
แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี 

หองที่ 1 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. สุวรรณี  ยหะกร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1582202964 ดาบตาํรวจ ชนินทร ถนนกลาง ราชบุรี  

2 1592200107 นางสาวประภัสสร กลิน่ขาว ชัยนาท  

3 1592201121 นางสาวอัจฉราภรณ ยานะจติร นครราชสีมา  

4 1592201154 นางสาววิมล ชืน่แชมชอย ลพบุรี  

5 1592201162 นายเจษฎา โกสูงเนนิ กรุงเทพมหานคร  

6 1592201196 นายตรีภพ สทุธิกาศนีย สมุทรปราการ  

7 1592201246 นางสาวพชัราภรณ ใจแสน นครปฐม  

8 1592201568 นางสาววรรณสิริ รินทรธราศรี สุราษฎรธาน ี  

9 1592201931 นายธาํรงค หมอโอสถ นนทบุรี  

10 1592201949 นางรัชดาภรณ ดวงแพง ปทุมธาน ี  

11 1592201956 นางสาวกานติมา นิ่มนวล ปทุมธาน ี  

12 1592202111 นางสาวสุรีรัตน ศาลางาม ฉะเชิงเทรา  

13 1592202129 นางสาวกาญจนา ยิ่งนอก ฉะเชิงเทรา  

14 1592201410 นางสาวณัฐทิยา เนยีมสะอาด ชุมพร  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี 

หองที่ 2 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. วินิจ  เทือกทอง มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592201386 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ลพบุรี  

2 1592201493 นายอดิวัฒน เรือนร่ืน กาญจนบุรี  

3 1592201972 นางสาวเพชรรัตน แดงคํา นครนายก  

4 1592201980 นางปยะดา มังคละ นครนายก  

5 1592201998 นายณัฐพงษ ฉิมคลาย นครนายก  

6 1592202020 นางสาวนริศรา ทองยอย นครนายก  

7 1592202137 นางสาวศุภลักษณ เก้ือกูล ฉะเชิงเทรา  

8 1592202152 สิบตํารวจเอกหญิง กาญจนา ทองเนตร กาญจนบุรี  

9 1592202160 สิบตํารวจโทหญิง กฤษณา ประจงศิลป สระแกว  

10 1592202178 นายบรรจง เปาจนัทึก เพชรบุรี  

11 1592202186 นายอาทติย เขมิกานาคะวงศ เพชรบุรี  

12 1592202194 นางสาววรรณวิกา โนชัย เพชรบุรี  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หองที่ 1 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. ดรุณี  จําปาทอง 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592200073 นางสาวเบญจวรรณ ปรีดีวงค นครศรีธรรมราช  

2 1592200362 นายปฐม ชัยชนะ สุราษฎรธาน ี  

3 1592200370 นางสาวจรีวรรณ เขียมวชันะ สุราษฎรธาน ี  

4 1592200420 นางสาวมุรซีลา ดอเลาะ นราธิวาส  

5 1592200503 นางจฑุารัตน ปานประยูร นครศรีธรรมราช  

6 1592201204 นางสาวรูฮานา ราแดง ปตตาน ี  

7 1592201477 นางสาวภัสสร สังหาญ สงขลา  

8 1592201576 นายสรศักดิ์ ชยัฤทธิ ์ กระบี ่  

9 1592201857 นางสาวซิรญาณ เจะอาแซ นราธิวาส  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หองที่ 2 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. วลัย  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592201865 นางสาวซูรอยา อาแว นราธิวาส  

2 1592201873 นายมูหันมัดยามีน มะอิลา นราธิวาส  

3 1592201881 นายเฟาซี มามะ นราธิวาส  

4 1592201899 นายนิสาเปยน หะมะ นราธิวาส  

5 1592201907 นายมะซือฟรี มะแซ นราธิวาส  

6 1592201915 นางสาวมาซีเตาะ ดาโละ นราธิวาส  

7 1592202004 นางสาวจีรวรรณ สุขบางนพ นครศรีธรรมราช  

8 1592202012 นางสาวภาวิณี ศรีเจริญ นครศรีธรรมราช  

9 1592202046 นางสาวนูรีดา มะล ี ปตตาน ี  

10 1592202608 สิบตํารวจโทหญิง ทิพวรรณ แกวพิทักษ สุราษฎรธาน ี  

11 1592202616 สิบตํารวจโทหญิง ฐิติรัตน เพ็ญสวัสดิ ์ ชุมพร  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หองที่ 3 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. อารีรักษ  มีแจง 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592202624 สิบตํารวจเอกหญิง จุฑาภรณ เคียนเขา สุราษฎรธาน ี  

2 1592202632 สิบตํารวจโทหญิง สจุิน คงทุง สุราษฎรธาน ี  

3 1592202640 ดาบตาํรวจหญิง อารีย เข็มเพชร สุราษฎรธาน ี  

4 1592202657 ดาบตาํรวจหญิง จันทนา หมวกทอง สุราษฎรธาน ี  

5 1592202665 ดาบตาํรวจหญิง ยุพดี แนมใส สุราษฎรธาน ี  

6 1592202673 ดาบตาํรวจหญิง สายบัว สุขสวสัดิ์ สุราษฎรธาน ี  

7 1592202681 สิบตํารวจตรี อาทิตย มีชนะ สุราษฎรธาน ี  

8 1592202699 นางสาวสุภาภรณ ปุย ุ นครศรีธรรมราช  

9 1592202707 นางสาวฮามีดะ ยาโงะ สงขลา  

10 1592202715 สิบตํารวจโทหญิง อรเวง เกศรินทร พัทลุง  

11 1592202723 นางสาวอรอนงค ยอดแกว พัทลุง  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หองที่ 4 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
รศ. ดร. นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592202731 ดาบตาํรวจ สอาด หลงัปุเตะ สตูล  

2 1592202749 นางสาวคอดีเยาะ ลีงาลาห สตูล  

3 1592202756 ดาบตาํรวจ สานิตย สงขํา ตรัง  

4 1592202764 สิบตํารวจเอกหญิง กัญญณัฐณ แกวจุลกาญจน สงขลา  

5 1592202772 สิบตํารวจเอก พิชาญ ชูมณ ี สตูล  

6 1592202780 สิบตํารวจเอกหญิง นันทิรัตน บวัเนี่ยว สตูล  

7 1592202798 สิบตํารวจโทหญิง กชกานต เณรานนท นครศรีธรรมราช  

8 1592202806 ดาบตาํรวจหญิง ศรุดา ปรางหมู สงขลา  

9 1592202814 นายมะซาอุดี มะมนิ สงขลา  

10 1592202822 นางสาวมาซียะท สาเมาะ สงขลา  

11 1592202830 สิบตํารวจโท บุญแรง แสนหมื่น พัทลุง  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หองที่ 5 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. อภิรักษ  อนะมาน 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

นครศรีธรรมราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592202848 นางสาวสะรีฮา ชายต ุ สงขลา  

2 1592202855 นางสาวฮารีซัน มามะ สงขลา  

3 1592202863 สิบตํารวจโทหญิง นรารัตน ทุมวงศ นราธิวาส  

4 1592202871 สิบตํารวจโทหญิง วไิลพร ชบูาล ตรัง  

5 1592202996 ดาบตาํรวจหญิง ปาณิสรา ปองศรี ชุมพร  

6 1592203002 นางสาวรอมือละ ดอมอลอ สงขลา  

7 1592203010 นางสุนีตา มีจุย สงขลา  

8 1592203028 นางไชยะนา มุเส็มสะเดา สงขลา  

9 1592203044 นางสาวฮารีเมาะ มนัจ ิ สงขลา  

10 1592203085 สิบตํารวจโทหญิง อัสมา คงทอง สงขลา  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดลําปาง 

หองที่ 1 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
รศ. ดร. อรุณี  หรดาล ศูนยวิทยพฒันา มสธ. ลาํปาง 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1582201776 นายทะเวทย ฑีฆาวงค นาน  

2 1592201055 นางชีวา จาตุรชาต เชียงใหม  

3 1592201071 นายณัฐพล ทะนันชัย นาน  

4 1592201626 นางนฤมล ไชยเลิศ นาน  

5 1592201634 นายธนาวฒุิ นิเต แพร  

6 1592201642 พระภัทรวิชญ อุดทา เชียงราย  

7 1592201659 นางสาวอัญชลุี นกชัยภูม ิ เชียงราย  

8 1592201667 นางสาวนิสากร แกวอ่ิน เชียงราย  

9 1592201691 นางชุติมณฑน อภัยรุณ นาน  

10 1592201709 นางสาวปฐมพร เอมสอาด เชียงใหม  

11 1592201725 นางสาวบัวแกว อุดรพิสัย เชียงใหม  

12 1592201741 นางสาวรัตติยา สุทธหลวง นาน  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดลําปาง 

หองที่ 2 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
รศ. ดร. ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ ศูนยวิทยพัมนา มสธ. ลําปาง 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592201766 นางสาวรักชนก คําสุหลา นาน  

2 1592202038 นายกฤษธนศักดิ์ อุนถ่ิน นาน  

3 1592202491 ดาบตาํรวจหญิง ใหนยาน ยั่งยืนวณิชกุล เชียงราย  

4 1592202509 ดาบตาํรวจหญิง โสภา ศรีสุข เชียงราย  

5 1592202517 สิบตํารวจเอกหญิง เปรมมิกา อัศวยิ่งถาวร เชียงราย  

6 1592202525 สิบตํารวจเอก บุญสง อยางเสรี เชียงราย  

7 1592202533 สิบตํารวจโทหญิง โชติรส โคตจนัทัด เชียงใหม  

8 1592202541 สิบตํารวจโทหญิง ชฎาภา พะแก เชียงใหม  

9 1592202558 นางสาวชนชิา ปุดพรม เชียงใหม  

10 1592202566 นายศรายทุธ มณีขัต ิ เชียงใหม  

11 1592202988 รอยตํารวจโท ศักดิ์ สบบง พะเยา  

12 1592203077 ดาบตาํรวจหญิง อรนุช จติตาคํา เชียงใหม  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดอุบลราชธานี 

หองที่ 1 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
อ. ดร. สุรีรัตน อารีรักษสกุล กองโลก 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

อุบลราชธาน ี

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592201113 นางสาวจฬุาลักษณ ชะเนติยัง สุรินทร  

2 1592201279 นางสาวจีรนันท หนสูิน อํานาจเจริญ  

3 1592201501 นายยุทธนา ยอดคําตัน สุรินทร  

4 1592201519 นายดนัย วิลากุล อุบลราชธาน ี  

5 1592201543 นายนพพร สมคิด ศรีสะเกษ  

6 1592201584 นางสาววรัญญา วงศจนัทร อุบลราชธาน ี  

7 1592201592 นายมีโชติ พรหมประดษิฐ ศรีสะเกษ  

8 1592201675 นางสาวเกศมณี โสภณ อุบลราชธาน ี  

9 1592201683 นางสาวปราณี แทงหิน อุบลราชธาน ี  

10 1592202202 พันตํารวจโท วีระพงศ ชินโคตร บุรีรัมย  

11 1592202210 รอยตํารวจโท สรกฤช ตะเกิงผล บุรีรัมย  

12 1592202228 ดาบตาํรวจ เลิศ มวงสาํเภา บุรีรัมย  

13 1592203093 นางสาวศรินยา เชตะโพธิ ์ มหาสารคาม  

14 1592203101 นางสาวนิภาพร พลเยี่ยม รอยเอ็ด  

15 1592203119 นายภูมิพฒัน เทียมทัศน อํานาจเจริญ  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดอุบลราชธานี 

หองที่ 2 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
รศ. ดร. ประพนธ  เจียรกูล 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

อุบลราชธาน ี

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592202236 ดาบตาํรวจ สนัติ เดี่ยวกลาง บุรีรัมย  

2 1592202244 ดาบตาํรวจ อัมพร พิชญประเสริฐ บุรีรัมย  

3 1592202251 จาสิบตํารวจ ธวชัชัย เกรียมไธสง บุรีรัมย  

4 1592202269 สิบตํารวจเอก อนุชา เชาวนธนาโรจน บุรีรัมย  

5 1592202277 สิบตํารวจตรีหญิง สุพัตรา แกวคําสอน บุรีรัมย  

6 1592202285 สิบตํารวจตรีหญิง ชุดาภา มะธปิไข บุรีรัมย  

7 1592202293 สิบตํารวจตรี โกศล เข็มผะกา บุรีรัมย  

8 1592202301 นางสาวจฑุารัตน ยงสบืชาต ิ บุรีรัมย  

9 1592202319 สิบตํารวจเอก ณัฐภาคย กองรับ สุรินทร  

10 1592202327 สิบตํารวจเอกหญิง สายรุง กลวยทอง สุรินทร  

11 1592202335 นางสาวสุวรรณีย มณีศรี สุรินทร  

12 1592202343 ดาบตาํรวจ คมศร ชาติด ี สุรินทร  

13 1592202350 ดาบตาํรวจหญิง สวรส แจะหอม สุรินทร  

14 1592202368 ดาบตาํรวจ โกศล สงิหา อุบลราชธาน ี  

15 1592202376 สิบตํารวจเอกหญิง พิทยาภรณ เสนคราม อุบลราชธาน ี  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดอุบลราชธานี 

หองที่ 3 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. วัฒนา  มัคคสมนั 

ศูนยวิทยพฒันา มสธ. 

อุบลราชธาน ี

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592202384 นางสาวรัตนกมล อาจมูลลา อุบลราชธาน ี  

2 1592202392 สิบตํารวจเอกหญิง รัชนชีล บุญเพิ่ม อุบลราชธาน ี  

3 1592202400 นางสาวนิตยา สิงหคํา อุบลราชธาน ี  

4 1592202418 สิบตํารวจเอก วรวิทย เสนาศรี นครพนม  

5 1592202426 สิบตํารวจตรี ศิวนัส บอนคํา กาฬสินธุ  

6 1592202889 สิบตํารวจเอก วิรัตน บญุตาง สุรินทร  

7 1592202897 สิบตํารวจตรี ศักดา มุพิลา รอยเอ็ด  

8 1592202913 นายถิรยทุธ พุดตาลดง ศรีสะเกษ  

9 1592202921 นายโชคทวี สีมา ศรีสะเกษ  

10 1592202939 นายกิติทัต สุนทรา ศรีสะเกษ  

11 1592202947 สิบตํารวจตรี เอนก กําจร อุบลราชธาน ี  

12 1592202954 สิบตํารวจตรี ทรงวุฒิ แคนศิลา อุบลราชธาน ี  

13 1592202962 สิบตํารวจโทหญิง อมรทิพย ภักดี นครพนม  

14 1592202970 จาสิบตํารวจ อัศวิน ตะระแจม นครพนม  

15 1592203069 สิบตํารวจตรี นิติกร ทะนามศรี อุบลราชธาน ี  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดอุดรธานี 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
ผศ. ดร. ดวงเดือน  พินสุวรรณ ศูนยวิทยพฒันา มสธ. อุดรธาน ี

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592201097 นางสาวสุนิสา สิมมา อุดรธาน ี  

2 1592201311 นางสายฝน ศรีจันทร หนองบัวลําภู  

3 1592201758 นางสาวมะลิวัลย ใยปางแกว สกลนคร  

4 1592201774 นางสาวมุทติา ผาระสทิธิ ์ อุดรธาน ี  

5 1592202053 รอยตํารวจโท นิตย ไชโยแสง เลย  

6 1592202434 ดาบตาํรวจ สมยอด เนตรแสงศรี เลย  

7 1592202442 ดาบตาํรวจ ภูวดล เนตรแสงศรี เลย  

8 1592202459 ดาบตาํรวจ เทพพิทักษ ศรีสด บึงกาฬ  

9 1592203127 นายอาทร คัตวงค อุดรธาน ี  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดจันทบุรี 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
รศ. ดร. สุจินต  วิศวธีรานนท ศูนยวิทยพฒันา มสธ. จันทบุรี 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592201048 นายเอกวัฒน บุญศรี จันทบุรี  

2 1592201089 นายสุขวฒัน ตลับทอง จันทบุรี  

3 1592202061 นางสาวจฑุารัตน พันธผล จันทบุรี  

4 1592202079 นางณัฐปภัสร เอ่ียมเจริญสุข จันทบุรี  

5 1592202095 ดาบตาํรวจหญิง วรรณวิษา เมืองวงค จันทบุรี  

6 1592202103 นางสาวสุรีรัตน เนื้อนิ่ม จันทบุรี  

7 1592202145 สิบตํารวจเอก ไพรฑลูย บุญช ู สระแกว  

8 1592203051 สิบตํารวจตรี กิตติศักดิ์ นาทอง สระแกว  

 

  



แบบกรอกขอมูลการสัมมนาเสริมประจําชุดวิชา 

สําหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน 

ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา 2559 

ศูนยสัมมนาเสริม  จังหวัดสุโขทัย 

--------------------- 

 

1.  ชุดวิชา  20596  การฝกประสบการณวชิาชีพครู 2 (การปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 1) 

2.  กําหนดการ/รายชื่ออาจารย/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย สถานที่สัมมนา 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

(การนิเทศแบบเผชิญหนา) 
อ. ดร. องอาจ  ซึมรัมย ศูนยวิทยพฒันา มสธ. สโุขทัย 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ลําดับที ่ เลขประจําตัว ชื่อ-นามสกุล จังหวัด หมายเหต ุ

1 1592201733 นายณรงค ปวงคํา ตาก  

2 1592201782 นางสาวทพิยสุคนธ ปะนันท ตาก  

3 1592201790 นางสาววิภา ระเริงแมเมย ตาก  

4 1592201808 นายรักสมิง สีสักแกว ตาก  

5 1592201816 นางสาวพชิชานนัท กาใจ ตาก  

6 1592201824 นางสาววนัทนีย คําแกว ตาก  

7 1592201832 วาที่รอยตรีหญิง อรวรรณ หาญพรม ตาก  

8 1592201840 นางสาวอัมพา มาภาวิภาส ตาก  

9 1592202574 นายสนุทร แกวคํา ตาก  

10 1592202582 นายถิรวุฒิ ไพรพุฒิธรรม ตาก  

11 1592202590 นายภูตะวัน ไพรมโนรม ตาก  

 

 


