม.นม.31 โนนสุง โนนสูง นม.

3 5580120105 นางสาวจันทรจิรา พาภาคผาย พุทธศาสนศึกษา หวยแถลงพิทยาคม สพม.นม.31 หวยแถลง หวยแถลง นม.

4 5580120106 นางสาวจิรายุ อยูยัง พุทธศาสนศึกษา ชุมชนบานบุสามัคคีพัฒนา สพป.นม.2 หนองพลวง จักราช นม.

5 5580120108 นางสาวนงนุช ดวงตะกั่ว พุทธศาสนศึกษา บานยางวิทยา สพป.นม.7 โนนยาง ชุมพวง นม.

6 5580120132 นางสาวอัมภิการ พานไธสง พุทธศาสนศึกษา หวยแถลงวิทยาคม สพม.นม.31 หวยแถลง หวยแถลง นม.

7 5580120133 นายกษิดินทร ชางทํา พุทธศาสนศึกษา จักราชวิทยา สพม.นม.31 จักราช จักราช นม.

8 5580120134 นายขวัญชัย คุมวงษา พุทธศาสนศึกษา พิกุลทอง สพป.นม.7 ชุมพวง ชุมพวง นม.

9 5580120117 นางสาวฟาลิฎา ทองมี พุทธศาสนศึกษา จักราชวิทยา สพม.นม.31 จักราช จักราช นม.

10 5580120204 นางสาวจันจิรา ผิวจันทร พุทธศาสนศึกษา บานยางวิทยา สพป.นม7 โนนยอ ชุมพวง นม.

11 5580120219 นางสาวรพีพรรณ สุขกลาง พุทธศาสนศึกษา บานบ(ุประชารัฐพัฒนา) สพม.นม.1 ตลาด เมือง นม.

นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา

กลุมที่ 3 อาจารยนิเทศก อาจารยมานิตย อรรคชาติ โทร 0896299652

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู1,2

สถานที่ตั้ง



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด ลายเซ็น

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120110 นางสาวน้ําทิพย ทันทอง พุทธศาสนศึกษา บานทาเลื่อนสามัคคี ป.เขต นม.4 หนองสาหราย ปากชอง นม.

2 5580120206 นางสาวชอผกา พรจําเริญ พุทธศาสนศึกษา หนองสาหราย สพป.นม.4 หนองสาหราย ปากชอง นม.

3 5580120235 นายณัฐพงษ บุญสนิท พุทธศาสนศึกษา หนองสาหราย สพป.นม.4 หนองสาหราย ปากชอง นม.

4 5580120113 นางสาวปวีณา สุดตา พุทธศาสนศึกษา บานบึงสาร สพป.นม.1 มะเริง เมือง นม.

5 5580120123 นางสาวววิ ภูศรีพงษ พุทธศาสนศึกษา บานบึงสาร สพป.นม.1 มะเริง สีคิ้ว นม.

6 5580120140 นายพีรพัฒน เรียนตะคุ พุทธศาสนศึกษา สูงเนิน อบจ. สูงเนิน สูงเนิน นม.

7 5580120145 นายอนุพงษ มุงตอบัว พุทธศาสนศึกษา สูงเนิน อบจ. สูงเนิน สูงเนิน นม.

8 5580120128 นางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ พุทธศาสนศึกษา อาจวิทยาคาร สพม.นม.3 ตะคุ ปกธงชัย นม.

9 5580120225 นางสาวศิริกานดา ทิมาตะฤกะ พุทธศาสนศึกษา บานโคกสระนอย สพม.นม.3 นกออก ปกธงชัย นม.

10 5580120230 นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ พุทธศาสนศึกษา บานบ(ุประชารัฐพัฒนา) สพป.นม.1 ตลาด เมือง นม.

11 5580120231 นางสาวอภิญญา ครุฑอุดทา พุทธศาสนศึกษา บุญวัฒนา 1 สพม.นม.31 หัวทะเล เมือง นม.

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู1,2

นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

สถานที่ตั้ง

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา

กลุมที่ 4  อาจารยนิเทศก อาจารยชินวัชร นิลเนตร โทร 0897618996



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด ลายเซ็น

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120130 นางสาวสุรีพร ผันกลาง พุทธศาสนศึกษา บานหนองแขม สพป.นม.6 ดอนใหญ คง นม.

2 5580120213 นางสาวปยฉัตร คารมกลาง พุทธศาสนศึกษา เมืองคง สพม.นม.1 เมืองคง คง นม.

3 5580120220 นางสาวรัตนาภรณ คงภู พุทธศาสนศึกษา บานดอนกลาง สพม.นม.6 หนองมะนาว คง นม.

4 5580120205 นางสาวจันทรธิมา ดงวัง พุทธศาสนศึกษา บานเหลื่อมพิทยาสรรพ สพม.นม31 บานเหลื่อม บานเหลื่อม นม.

5 5580120212 นางสาวปรางคํา ไชยสิทธิ์ พุทธศาสนศึกษา วัดโคกหนองแวง สพป.นม.7 โนนตาเถร โนนแดง นม.

6 5580120223 นางสาววิภาศิณี เพ็ชรเนาว พุทธศาสนศึกษา วัดบานโคกหนองแวง สพป.นม.7 โนนตาเถร โนนแดง นม.

7 5580120237 นายธิติวรรต กุลจันทร พุทธศาสนศึกษา เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

8 5580120238 นายพิทูร รุงเปา พุทธศาสนศึกษา เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

9 5580120221 นางสาวรุงทิวา พิมปุรุ พุทธศาสนศึกษา สวนหมอน สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

10 5580120226 นางสาวสุจิตรา บุญนอก พุทธศาสนศึกษา บุญวัฒนา 1 สพม.นม.31 หัวทะเล เมือง นม.

11 5580120228 นางสาวสุพัตรา บุญเรือง พุทธศาสนศึกษา บานหลักรอย สพม.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

สถานที่ตั้ง

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู1,2

นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา

กลุมที่ 5  อาจารยนิเทศก อาจารยโยธิน มาหา  โทร 0981135814



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด ลายเซ็น

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120203 นางสาวเกษสุดา บุญแตง พุทธศาสนศึกษา ชุมชนบานสามัคคี สพป.ชย.3 หนองบัวบาน จตุรัส ชัยภูมิ

2 5580120222 นางสาววราภรณ สําราญรื่น พุทธศาสนศึกษา บานหนองหญาขาวนก สพป.ชย.3 ละหาน จตุรัส ชัยภูมิ

3 5580120229 นางสาวสุภาพร ประทุมวัน พุทธศาสนศึกษา ชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชย.3 หนองบัวบาน จตุรัส ชัยภูมิ

4 5580120244 นายอนุชา อาจโยธา พุทธศาสนศึกษา คอนสวรรค สพม.ชย.30 คอนสวรรค คอนสวรรค ชัยภูมิ

5 5580120239 นายพีรพล เจริญกุล พุทธศาสนศึกษา เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

6 5580120240 นายรณเชษฐ นากลาง พุทธศาสนศึกษา บึงพญาปราบ สพป.นม1 บานเกาะ เมือง นม.

7 5580120241 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก พุทธศาสนศึกษา โคราชพิทยาคม สพม.นม31 ในเมือง เมือง นม.

8 5580120245 นายอภิชัย ซอนกลาง พุทธศาสนศึกษา เสนานุเคราะห สพป.นม.1 โพธกลาง เมือง นม.

9 5580120232 นางสาวอุมาพร เพชรตะกั่ว พุทธศาสนศึกษา เสนานุเคราะห สพป.นม.1 โพธกลาง เมือง นม.

10 5580120234 นายจักรพงษ เรือโปะ พุทธศาสนศึกษา เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

11 5580120236 นายทิวานนท ชั่งดี พุทธศาสนศึกษา วัดบานคาย สพป.รย.1 บานคาย บานคาย ระยอง.

สถานที่ตั้ง

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู1,2

นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
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ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด ลายเซ็น

ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120141 นายวิริชัย สีขาว พุทธศาสนศึกษา มหิศราธิบดี สพม.นม.31 บานโพธิ์ เมือง นม.

2 5580120143 นายอชิระ เหล็กพะเนาว พุทธศาสนศึกษา หนองกระทุม สพป.นม.1 หนองกระทุม เมือง นม.

3 5580120103 นางสาวเกศราภรณ กุลอุปฮาด พุทธศาสนศึกษา บานจอหอ สพป.นม.1 จอหอ เมือง นม.

4 5580120138 นายพรศักดิ์ บุญเงิน พุทธศาสนศึกษา วัดสระแกว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

5 5580120201 นางสาวกนกพร วงควิไล พุทธศาสนศึกษา วัดสระแกว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม.

6 5580120202 นางสาวเกตุนรินทร พิพิธ พุทธศาสนศึกษา เสนานุเคราะห สพป.นม.1 โพธกลาง เมือง นม.

7 5580120207 นางสาวธัญลักษณ สวนจะบก พุทธศาสนศึกษา สุรนารีวิทยา2 สพม.นม.31 หนองกระทุม เมือง นม

8 5580120208 นางสาวนราทิพย เต็มใจ พุทธศาสนศึกษา บานหนองปรุ สพป.นม.1 หนองจะบก เมือง นม

9 5580120214 นางสาวพรทิพย ทองนอย พุทธศาสนศึกษา บานหนองปรุ สพป.นม.1 หนองจะบก เมือง นม

10 5580120215 นางสาวพรทิพย สิงหทะเล พุทธศาสนศึกษา เสนานุเคราะห สพป.นม.1 โพธกลาง เมือง นม.

11 5580120227 นางสาวสุนัดดา ดอนดี พุทธศาสนศึกษา บานหาญ สพม.นม.5 ดานขุนทด ดานขุนทด นม.

สถานที่ตั้ง

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู1,2

นักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559

ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
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