
การสัมมนาคร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2/2559

สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 ภาคปกติ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา
วันศุกร ที่ 16 ธันวาคม 2559

อาคาร 10.21



รายช่ืออาจารย์นิเทศและกลุ่มนักศึกษา



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120234 นายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ พุทธศาสนศึกษา 2 วัดสระแก้ว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 088-5545693
2 5580120237 นายธิติวรรต กุลจันทร์ พุทธศาสนศึกษา 2 วัดสระแก้ว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 084-8260260
3 5580120238 นายพิทูร รุ่งเป้า พุทธศาสนศึกษา 2 วัดสระแก้ว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 080-1644900
4 5580120239 นายพีรพล เจริญกุล พุทธศาสนศึกษา 2 วัดสระแก้ว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 085-6577455
5 5580120240 นายรณเชษฐ์ นากลาง พุทธศาสนศึกษา 2 วัดสระแก้ว สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 088-3681663
6 5580120131 นางสาวอนัญญา ฝาพิมาย พุทธศาสนศึกษา 1 วัดทุ่งสว่าง สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 080-7961828
7 5580120208 นางสาวนราทิพย์ เต็มใจ พุทธศาสนศึกษา 2 สวนหม่อน สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 061-4196464
8 5580120104  นางสาวจันจิรา เจียมขุนทด พุทธศาสนศึกษา 1 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อบจ. สีคิ้ว สีคิ้ว นม. 090-3796138
9 5580120113  นางสาวปวีณา  สุดตา พุทธศาสนศึกษา 1 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อบจ. สีคิ้ว สีคิ้ว นม. 083-3755952
10 5580120123  นางสาวววิ ภู่ศรีพงษ์ พุทธศาสนศึกษา 1 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อบจ. สีคิ้ว สีคิ้ว นม. 082-1554786
11 5580120140  นายพีรพัฒน์ เรียนตะคุ พุทธศาสนศึกษา 1 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อบจ. สีคิ้ว สีคิ้ว นม. 093-4630506

เบอร์โทร

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู่1,2
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
กลุ่มที่ 1 อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ โทร 0896299652

สถานที่ตั้ง



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120101 นางสาวกชกรณ์ โกยชัย พุทธศาสนศึกษา 1 เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 093-4899377
2 5580120108 นางสาวนงนุช ด้วงตะกั่ว พุทธศาสนศึกษา 1 เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 080-1606926
3 5580120118 นางสาวมาริษา มุ่งฝากกลาง พุทธศาสนศึกษา 1 เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 611071484
4 5580120120 นางสาวรวิวรรณ มีแก้ว พุทธศาสนศึกษา 1 เมืองนครราชสีมา สพป.นม.1 ในเมือง เมือง นม. 088-3416683
5 5580120141 นายวิริชัย สีขาว พุทธศาสนศึกษา 1 เมืองนครราชสีมา สพป.เขต 1 ในเมือง เมือง นม. 080-1609476
6 5580120102 นางสาวกัญญาภัทร จันทะสน พุทธศาสนศึกษา 1 ประชาสามัคคี สพป.นม.1 หนองระเวียง เมือง นม. 088-3419128
7 5580120229 นางสาวสุภาพร ประทุมวัน พุทธศาสนศึกษา 2 ประชาสามัคคี สพป.นม.1 หนองระเวียง เมือง นม. 061-107-1286
8 5580120111 นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง พุทธศาสนศึกษา 1 พุทไธสง สพม.32 พุทไธสง พุทไธสง บร. 087-2511046
9 5580120137 นายธนวัฒน์ ดงชมภู พุทธศาสนศึกษา 1 พุทไธสง สพม.32 พุทไธงสง พุทไธสง บร. 093-3484737
10 5580120139 นายพิษณุ นิมิตรไธสง พุทธศาสนศึกษา 1 พุทไธสง สพม.32 พุทไธสง พุทไธสง บร. 097-9517640
11 5580120142 นายสัตยา แก้วคําหอม พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ สพป.บร.3 เสาเดียว หนองหงส์ บร. 062-2514916

เบอร์โทร

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู่1,2
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
กลุ่มที่ 2 อาจารย์นิเทศก์  อาจารย์วุฒิไกร  ไชยมาลี  โทร 0884823920 

สถานที่ตั้ง



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120214 นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย พุทธศาสนศึกษา 2 เสนานุเคราะห์ สพป.นม.1 โพธิ์กลาง เมือง นม. 085-7752884
2 5580120217 นางสาวภัทรา เลี่ยมทองหลาง พุทธศาสนศึกษา 2 เสนานุเคราะห์ สพป.นม.1 โพธิ์กลาง เมือง นม. 093-442-9636
3 5580120228 นางสาวสุพัตรา บุญเรือง พุทธศาสนศึกษา 2 เสนานุเคราะห์ สพป.นม.1 โพธิ์กลาง เมือง นม. 096-724-4117
4 5580120230 นางสาวสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ พุทธศาสนศึกษา 2 เสนานุเคราะห์ สพป.นม.1 โพธิ์กลาง เมือง นม. 088-722-0639
5 5580120212 นางสาวปรางคํา ไชยสิทธิ์ พุทธศาสนศึกษา 2 ตําบลบ้านโพธิ์ สพป.นม.1 บ้านโพธิ์ เมือง นม. 088-5143756
6 5580120223 นางสาววิภาศิณี เพ็ชรเนาว์ พุทธศาสนศึกษา 2 ตําบลบ้านโพธิ์ สพป.นม.1 บ้านโพธิ์ เมือง นม. 080-732-1943
7 5580120115 นางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย พุทธศาสนศึกษา 1 ตําบลบ้านโพธิ์ สพป.นม.1 บ้านโพธิ์ เมือง นม. 098-6202167
8 5580120207 นางสาวธัญลักษณ์ สวนจะบก พุทธศาสนศึกษา 2 โนนไทยคุรุอุปถัมถ์ อบจ. โนนไทย โนนไทย นม. 098-6084672
9 5580120216 นางสาวเพ็ญผกา เปลี่ยนโพธิ์ พุทธศาสนศึกษา 2 โนนไทยคุรุอุปถัมถ์ อบจ. โนนไทย โนนไทย นม. 080-1642489
10 5580120227 นางสาวสุนัดดา ดอนดี พุทธศาสนศึกษา 2 มาบกราดวิทยา สพป.นม.5 มาบกราด พระทองคํา นม. 097-1966161
11 5580120220 นางสาวรัตนาภรณ์ คงภู่ พุทธศาสนศึกษา 2 บ้านหนองแขม สพป.นม.6 ดอนใหญ่ คง นม. 092-3813009

สถานที่ตั้ง เบอร์โทร

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู่1,2
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
กลุ่มที่ 3 อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์โยธิน มาหา  โทร 0981135814



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120105  นางสาวจันทร์จิรา  พาภาคผาย พุทธศาสนศึกษา 1 ราชสีมาวิทยาลัย สพม.31 ในเมือง เมือง นม. 063-7852628
2 5580120201 นางสาวกนกพร วงค์วิไล พุทธศาสนศึกษา 2 ราชสีมาวิทยาลัย สพม.31 ในเมือง เมือง นม. 099-4379505
3 5580120231 นางสาวอภิญญา ครุฑอุดทา พุทธศาสนศึกษา 2 ราชสีมาวิทยาลัย สพม.31 ในเมือง เมือง นม. 061-1268011
4 5580120122  นางสาวรุจิรา ก้อนมณี พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านพะไล สพป.นม.1 หัวทะเล เมือง นม. 080-7276582
5 5580120127  นางสาวสุธิดา ลีทัพไทย พุทธศาสนศึกษา 1 สุรนารีวิทยา ๒ สพม.31 หนองกระทุม เมือง นม. 081-0527928
6 5580120136  นายทวีศักดิ์ แก้วยงกต พุทธศาสนศึกษา 1 สุรนารีวิทยา ๒ สพม.31 หนองกระทุ่ม เมือง นม. 081-9660586
7 5580120106  นางสาวจิรายุ อยู่ยัง พุทธศาสนศึกษา 1 หินดาดวิทยา อบจ. หินดาด ห้วยแถลง นม. 092-8425700
8 5580120132  นางสาวอัมภิการ์ พานไธสง พุทธศาสนศึกษา 1 หินดาดวิทยาคม อบจ. หินดาด ห้วยแถลง นม. 094-4696244
9 5580120133 นายกษิดินทร์ ช่างทํา พุทธศาสนศึกษา 1 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป.นม.2 จักราช จักราช นม. 093-5627327
10 5580120134  นายขวัญชัย คุ้มวงษา พุทธศาสนศึกษา 1 ชุมพวงศึกษา สพม.31 ชุมพวง ชุมพวง นม. 082-1471108
11 5580120204 นางสาวจันจิรา ผิวจันทร์ พุทธศาสนศึกษา 2 พิกุลทอง สพป.นม.7 ชุมพวง ชุมพวง นม. 089-0688866

กลุ่มที่ 4 อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์สายยนต์ ชาวอุบล โทร 0903729248
สถานที่ตั้ง เบอร์โทร

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู่1,2
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120221 นางสาวรุ่งทิวา พิมปุรุ พุทธศาสนศึกษา 2 ทหารอากาศบํารุง สพป.นม.1 หนองไผ่ล้อม เมือง นม. 088-3419527
2 5580120121 นางสาวรุ่งกานต์ คําดี พุทธศาสนศึกษา 1 เทศบาล ๔ (เพาะชํา) เทศบาล ในเมือง เมือง นม. 088-4644341
3 5580120114 นางสาวผกามาศ ทองอินทร์ พุทธศาสนศึกษา 1 โยธินนุกูล เทศบาล หนองไผ่ล้อม เมือง นม. 080-1716953
4 5580120117 นางสาวฟาลิฎา ทองมี พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านหมื่นไวย สพป.นม.1 หมื่นไวย เมือง นม. 088-3450106
5 5580120103 นางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สพป.นม.1 ตลาด เมือง นม. 088-7066314
6 5580120109 นางสาวนริศรา มุ่งสมัคร พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สพป.นม.1 ตลาด เมือง นม. 085-7809296
7 5580120225 นางสาวศิริกานดา ทิมาตะฤกะ พุทธศาสนศึกษา 2 ธงชัยเหนือวิทยา สพป.นม.3 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นม. 098-0974212
8 5580120128 นางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ พุทธศาสนศึกษา 1 วัดพรหมราช สพป.นม.3 ตูม ปักธงชัย นม. 080-7334212
9 5580120110 นางสาวน้ําทิพย์ ทันทอง พุทธศาสนศึกษา 1 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป.นม.4 หนองสาหร่าย ปากช่อง นม. 090-4259262
10 5580120235 นายณัฐพงษ์ บุญสนิท พุทธศาสนศึกษา 2 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป.นม.4 หนองสาหร่าย ปากช่อง นม. 087-3765419
11 5580120206 นางสาวช่อผกา พรจําเริญ พุทธศาสนศึกษา 2 วัดบันไดม้า สพป.นม.4 ปากช่อง ปากช่อง นม. 088-3429156
12 5580120215 นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทะเล พุทธศาสนศึกษา 2 บ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) สพป.นม.2 ท่าจะหลุง โชคชัย นม. 081-7044085

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
กลุ่มที่ 5 อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์ชินวัชร นิลเนตร โทร 0897618996

สถานที่ตั้ง เบอร์โทร

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู่1,2
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120232 นางสาวอุมาพร เพชรตะกั่ว พุทธศาสนศึกษา 2 สุรธรรมพิทักษ์ สพม.31 โพธิ์กลาง เมือง นม. 080-1672152
2 5580120245 นายอภิชัย ซ้อนกลาง พุทธศาสนศึกษา 2 สุรธรรมพิทักษ์ สพม.31 โพธิ์กลาง เมือง นม. 087-2554600
3 5580120138 นายพรศักดิ์ บุญเงิน พุทธศาสนศึกษา 1 มหิศราธิบดี สพม.31 บ้านโพธิ์ เมือง นม. 084-4773455
4 5580120143 นายอชิระ เหล็กพะเนาว์ พุทธศาสนศึกษา 1 มหิศราธิบดี สพม.31 บ้านโพธิ์ เมือง นม. 080-1689589
5 5580120241 นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก พุทธศาสนศึกษา 2 บุญวัฒนา สพม.31 หัวทะเล เมือง นม. 098-5864980
6 5580120130 นางสาวสุรีพร ผันกลาง พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านพลจลก สพป.นม.1 มะค่า โนนสูง นม. 098-6687125
7 5580120213 นางสาวปิยฉัตร คารมกลาง พุทธศาสนศึกษา 2 บ้านพลจลก สพป.นม.1 มะค่า โนนสูง นม. 085-2094075
8 5580120224 นางสาววิไลวรรณ พลวิเศษ พุทธศาสนศึกษา 2 ชุมชนประทาย สพป.นม.7 ประทาย ประทาย นม. 063-004-0623
9 5580120126  นางสาวศิรินทร์กาญจน์ เทพมาลี พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านเตยกระโตน สพป.นม.7 ประทาย ประทาย นม. 085-2097973
10 5580120236 นายทิวานนท์ ชั่งดี พุทธศาสนศึกษา 2 จารย์ตํารา สพป.นม.7 ท่าหลวง พิมาย นม. 081-0693995

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา

กลุ่มที่ 6 อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ โทร 0896266003
สถานที่ตั้ง เบอร์โทร

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู่1,2



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล โปรแกรม ชื่อโรงเรียน สังกัด
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5580120202 นางสาวเกตุนรินทร์ พิพิธ พุทธศาสนศึกษา 2 บ้านหนองกระทุ่ม สพป.นม.1 หนองกระทุ่ม เมือง นม. 081-8795789
2 5580120129  นางสาวสุภัสสร มารศรี พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านหนองตาคง สพป.นม.1 หนองบัวศาลา เมือง นม. 088-3590383
3 5580120226 นางสาวสุจิตรา บุญนอก พุทธศาสนศึกษา 2 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม.31 โคกสูง เมือง นม. 098-4450984
4 5580120145 นายอนุพงษ์ มุ้งต่อบัว พุทธศาสนศึกษา 1 บ้านจอหอ สพป.เขต 1 ในเมือง เมือง นม. 098-1825992
5 5580120219 นางสาวรพีพรรณ สุขกลาง พุทธศาสนศึกษา 2 บึงพญาปราบ สพป.นม.1 บ้านเกาะ เมือง นม. 084-4111835
6 5580120218 นางสาวมิ่งขวัญ พนมใส พุทธศาสนศึกษา 2 เมืองยางศึกษา อบจ. เมืองยาง เมืองยาง นม. 080-1665529
7 5580120112 นางสาวนุชนาถ พันธ์กุ่ม พุทธศาสนศึกษา 1 โพนทอง (สุวรรณราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.นม.6 โพนทอง สีดา นม. 080-7271603
8 5580120244 นายอนุชา อาจโยธา พุทธศาสนศึกษา 2 แก้งคร้อวิทยา สพม.30 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชย. 090-0048090
9 5580120222 นางสาววราภรณ์ สําราญรื่น พุทธศาสนศึกษา 2 ชุมชนบัวบานสามัคคี สพป.ชย.3 หนองบัวบาน จัตุรัส ชย. 098-9028275
10 5580120205 นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง พุทธศาสนศึกษา 2 หนองบัวแดงวิทยา สพม.30 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชย. 061-0574158
11 5580120203 นางสาวเกษสุดา บุญแตง พุทธศาสนศึกษา 2 หนองบัวระเหววิทยาคาร สพม.30 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชย. 080-7297047

เบอร์โทร

รายชื่อโรงเรียน  รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 1(รหัส101521) หมู่1,2
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปกีารศึกษา 2559

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา
กลุ่มที่ 7 อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์ โทร 0942896420

สถานที่ตั้ง
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