
หนา้ 1รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์ 1 นางสาวสุธาสินี  ไวแสน วิชาการศึกษาปฐมวัย 885635844 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน อาจารย์มาลัย  ประดับศรี

เลขท่ี 149 ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 2 นางสาวอรณิช จรัสพันธ์ุ วิชาการศึกษาปฐมวัย 644901224 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

โทร 02-297-5334  แฟกซ์ 02-297-6608,02-669-2411 3 นางสาวพรรณกวี  ยาประดิษฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 820605132 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

4 นางสาวณัฏฐณิชา ขําดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 889678081 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

2 โรงเรียนพญาไท  1 นางสาวรวีวรรณ แซ่งํ่า วิชาการศึกษาปฐมวัย 923382906 ผศ.สิริมณี บรรจง อาจารย์ภาณุวัฒน์   ศิวะสกุลราช

เลขท่ี 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวธมลวรรณ บุญนาน วิชาการศึกษาปฐมวัย 955566899 ผศ.สิริมณี บรรจง

โทรศัพท์ 02-354-5272-3,02-354-5251 โทรสาร 02-354-5277 3 นางสาวณัฐวดี ช่ืนบุญ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934439746 ผศ.สิริมณี บรรจง

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 นางสาวธนันญา บุญธรรม วิชาสังคมศึกษา 063-793-4509 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ

167 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 2 นางสาวปลายฟ้า ม่ิงทะเล วิชาสังคมศึกษา 099-486-2545 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

โทร.0-24247882 แฟกซ์ 0-24243048 3 นางสาวณัฎฐณิชา ทิพย์สุราษฎ์ วิชาสังคมศึกษา 093-772-5109 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

4 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  1 นางสาวปานปิติ พลคณา วิชาคณิตศาสตร์  0906948519 ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยวัฒน์  วารี

เลขท่ี 938 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700 2 นางสาวสุดารา ศรีชมพู วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982346157 ผศ.กรกมล ชูช่วย

โทร.02-424-2598 ต่อ 105 แฟกซ์ 02-424-1137,02-423-2041 3 นางสาวสุทธิรัตน์ แกล้วกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982753461 ผศ.กรกมล ชูช่วย

4 นางสาวสุจิตรา  เจริญพงษ์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

5 โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี 1 นายกิตติธัช บุญนาคแก้ว วิชาสังคมศึกษา 096-892-0204 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   ปวะบุตร

เลขท่ี 86 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 2 นายศิวกร เจ้ียวเห้ง วิชาสังคมศึกษา 097-352-9179 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

โทร.02-985-1995 แฟกซ์ 02-985-1994

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี   1 นางสาวพันธ์ุสุรีย์  หนูช่วย วิชาคณิตศาสตร์  0611976475 ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุชีรา  มะหิเมือง

เลขท่ี 120 หมู่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  2 นางสาวธัญพัฒน์ เสร็จกิจ วิชาคณิตศาสตร์  0610513784 ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา

โทร.02-525-1506 ต่อ 107 แฟกซ์ 02-525-3171,02-525-3229 ต่อ 105 3 นางสาวธัญชนก แสงจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982686415 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน

4 นางสาวนาเดีย มาหะมะ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0908813412 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน

5 นางสาวศตบงกช ถิระผะลิกะ วิชาภาษาอังกฤษ 065-942-8641 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

6 นายสุวิชา เนียมชู วิชาภาษาอังกฤษ 094-593-5285 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

7 นางสาวอัญชิสา เพชรศรี วิชาสังคมศึกษา 085-573-4605 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

8 นางสาวนารีรัตน์ สุดสาย วิชาสังคมศึกษา 095-898-6518 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

9 นางสาวนํ้าทิพย์ สุวิมล วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-990-4141 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

10 นางสาวพนิดา แจดนวน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-108-6336 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

7 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  1 นางสาวกกกรณ์ วงศ์นิล วิชาการศึกษาปฐมวัย 972724633 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยวัฒน์  วารี

เลขท่ี 69 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต 2 นางสาวณัฐสุดา ศิริวงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 961568611 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-628-6561 แฟกซ์ 02-281-0158



หนา้ 2รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

8 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 นายชูเกียรติ รุ่งสิริวัฒนกุล วิชาคณิตศาสตร์  0894962574 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์

เลขท่ี 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กทม.10300 2 นายปฏิภาณ สีน้อยขาว วิชาคณิตศาสตร์  0981569972 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย

โทร.02-243-2159 แฟกซ์ 02-243-2161 3 นางสาวกนกวรรณ คําจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์  0933451679 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย

4 นางสาวปทุมวดี ชัยศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0994409209 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

5 นางสาวแก้วตา เผือดผ่อง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0895337238 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

6 นางสาวณัฏฐิณี ธนะศักดินันท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0856367073 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

7 นางสาวอสมาภรณ์ วิชัยดิษฐ วิชาภาษาอังกฤษ 098-356-4341 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

8 นางสาวประทานพร หระสิทธ์ิ วิชาภาษาอังกฤษ 062-994-042 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

9 นางสาวณัฐจิตกานต์  ธัญรัตน์โภคิน วิชาภาษาอังกฤษ 098-049-5561 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

10 นางสาวสุนิดา ใยอ่อน วิชาภาษาอังกฤษ 080-442-4013 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

11 นางสาว เนตรดาว รามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098 - 6981181 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

12 นางสาว ไอลดา สายแสง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-3296197 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

9 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 นางสาวนาดีรา นุงอาหลี วิชาคณิตศาสตร์  0897325249 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย   ปวะบุตร

เลขท่ี 1162 แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต กทม. 10300 2 นางสาววิศิษฏ์ตรา  ทองสกุล วิชาคณิตศาสตร์  0896504763 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

โทร.02-241-2603 แฟกซ์ 02-241-2194,02-243-0529 3 นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0883251887 ผศ.กรกมล ชูช่วย

4 นายปริญญา เรืองเจริญสุข วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-6341 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

5 นางสาวนฤมล อินทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 080-420-0159 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

6 นายชนะกานต์ หวังนิเวศน์กุล วิชาสังคมศึกษา 094-339-0927 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

7 นายณัฐภัทร์ เปล่ียนช่ืน วิชาสังคมศึกษา 061-030-7825 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

8 นายกฤษณะ โรจนรัตน์ วิชาภาษาไทย 062-3185336 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

9 นางสาวกวินนา ศรีสุวรรณ วิชาภาษาไทย 081-0825796 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นายอรรถพร หนูเหมือน วิชาคณิตศาสตร์  0897245011 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวชลดา ปานสมบูรณ์ วิชาคณิตศาสตร์  0836193245 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

3 นางสาวพิชญ์สินี  ยอดจิตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982514918 ผศ.กรกมล ชูช่วย

 4 นางสาวกัลยาณี เป่ียมพร้อม วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800471956 ผศ.กรกมล ชูช่วย

5 นายพีรวัฒน์ ทองบ่อ วิชาภาษาอังกฤษ 094-374-6808 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

6 นางสาวศุภนัฐตา สมนึก วิชาภาษาอังกฤษ 098-9811755 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

7 นางสาวมรกต แซ่ว้าน วิชาสังคมศึกษา 064-934-9303 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

8 นางสาวอรมณี วงศ์กาฬสินธ์ุ วิชาภาษาไทย 081-0715715 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

9 นางสาวกฤติกา ขุนพล วิชาภาษาไทย 080-8635842 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

10 นายรัชต์พงษ์ ล้ิมเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-0732865 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

11 นายจีระศักด์ิ ไชยเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3724238 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา



หนา้ 3รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

11 โรงเรียนศรีบุณยานนท์    1 นางสาวกชพร วิญญูนุรักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0654532659 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุชีรา  มะหิเมือง

เลขท่ี 41/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 2 นายอุเทน คล้ิงทอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0633403233 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน

โทร 02-969-1402-3   แฟกซ์ 02-527-8827 3 นางสาวนันทนา แสนกอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0981924765 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน

4 นางสาวศศิประภา สีทา วิชาภาษาอังกฤษ 095-172-2953 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

5 นางสาวปลายฝน ฟักทอง วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-9335 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

6 นางสาวสุภาวดี สุทินโน วิชาภาษาอังกฤษ 080-052-0615 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

7 นางสาวฐิติพร แสงรีย์ วิชาสังคมศึกษา 080-770-0468 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

8 นางสาวชฎาพร ดําริตระกูล วิชาสังคมศึกษา 084-709-0885 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

9 นางสาวณัชมน เพชรทอง วิชาสังคมศึกษา 099-363-5054 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

10 นายเกียรติศักด์ิ  มาไกล วิชาภาษาไทย 063-9544403 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

11 นายพงศ์สุนทร อ่ิมช่ืน วิชาภาษาไทย 097-0781140 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

12 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 นายจิรเมธ แย้มชู วิชาคณิตศาสตร์  0939456154 อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง

181 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวอรพิน แก้วนอก วิชาคณิตศาสตร์  0988529490  อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร

โทรศัพท์ 02-2820117 โทรสาร. 02-2812638 3 นางสาวธัญญาเรศ  บุญมา วิชาภาษาอังกฤษ 061-357-1810 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

4 นายอนุชา ทีคอโงน วิชาภาษาอังกฤษ 098-258-9827 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

5 นางสาวสุกัญญา ขันติกุล วิชาภาษาไทย 080-0610278 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

6 นางสาวอริสา รุ่งเรือง วิชาภาษาไทย 064-8827260 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

7 นางสาวชนกานต์   รอดแว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

13 โรงเรียนกันตะบุตร 1 นางสาวอัจฉรีพร จิตชา วิชาภาษาอังกฤษ 081-691-6059 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ

เลขท่ี 71  ถนนอํานวยสงคราม  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวมาริสา ประสิทธ์ิธัญกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 088-351-2877 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

โทร.02-241-5214,02-669-1101 แฟกซ์ 02-669-1102 3 นางสาวชนันญา กรวยทรัพย์ วิชาภาษาอังกฤษ 090-778-8299 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

4 นางสาวสุธาทิพย์  คูณขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 932862816 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

5 นางสาวเบญจวรรณ ด่านกุลชัย วิชาการศึกษาปฐมวัย 873368160 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

6 นางสาวภัณฑิรา ภูมิภมร วิชาการศึกษาปฐมวัย 966492424 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

7 นายเศรษฐพงษ์ กองแก้ว วิชาภาษาไทย 065-1525633 อ.ธิดาดาว เดชศรี

8 นางสาวพิมพ์ชนก แต่นสุ่ย วิชาภาษาไทย 098-0494533 อ.ธิดาดาว เดชศรี

9 นางสาวชนัตพร  สายทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2700991 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

14 โรงเรียนอนุบาลสามเสน 1 นางสาวนรินี ดวงจักร์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 824385166 ผศ.สิริมณี บรรจง อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 2 นางสาวสุทธิชา ระจิตดํารงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 894582623 ผศ.สิริมณี บรรจง

โทร.02-279-0415,02-279-9802 แฟกซ์ 02-278-0713 3 นางสาวธัญชนก สุทธิพิทักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 810865153 ผศ.สิริมณี บรรจง

4 นางสาววราพร เอกตาแสง วิชาการศึกษาปฐมวัย 982478693 ผศ.สิริมณี บรรจง

5 นางสาวณัฐธิดา ฤาชากุล วิชาการศึกษาปฐมวัย 933917450 ผศ.สิริมณี บรรจง

6 นางสาวปพิชญา เหล่านิยมไทย วิชาการศึกษาปฐมวัย 929942699 ผศ.สิริมณี บรรจง



หนา้ 4รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

15 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นายเจษฎาพงษ์ ตะเคียนราม วิชาคณิตศาสตร์  0874211590 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย อาจารย์มาลัย  ประดับศรี

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า  แขวงอรุณอมรินทร์  เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นางสาวเบญจวรรณ จันทภูมิ วิชาคณิตศาสตร์  0820894819 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175 3 นางสาวพิมพ์ลภัส อัคสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0950687752 อ.ดร.อารยา ลี

4 นางสาววรรณวิภา บํารุงวงค์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0865293700 อ.ดร.อารยา ลี

5 นายภรัณยู โพธ์ิงาม วิชาภาษาอังกฤษ 062-050-7426 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

6 นายดาเนียล ดิษยพงษ์พร วิชาภาษาอังกฤษ 062-390-4561 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

7 นายอนุรักษ์ ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 097-972-6392 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

8 นายสิทธิศักด์ิ ศรีคล้าย วิชาภาษาอังกฤษ 097-230-9981 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

9 นางสาวกาญจนา วิริยะ วิชาสังคมศึกษา 098-292-6352 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

10 นายศรายุธ อ่อนหวาน วิชาสังคมศึกษา 080-048-4837 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

11 นางสาวณิสรา อภิชาติ วิชาสังคมศึกษา 094-983-8590 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

12 นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ วิชาสังคมศึกษา 087-632-6942 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

13 นางสาววิชิตา หงษ์พงษ์ วิชาภาษาไทย 083-0839704 อ.ธิดาดาว เดชศรี

14 นางสาวชิษณุชา ชํานาญ วิชาภาษาไทย 092-0125632 อ.ธิดาดาว เดชศรี

15 นางสาวณัฐา  ครามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-698-5880 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

16 นางสาวสุกัญญา  ทุมทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 093-377-9679 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

16 โรงเรียนโกวิทธํารง 1 นางสาวบุษรินทร์  แซ่ลี วิชาการศึกษาปฐมวัย 968711781 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล อาจารย์ภาณุวัฒน์   ศิวะสกุลราช

เลขท่ี 58 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวอัสมาพร สุขตัน วิชาการศึกษาปฐมวัย 945645529 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

โทร.02-2453002 , 02-2453161

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

17 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 นางสาวกมลรัตน์  ชูช่วย วิชาภาษาอังกฤษ 092-980-3544 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล

ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 2 นางสาวยอดขวัญ สัตตารัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 083-836-9839 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

โทรศัพท์ 02-4129103 โทรสาร. 02-4129872 3 นางสาวปุณยาพร อินทวี วิชาภาษาไทย 097-2187974 อ.สุมนา เขียนนิล

 4 นางสาวสุวนันท์ ศรีปานเงิน วิชาภาษาไทย 098-4418786 อ.สุมนา เขียนนิล

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

18 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร  1 นางสาวอรวรรณ เลือดแสงไทย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 959606659 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล

977/39 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 2 นางสาวกัญญารัตน์  สุภาผล วิชาการศึกษาปฐมวัย 989252842 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/แฟกซ์. 0-2241-2655 3 นางสาวศิรประภา  พลโลกา วิชาการศึกษาปฐมวัย 946917616 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

19 โรงเรียนวัดสร้อยทอง 1 นางสาวพีรพร ศรีกําพล วิชาการศึกษาปฐมวัย 613600567 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

1333 ถ.ประชาราษฎร์สาย  1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 2 นางสาวดวงใจ โตโคกขาม วิชาการศึกษาปฐมวัย 850677264 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

โทร./แฟกซ์ 0-2585-6463



หนา้ 5รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

20 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1 นายอภิสิทธ์ิ ฉันทกุล วิชาคณิตศาสตร์  0887540125 ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง

เลขท่ี 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ 2 นางสาวสุธาสินี  น่ิมนวล วิชาคณิตศาสตร์   0954251326 ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-467-2817,02-467-2609 แฟกซ์ 02-457-1167 3 นายบุญญาณัช คัสกุล วิชาภาษาอังกฤษ 097-224-3723 อาจารย์ ดร. พิณทิพา สืบแสง

4 นายจักรพันธ์ สุดดี วิชาภาษาอังกฤษ 092-423-8785 อาจารย์ ดร. พิณทิพา สืบแสง

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

21 โรงเรียนหอวัง 1 นายณัฐศักด์ิ โลมาศ วิชาสังคมศึกษา 087-829-2070 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยวัฒน์  วารี

เลขท่ี 16/9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 2 นายวงศกร รอดประยูร วิชาสังคมศึกษา 096-536-1782 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

โทร.02-513-3134

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

22 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1 นางสาวมุทิตราภร   มูลเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0943353177 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง

เลขท่ี 2/1 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กทม.10300 2 นายเฉลิมพล อาสน์อ่อนศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0833366990 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน

โทร.02-243-7088 3 นางสาวชลนิชา เค่ียมคม วิชาภาษาอังกฤษ 080-075-0304 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

4 นางสาววิภาริณี รัตนวิชัย วิชาภาษาอังกฤษ 094-486-7622 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

23 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 นางสาวกนกวรรณ ศรีโฉมงาม วิชาคณิตศาสตร์  0841383102 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

เลขท่ี 212 ซอยกรุงเทพนนท์  21 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม10  2 นางสาวทิตาวีร์ เพ็งสง วิชาคณิตศาสตร์  0862927710 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

โทร.02-585-2901 3 นางสาวฐิติรัตน์  ใยย่อง วิชาคณิตศาสตร์  0871651948 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

4 นางสาวดาราณี กุลกิจ วิชาสังคมศึกษา 099-051-9573 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

5 นางสาวอมรา โพธ์ิสวัสด์ิ วิชาสังคมศึกษา 083-842-2053 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

6 นางสาวกรรณิกา หิรัญกาญจน์ วิชาสังคมศึกษา 062-212-6693 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

24 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นายวัชรพล พิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์  0954382841 ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง

เลขท่ี 238 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์  ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 นางสาวก่ิงกาญจน์ บุญสุข วิชาคณิตศาสตร์  0980147879 ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา

โทร.02-525-0027 3 นางสาวจุฑามาศ เอ้ียงมี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0954257771 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน

 4 นางสาวขวัญชีวา แซ่ล้ี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0638748315 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน  

5 นางสาวเนตรนภิตร  ศรีชุม วิชาภาษาอังกฤษ 092-646-1362 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

6 นางสาวสาวิกา ธรวนิชนาม วิชาสังคมศึกษา 099-1184741 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

7 นางสาวนาตยา คงตะโก วิชาสังคมศึกษา 080-883-6377 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

8 นายอาทิตย์ บุพโต วิชาภาษาไทย 090-6092735 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

9 นางสาวทักษพร อ่อนละออ วิชาภาษาไทย 093-7177981 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

10 นางสาวมารีนี กานิง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2106343 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

11 นางสาวขนิษฐา พรหมทา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 062-8986748 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

25 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 1 นางสาวชลาลัย ปล้ืมใจ วิชาการศึกษาปฐมวัย 814259785 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป อาจารย์ภาณุวัฒน์   ศิวะสกุลราช

เลฃท่ี 62 ถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวพิมพ์ผกา  พิพู วิชาการศึกษาปฐมวัย 844800137 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

โทร.02-215-7335 3 นางสาวกมลพรรณ ถาพยอม วิชาการศึกษาปฐมวัย 612748469 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

4 นางสาวนุชวรา เมืองเกษม วิชาการศึกษาปฐมวัย 972157004 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป



หนา้ 6รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

26 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 นางสาวปานอาภา  วีชะรังสรรค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 819042192 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

หมู่ท่ี 13 ตําบลทุ่งวัดดอน เขตสาทร หทม.10120 2 นางสาวชลทิชา เนาวสัยศรี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824983767 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

โทร.02-286-1746 แฟกซ์ 02-287-3240

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

27 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  1 นายมนวิชญ์  มากสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936103445 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุชีรา  มะหิเมือง

เลขท่ี 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม  ตําบลสวนใหญ่ 2 นางสาวณันท์ทิชา ดาราศร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0922673936 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-525-0470 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-527-4167 3 นางสาวธชวรรณ กวยระคาร วิชาภาษาอังกฤษ 091-0408794 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

4 นายธรากร เสาวดี วิชาภาษาอังกฤษ 099-4090831 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

5 นายอธิป  ดีย่ิง วิชาภาษาอังกฤษ  096-6455715 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

6 นางสาวสัญสิริ อินอุ่นโชติ วิชาสังคมศึกษา 085-754-6951 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

7 นางสาวชาริสา ศรีจันทร์งาม วิชาสังคมศึกษา 061-414-9479 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

8 นางสาวปณิดา ซาหว้า วิชาสังคมศึกษา 092-285-7365 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

9 นางสาวมัทรียา นาภูรัตน์ วิชาภาษาไทย 095-4635503 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

10 นางสาวกันต์กนิษฐ์  วัฒนสิทธ์ิ วิชาภาษาไทย 093-7931814 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

 11 นางสาววิลาสินี  แซ่ซ่ือ วิชาภาษาไทย 080-0606485 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

12 นางสาววราภรณ์ สังข์ฤทธ์ิ วิชาภาษาไทย 092-2799580 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

28 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 นายณัฐชนน อนันเอ้ือ วิชาสังคมศึกษา 087-261-9330 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์ อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

เลขท่ี 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 โทร.02-211-4192

โทร.02-211-6709 แฟกซ์ 02-212-4495

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

29 โรงเรียนศึกษานารี 1 นางสาวสุนิสา ผงพิลา วิชาคณิตศาสตร์  0960201120 ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง

เลขท่ี 176 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 2 นางสาวสิริวรรณ กามูณี วิชาคณิตศาสตร์  0887685265 ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย

โทร. 02-466-7223 แฟกซ์ 02-466-2182 3 นางสาวภัทรานิษฐ์  อัครพงศ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0944825599 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

4 นายพศวีร์ มหัคคะประทีป วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0931820841 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

5 นางสาวกุลนที มาศเมฆ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936282679 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

30 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 1 นายจักรพันธ์ หมอยาดี วิชาสังคมศึกษา 098-342-8943 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

ถนนสุคนธสวัสด์ิ  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 2 นางสาวกมลชนก ทับยัง วิชาสังคมศึกษา 062-654-5475 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

โทร.02-907-7910 3 นางสาวนัชธินี ผลเนตร วิชาสังคมศึกษา 089-496-5257 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

31 โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 1 นางสาวกัณญามาฑ ประเสริฐสุข วิชาการศึกษาปฐมวัย 624169942 อ.ดวงกมล จงเจริญ อ.ดวงกมล จงเจริญ

เลขท่ี 6 ซอย สาทร 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1012 2 นางสาวสิริทร ดิษฐาพร วิชาการศึกษาปฐมวัย 846622293 อ.ดวงกมล จงเจริญ

โทร. 02-286-2588  แฟกซ์ 02-679-7050 3 นางสาวันวิสา ขันติรมย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934243974 อ.ดวงกมล จงเจริญ

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

32 โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ 1 นางสาวฐิดารัตน์  จิตร์ประเสริฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 624543224 อ.ดวงกมล จงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง

เลขท่ี 261/1  แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.10200 2 นายจิรายุทธ ทองรักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 610965007 อ.ดวงกมล จงเจริญ



หนา้ 7รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

33 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1 นางสาวณัฐรุจา ใจหาร วิชาภาษาไทย 065-5068705 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

เลขท่ี ๑๙๕ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 2 นางสาวธัญชนก เรืองเสน วิชาภาษาไทย 080-9931040 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

โทร. 02-376-0463 ต่อ 116

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

34 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวภาณุมาศ สุทธิรักษ์ วิชาคณิตศาสตร์  0993299197 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยวัฒน์  วารี

เลขท่ี ๖๙ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 2 นางสาวนิศารัตน์ อวยพร วิชาคณิตศาสตร์   0642912212 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย

โทร. 02-281-9208 3 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800670794 อ.ดร.อารยา ลี

4 นางสาวปรารถนา นมัสศิลา วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0621435334 อ.ดร.อารยา ลี

5 นางสาวธาริณี ชัยเวส วิชาภาษาอังกฤษ 086-069-8183 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

6 นางสาวสุปรีดา ซาล่าม วิชาภาษาอังกฤษ 088-307-1594 อาจารย์ ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

7 นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ วิชาสังคมศึกษา 084-512-3999 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

8 นายครรชิต อัคษร วิชาสังคมศึกษา 061-983-7557 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

9 นายภูริภัทร พลเดช วิชาสังคมศึกษา 063-845-5866 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

10 นายณธีพัฒน์ ธนกรจิระวัฒน์ วิชาสังคมศึกษา 092-520-3041 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

11 นายจีรุต เพลินบุบผา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 099-468-3399 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

12 นายชาญวิทย์ แจ้งสว่าง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 096-040-7579 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

35 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 นางสาวปลายฝัน รักษ์รงค์ วิชาคณิตศาสตร์  0906492552 อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุชีรา  มะหิเมือง

เลขท่ี ๑๕๙๘ ถนน กรุงเกษม แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานค  ๑2 นางสาวนภัส แสงจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์  0805675796 อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร

โทร.02-2210196

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

36 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 นางสาวเมษยา ภารกุล วิชาคณิตศาสตร์  0616796526 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง

เลขท่ี ๙๔ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 2 นางสาวทิพยวิมล ศิริวัฒน์ วิชาคณิตศาสตร์  0630673096 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์

 โทร.02-418-2911 3 นางสาววราภรณ์ กุลตัน วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0620754328 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

4 นางสาวอาทิติยา นิลพัฒน์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625248102 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

5 นางสาวศศิ โรจน์บวรวิทยา วิชาภาษาอังกฤษ 095-781-0996 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

6 นางสาววัชรา เกิดกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 095-828-5891 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

7 นางสาวเสาวลักษณ์  บุญหลัง วิชาภาษาไทย 062-9091809 อ.ธิดาดาว เดชศรี

8 นางสาวลดาวัลย์ แซ่ล้ิม วิชาภาษาไทย 096-6529382 อ.ธิดาดาว เดชศรี

9 นางสาวชุติวรรณ  วรวิสัน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-560-2610 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

10 นางสาวยุพพิชญา สาแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-552-4474 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์



หนา้ 8รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

37 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  บดินทรเดชา 1 นางสาวศรินยา แสนยุ วิชาภาษาอังกฤษ 082-6710632 อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

เลขท่ี ๕/๒๓ ซอย ลาดพร้าว ๖๙ แขวง สะพาน ๒ เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑ 2 นางสาวนิยดา อาแวดอมอ วิชาภาษาอังกฤษ 080-417-6788 อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง

โทร.02-5302326-7 3 นางสาวณัฐธยาน์ หนูช่วย วิชาภาษาไทย 063-7625343 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

 4 นายศุภณัฐ อนุพจน์มนตรี วิชาภาษาไทย 099-3182609 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

5 นางสาวเกสรี ต้ังกมลประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-018-1880 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

6 นายบุณยกร เสนนํ้าเท่ียง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-832-0078 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

38 โรงเรียนประชานิเวศน์ 1 นางสาววรนุช เหมสูงเนิน วิชาการศึกษาปฐมวัย 863764635 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

ซอย ๑๐ ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 2 นางสาวปุญชรัสม์ิ  ปัญญาพลทรัพย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 958323898 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

โทร.02-588-4028 3 นางสาวรณพร มุ่งดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824861170 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

39 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 1 นางสาวปภาวดี  กึบขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 825156228 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

เลขท่ี ๕๖๘ ถนนแขวงวังทองหลาง  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กทม.10310 2 นางสาวณธิดา บุญภานนท์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 827779519 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

โทร0.02-5144162

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

40 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 นางสาวสุจิราภรณ์  ธรรมาพิศิษฐ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0853821152 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล

505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  กทม.10600 2 นางสาวกานต์สิรี  อุดม วิชาสังคมศึกษา 094-375-5945 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

โทร.02-472-0988 3 นายกล้า เกิดทองเหล็ก วิชาสังคมศึกษา 085-382-4333 อาจารย์กุลทราภรณ์  สุพงษ์

4 สิบเอกสุรเกียรติ มะสุใส วิชาภาษาไทย 082-1222557 อ.สุมนา เขียนนิล

5 นางสาวเนตรนภา คะดุน วิชาภาษาไทย 084-0479347 อ.สุมนา เขียนนิล

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 1 นางสาวภาณุมาศ อยู่สงค์ วิชาสังคมศึกษา 084-677-6983 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม

โทร.02-4311364, 02-431325 แฟกซ์ 034-297664

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

42 โรงเรียนมหรรณพาราม 1 นายวีรศักด์ิ อินทรัตน์ วิชาคณิตศาสตร์  0958783931 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง

เลขท่ี ๖๘/๕ หมู่ ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวอัจฉราภรณ์  คําแดง วิชาคณิตศาสตร์  0990826347 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์

โทร.๐๒-๔๔๘๖๖๑๗ 3 นางสาวธัญชนก ศรียงยศ วิชาคณิตศาสตร์  0918377315 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์

4 นางสาวณัชธิดารัตน์  ภูศรี วิชาภาษาอังกฤษ 088-819-4664 ผศ. ดร. ดวงกมล ฐิติเวส

5 นางสาววิภาดา ทองคําเภา วิชาภาษาอังกฤษ 098-010-0557 ผศ. ดร. ดวงกมล ฐิติเวส

6 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีแก่น วิชาภาษาอังกฤษ 085-562-4714 ผศ. ดร. ดวงกมล ฐิติเวส

7 นายโยเซฟ ดุลยพล วิชาภาษาอังกฤษ 097-970-7699 ผศ. ดร. ดวงกมล ฐิติเวส

8 นางสาวปิยวรรณ พันธ์ทอง วิชาสังคมศึกษา 082-240-0845 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

9 นางสาวมัณฑนา ม่ันคง วิชาสังคมศึกษา 062-051-4989 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

10 นางสาวกรรัตน์ สระทองฮัก วิชาภาษาไทย 084-6696440 อ.ธิดาดาว เดชศรี

11 นางสาวมุทิตา มาพบ วิชาภาษาไทย 062-5432382 อ.ธิดาดาว เดชศรี



หนา้ 9รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

43 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 นางสาวธัญวรัตน์  มีสา วิชาภาษาอังกฤษ 061-141-9294 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน อาจารย์มาลัย  ประดับศรี

๒๑๐ ถนน ราชวิถี แขวง บางย่ีขัน เขต บางพลัด กทม.๑๐๗๐๐ 2 นายญาณพัฒน์ วราภรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 096-082-7839 อาจารย์อาบิเกล  มิลาด เอสเซียน

3 นางสาวกุลสตรี มันทิกะ วิชาภาษาไทย 092-9841089 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

4 นายกฤษณะ ชนะภัย วิชาภาษาไทย 098-2515206 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

44 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 นายวัชรวิชช์ วัฒนม่ันคง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0980157069 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ

เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กทม.10200 2 นางสาวพรรณภัทร แสงสว่าง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0918063185 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

 โทร.02-6223341 3 นายศุภกิจ เทิดธรรมวัตร วิชาสังคมศึกษา 061-030-7830 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

4 นางสาวเกศินี บัวช่วย วิชาสังคมศึกษา 092-258-8128 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

5 นางสาวปาริวรรณ บุตรศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 062-327-7091 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

6 นางสาวสุนิสา คํายนต์ วิชาภาษาไทย 095-2239566 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

7 นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล วิชาภาษาไทย 082-3767941 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

8 นายอิสระ ทองบุญ วิชาภาษาไทย 094-0811486 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

45 โรงเรียนโยธินบูรณะ  2 (สุวรรณสุทธาราม) 1 นางสาวธัญญารัตน์  ทับแสง วิชาคณิตศาสตร์  0869549292 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์ อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง

เลขท่ี ๒๗๙/๑ ซอย ๕๖ ถนน กรุงเทพนนทบุรี  แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม.๑๐๘๐๐ 2 นางสาวกาญจนา ทองมูล วิชาคณิตศาสตร์   0887871673 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์

โทร.๐๒ ๕๘๕ ๖๕๙๒ 3 นางสาวศศิวิมล ปัจจุโส วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0903619317 อ.ดร.อารยา ลี

4 นางสาวญานิศา อัดโดดดร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0930543270 อ.ดร.อารยา ลี

5 นายจารุวัฒน์ จัดนอก วิชาภาษาอังกฤษ 095-297-4309 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

6 นางสาวสิรินธกานต์  จันทะสิม วิชาภาษาอังกฤษ 085-668-4659 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

7 นายสรวิชญ์ เขตอนันต์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 065-0756224 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

46 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 นางสาวณิชกานต์  เหมทานนท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0987066991 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม อาจารย์ภาณุวัฒน์   ศิวะสกุลราช

เลขท่ี 512/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์  32 แขวงศิริราช 2 นายนันทวัฒน์ ภักดี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0808679864 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

เขตบางกอกน้อย กทม.10700 โทร.02-424-1671,02-424-6873 3 นางสาวพัชราภรณ์ ม่ิงขวัญ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0630926112 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

4 นายราเชนทร์ พวงพวา วิชาภาษาอังกฤษ 093-692-5836 อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

47 โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 1 นายเทพทัต รอดอ่อน วิชาภาษาไทย 080-0601236 อ.สุมนา เขียนนิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง

๑๑๙ หมู่ ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 2 นางสาวมินตรา บุญสุขา วิชาภาษาไทย 095-7820491 อ.สุมนา เขียนนิล

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

48 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 นางสาวเจนจิรา เหิมหัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 644042476 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

๗๔ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 2 นายสุรพันธ์ ท่อทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 942988994 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป



หนา้ 10รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   ภาคเรียนท่ี 1/2564 (นักศึกษาช้ันปีท่ี  5)

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

49 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 นางสาวชลธิชา กลางหน วิชาคณิตศาสตร์  0832309487 ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมหมาย  ปวะบุตร

เลขท่ี ๗๙ หมู่ ๓  ตําบล วัดชลอ อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 2 นางสาวชนกนันท์  ฉิมกูล วิชาคณิตศาสตร์   0832490276 ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา

3 นายกิตติ ขวัญเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0983602354 ผศ.กรกมล ชูช่วย

4 นายปฏิภาณ พัฒน์สิงห์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0644858225 ผศ.กรกมล ชูช่วย

5 นางสาวณัฐชยา ภูนาโคก วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0934560371 ผศ.กรกมล ชูช่วย

6 นางสาวทิพย์สุดา  ทองปรุง วิชาภาษาอังกฤษ 097-239-7119 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

7 นางสาวนันทิชา ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-713-3883 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

8 นางสาวนิชนันท์  นาทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 093-576-3403 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

9 นางสาวฝนดาว ชุติคุณากร วิชาภาษาไทย 085-9300277 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

10 นางสาวสุพรรษา เล็กอุทัย วิชาภาษาไทย 098-4966965 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

11 นายธนศักด์ิ แช่ม วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-996-4749 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

12 นางสาวธันยธรณ์ ชุมแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-790-6275 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

50 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 นายณัฐนคร แซ่หลํ่า วิชาภาษาอังกฤษ 061-463-9292 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ

เลขท่ี 443 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้   เขต หนองแขม 2 นายวุฒิชัย บรรจโรจน์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-497-9524 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

กรุงเทพมหานคร 10160 3 นายกฤษฎา ปาทาน วิชาสังคมศึกษา 094-242-3014 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

4 นางสาวจุฑาทิพย์  โหฬารนรานนท์ วิชาสังคมศึกษา 086-554-5074 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

5 นางสาวสิวารัตน์  วงเวียน วิชาภาษาไทย 098-2745705 อ.สุมนา เขียนนิล

6 นางสาวจิราวรรณ ประสิทธิแพทย์ วิชาภาษาไทย 097-1396892 อ.สุมนา เขียนนิล

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

51 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 1 นางสาวชมพูนุช ญาติพัฒน์ วิชาภาษาไทย 084-9382966 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ

บ้านเลขท่ี ๙๔ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐ 2 นางสาวนวพร ทินวงศ์ วิชาภาษาไทย 080-8107173 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

52 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา  ฝ่ายประถม 1 นางสาววริษฐา อ่อนน้อม วิชาภาษาไทย 098-4357121 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์ อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นายขจรเกียรต์ิ เกิดเข้ม วิชาภาษาไทย 092-8304182 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

53 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี 1 นายธีรโชติ การสี วิชาภาษาไทย 061-3062970 อ.ธิดาดาว เดชศรี อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง

เลขท่ี 987 หมู่ 10 ตําบลบางกร่าง  อําเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี 11000 2 นางสาวอาริยา ชูจันทร์ วิชาภาษาไทย 094-1364096 อ.ธิดาดาว เดชศรี

3 นางสาวพรรณธิภา เกิดสาย วิชาภาษาไทย 098-8758450 อ.ธิดาดาว เดชศรี

4 นางสาวชนกพร เปรมศรี วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-896-8961 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

5 นางสาวปทุมทิพย์  นาคราช วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ  087-8170621 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

6 นางสาวสุพรรณกานต์  หาญประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3369243 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่
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ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

54 โรงเรียนบางย่ีขันวิทยาคม 1 นางสาวเกศริน สีนากุง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0650939005 อ.ดร.อารยา ลี อ.ดร.อารยา ลี

เลขท่ี 165 ซอยจรัญสนิทวงศ์  42 ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700  โทร.02-424-4074 แฟกซ์ 02-424-1208

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

55 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1 นางสาวธันญารัตน์   นิลเพชร   วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-5692921 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

เลขท่ี ๔๖๔๑ ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 2 นางสาวศศิวรรณ  พรมจันทร์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 085-3605721 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

โทร.02-245-0448 3 นางสาวนพพร  วาอุทัศน์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 080 - 9405297 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

56 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล วิชาสังคมศึกษา 088-493-6067 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง

120 ถนนพุทธมณฑลสาย  1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กทม 10170 2 นางสาวสไบทิพย์ โกละกะ วิชาสังคมศึกษา 095-881-9201 อาจารย์ธีรารัตน์  ทิพย์จรัสเมธา

โทร.02-4486931 โทรสาร 02-4487108

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

57 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล ) 1 นายอรรคเดช เตชะศิริกุลทอง วิชาภาษาอังกฤษ 098-327-3984 อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

เลขท่ี ๒๐๐๐/๒๒ ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตดินแดง 2 นายนที ใจมูลม่ัง วิชาภาษาอังกฤษ 065-525-4519 อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง

กทม.๑๐๔๐๐ โทร.๐๒-๒๗๗๐๕๕๗ 3 นางสาวหฤทัยวรรณ  โพธิบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-546-7168 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

4 นางสาวอนุสรา  ผิวไพเราะ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-873-5042 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

58 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1 นายธนวัตษ์ แสงหนู วิชาคณิตศาสตร์  0649620635 อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร อาจารย์บุญฤดี   อุดมผล

เลขท่ี 554 ซอย เพชรเกษม 2 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร106 2 นางสาวนันท์นภัส อินทร์แดง วิชาคณิตศาสตร์  0910341054 อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร

โทร. 02-465-4580

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

59 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 1 นางสาวพิมุกข์ วงศ์สามารถ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625526556 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

เลขท่ี ๑๐๐/๕๑ เทศบาลรังรักษ์เหนือ  ซอย ๑๔ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 2 นางสาวอนัญญา พันธ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0912096259 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 3 นางสาวอรอุมา ชัยยศ วิชาสังคมศึกษา 088-772-9482 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

4 นางสาวบัญชร ลิมป์ไพจิตร วิชาสังคมศึกษา 084-745-9678 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

5 นายชาคร สุขประเสริฐสิน วิชาสังคมศึกษา 064-123-9515 อาจารย์เพียงฤทัย  พุฒิคุณเกษม

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

60 โรงเรียนกุศลศึกษา 1 นางสาววราพร ชูเชิด วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0809329457 อ.ดร.อารยา ลี อ.ดร.อารยา ลี

เลขท่ี ๒๖๙ ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวสุภัค สอนจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0634730674 อ.ดร.อารยา ลี

โทร. ๐๒-๘๘๒๑๑๐๓-๔ โทรสาร ๐๒-๔๓๕๐๑๕๘
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ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

61 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 นางสาวนงนุช เพชรหนู วิชาภาษาอังกฤษ 064-649-9389 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

เลขท่ี ๒๓ ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 2 นางสาวธันยชนก กอบุตร วิชาภาษาอังกฤษ 064-559-3424 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

62 โรงเรียนวัดสังเวช 1 นางสาวศิรภัสสร พรสมบูรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 093-0628414 อ.อาบีเกล มิลาด เอสเซียน อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์

เลขท่ี ๑๐๘ ถนนลําพู แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐

โทร.๐๒ ๖๒๙๒๕๐๙ ต่อ ๑๑๑

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

63 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 นางสาวสาธินี อะเพ่ือนรัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 086-261-7824 อาจารย์ ดร.พิณทิพา สืบแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง

เลขท่ี ๘๘ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร กทม.10200

โทร.02-2255608

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

64 โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม 1 นางสาวจุฑาพร ดีกล้า วิชาการศึกษาปฐมวัย 619546594 อ.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์

330/2  ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม สํานักงานเขตพระนคร  กทม. 10200 2 นางสาวสุทธิดา เล่ียวไพโรจน์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 615979014 อ.ดวงกมล จงเจริญ

โทร./แฟกซ์. 02-2812570

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

65 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 นางสาวปวีณา แก้วคุณเมือง วิชาการศึกษาปฐมวัย 648439385 อ.ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ

เลขท่ี 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวพรชนก ศิลาลอย วิชาการศึกษาปฐมวัย 625826516 อ.ดวงกมล จงเจริญ

โทร.02-243-0275,02-241-2604-5 แฟกซ์ 02-241-2606 3 นางสาวรุจิรา ปานทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 842181293 อ.ดวงกมล จงเจริญ

4 นางสาวพัณณิตา บุศปพงศ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 927131212 อ.ดวงกมล จงเจริญ

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

66 โรงเรียนวัดบรมนิวาส 1 นางสาวจุฑารัตน์ สาตปี วิชาการศึกษาปฐมวัย 922699077 ผศ.สิริมณี บรรจง ผศ.สิริมณี บรรจง

เลขท่ี  ๒ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐ 2 นางสาวสุภาวดี พรหมน้อย วิชาการศึกษาปฐมวัย 817401488 ผศ.สิริมณี บรรจง

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

67 โรงเรียนอนุบาลฤชากร 1 นางสาวอภิญญา แสงมุกดา วิชาการศึกษาปฐมวัย 871515117 ผศ.สิริมณี บรรจง ผศ.สมหมาย  ปวะบุตร

เลขท่ี 1779/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์  57 แขวงบางบําหรุ  เขตบางพลัด 2 นางสาวอัจฉราภรณ์  ยศยอดย่ิง วิชาการศึกษาปฐมวัย 954762541 ผศ.สิริมณี บรรจง

กทม.10700 โทร.02-433-6261

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

68 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์โสภา วิชาการศึกษาปฐมวัย 982499672 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป ผศ.สมหมาย  ปวะบุตร

เลขท่ี 62/4  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 2 นางสาวนุสรี ตาเย๊ะ วิชาการศึกษาปฐมวัย 887976200 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

โทร.02-4130607 แฟกซ์ 02-4131699 3 นางสาวนิธิกานต์  เนตรวงษ์ทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 628707733 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

69 โรงเรียนวัดปรินายก 1 นางสาววิภาวดี บุญพัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 613362702 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

เลขท่ี ๑/๑ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200 2 นางสาวศศิประภา สมโต วิชาการศึกษาปฐมวัย 929852852 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

โทร 02-2816104
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ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

70 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 1 นางสาวศราลี สมานเพชร วิชาสังคมศึกษา 099-746-8490 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

เลขท่ี 313 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร.02-540-7202 แฟกซ์  02-540-7201

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

71 โรงเรียนเทพลีลา 1 นายกฤษฎา ศรีชู วิชาสังคมศึกษา 097-345-7927 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

เลขท่ี ๒๘๑ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 2 นางสาวอรณิชา คําจันทร์ วิชาสังคมศึกษา 098-298-3449 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

โทร.๐๒-๓๑๘๐๖๒๕ 3 นางสาวจริยา เกษมสวัสด์ิ วิชาสังคมศึกษา 095-507-0395 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

72 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1 นางสาวณัฐชา มะลิวัลย์ วิชาภาษาไทย 092-3232041 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ อาจารย์มาลัย  ประดับศรี

เลขท่ี 250 ถนนรัชมงคลประสาธน์  แขวงปากคลอง  เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 2 นางสาววรดา การะเกตุ วิชาภาษาไทย 097-1369194 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

โทร. 02-457-0505,02-457-0083

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

73 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง 1 นางสาวนัยน์ปพร ศรีจันทร์ วิชาภาษาไทย 081-0043031 อ.สุมนา เขียนนิล อ.สุมนา เขียนนิล

เลขท่ี 973 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท 113 แขวงสําโรงเหนือ เขตเมือง 2 นางสาวอภิชญา หร่ายขุนทด วิชาภาษาไทย 088-3585216 อ.สุมนา เขียนนิล

จังหวัดสมุทรปราการ  10270 โทร. 02-384-3679-80  แฟกซ์  02-384-3678

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

74 โรงเรียนวัดชัยมงคล 1 นางสาวสายธาร ผิวเงิน วิชาภาษาไทย 090-0908666 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

เลขท่ี ๔๓๗ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 2 นางสาวสกาวรัตน์  ตรีธันวา วิชาภาษาไทย 086-4947049 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

โทร.๐๒-๒๑๙๐๒๑๐

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

75 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 นางสาวเตือนใจ  เกิดปานทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-189-6453 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

เลขท่ี 182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 2 นางสาวกุลณัฐ ขาวสอาด วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-348-6767 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

โทร.02-311-5185,02-311-5196 แฟกซ์ 02-311-5317,02-332-5040

ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

76 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 1 นางสาวจิราภา  มูลมาตย์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-246-8395 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

สํานักงานเขตคลองสาน  แขวงบางลําภูล่าง  เขตคลองสาน กทม.10600
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ลําดับ สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 สาชาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา อ.นิเทศก์ท่ัวไป
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INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

นางสาวสุธาสินี  ไวแสน
วิชาการศึกษาปฐมวัย

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

นางสาวอรณิช จรัสพันธ์ุ
วิชาการศึกษาปฐมวัย

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

นางสาวพรรณกวี ยาประดิษฐ
วิชาการศึกษาปฐมวัย

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

นางสาวณัฏฐณิชา ขําดี
วิชาการศึกษาปฐมวัย

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนพญาไท  

นางสาวรวีวรรณ แซ่งํ่า
วิชาการศึกษาปฐมวัย

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนพญาไท  

นางสาวธมลวรรณ บุญนาน
วิชาการศึกษาปฐมวัย

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนพญาไท  

นางสาวณัฐวดี ช่ืนบุญ
วิชาการศึกษาปฐมวัย

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางสาวธนันญา บุญธรรม วิชาสังคมศึกษา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางสาวปลายฟ้า ม่ิงทะเล วิชาสังคมศึกษา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางสาวณัฎฐณิชา ทิพย์สุราษฎ์ วิชาสังคมศึกษา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  

นางสาวปานปิติ  พลคณา วิชาคณิตศาสตร์ 

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  

นางสาวสุดารา ศรีชมพู วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  

นางสาวสุทธิรัตน์ แกล้วกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  

นางสาวสุจิตรา  เจริญพงษ์
วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564



INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564

INTERNSHIP 1 แบบประเมินของครูพ่ีเล้ียงประจําโรงเรียน

สถานศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา

กรุณาส่งคืนอาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ภายในวันศุกร์ท่ี  3   กันยายน  2564
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รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวสุธาสิน ีไวแสน วิชาการศึกษาปฐมวัย 885635844

2 นางสาวอรณิช จรัสพันธุ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 644901224

3 นางสาวพรรณกว ียาประดิษฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 820605132

4 นางสาวณัฏฐณิชา ขําดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 889678081

โรงเรียนพญาไท  

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวรวีวรรณ แซ่ง่ํา วิชาการศึกษาปฐมวัย 923382906

2 นางสาวธมลวรรณ บุญนาน วิชาการศึกษาปฐมวัย 955566899

3 นางสาวณัฐวด ีช่ืนบุญ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934439746

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

1 นางสาวธนันญา บุญธรรม วิชาสังคมศึกษา 063-793-4509

2 นางสาวปลายฟ้า มิ่งทะเล วิชาสังคมศึกษา 099-486-2545

3 นางสาวณัฎฐณิชา ทิพย์สุราษฎ์ วิชาสังคมศึกษา 093-772-5109

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวปานปิต ิพลคณา วิชาคณิตศาสตร์ 0906948519



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2 นางสาวสุดารา ศรีชมพู วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982346157

3 นางสาวสุทธิรัตน ์แกล้วกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982753461

4 นางสาวสุจิตรา  เจริญพงษ์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายกิตติธัช บุญนาคแก้ว วิชาสังคมศึกษา 096-892-0204

2 นายศิวกร เจ้ียวเห้ง วิชาสังคมศึกษา 097-352-9179



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวพันธุ์สุรีย ์หนูช่วย วิชาคณิตศาสตร์ 0611976475

2 นางสาวธัญพัฒน ์เสร็จกิจ วิชาคณิตศาสตร์ 0610513784

3 นางสาวธัญชนก แสงจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982686415

4 นางสาวนาเดีย มาหะมะ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0908813412



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

5 นางสาวศตบงกช ถิระผะลิกะ วิชาภาษาอังกฤษ 065-942-8641

6 นายสุวิชา เนียมชู วิชาภาษาอังกฤษ 094-593-5285

7 นางสาวอัญชิสา เพชรศรี วิชาสังคมศึกษา 085-573-4605

8 นางสาวนารีรัตน์ สุดสาย วิชาสังคมศึกษา 095-898-6518

9 นางสาวน้ําทิพย ์สุวิมล วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-990-4141

10 นางสาวพนิดา แจดนวน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-108-6336

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายชูเกียรต ิรุ่งสิริวัฒนกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0894962574

2 นายปฏิภาณ สีน้อยขาว วิชาคณิตศาสตร์ 0981569972

3 นางสาวกนกวรรณ คําจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์ 0933451679

4 นางสาวปทุมวด ีชัยศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0994409209

5 นางสาวแก้วตา เผือดผ่อง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0895337238



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

6 นางสาวณัฏฐิณี ธนะศักดินันท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0856367073

7 นางสาวอสมาภรณ์ วิชัยดิษฐ วิชาภาษาอังกฤษ 098-356-4341

8 นางสาวประทานพร หระสิทธิ์ วิชาภาษาอังกฤษ 062-994-042

9 นางสาวณัฐจิตกานต ์ธัญรัตน์โภคิน วิชาภาษาอังกฤษ 098-049-5561

10 นางสาวสุนิดา ใยอ่อน วิชาภาษาอังกฤษ 080-442-4013

11 นางสาว เนตรดาว รามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098 - 6981181

12 นางสาว ไอลดา สายแสง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-3296197

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวกกกรณ์ วงศ์นิล วิชาการศึกษาปฐมวัย 972724633

2 นางสาวณัฐสุดา ศิริวงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 961568611



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวนาดีรา นุงอาหลี วิชาคณิตศาสตร์ 0897325249

2 นางสาววิศิษฏ์ตรา ทองสกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0896504763

3 นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0883251887

4 นายปริญญา เรืองเจริญสุข วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-6341

5 นางสาวนฤมล อินทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 080-420-0159



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

6 นายชนะกานต์ หวังนิเวศน์กุล วิชาสังคมศึกษา 094-339-0927

7 นายณัฐภัทร์ เปล่ียนช่ืน วิชาสังคมศึกษา 061-030-7825

8 นายกฤษณะ โรจนรัตน์ วิชาภาษาไทย 062-3185336

9 นางสาวกวินนา ศรีสุวรรณ วิชาภาษาไทย 081-0825796

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายอรรถพร หนูเหมือน วิชาคณิตศาสตร์ 0897245011

2 นางสาวชลดา ปานสมบูรณ์ วิชาคณิตศาสตร์ 0836193245

3 นางสาวพิชญ์สิน ียอดจิตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982514918

4 นางสาวกัลยาณี เป่ียมพร้อม วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800471956

5 นายพีรวัฒน ์ทองบ่อ วิชาภาษาอังกฤษ 094-374-6808



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

6 นางสาวศุภนัฐตา สมนึก วิชาภาษาอังกฤษ 098-9811755

7 นางสาวมรกต แซ่ว้าน วิชาสังคมศึกษา 064-934-9303

8 นางสาวอรมณี วงศ์กาฬสินธุ์ วิชาภาษาไทย 081-0715715

9 นางสาวกฤติกา ขุนพล วิชาภาษาไทย 080-8635842

10 นายรัชต์พงษ ์ล้ิมเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-0732865

11 นายจีระศักดิ ์ไชยเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3724238

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวกชพร วิญญูนุรักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0654532659

2 นายอุเทน คล้ิงทอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0633403233

3 นางสาวนันทนา แสนกอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0981924765

4 นางสาวศศิประภา สีทา วิชาภาษาอังกฤษ 095-172-2953



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

5 นางสาวปลายฝน ฟักทอง วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-9335

6 นางสาวสุภาวด ีสุทินโน วิชาภาษาอังกฤษ 080-052-0615

7 นางสาวฐิติพร แสงรีย์ วิชาสังคมศึกษา 080-770-0468

8 นางสาวชฎาพร ดําริตระกูล วิชาสังคมศึกษา 084-709-0885

9 นางสาวณัชมน เพชรทอง วิชาสังคมศึกษา 099-363-5054

10 นายเกียรติศักดิ ์มาไกล วิชาภาษาไทย 063-9544403

11 นายพงศ์สุนทร อ่ิมช่ืน วิชาภาษาไทย 097-0781140

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายจิรเมธ แย้มชู วิชาคณิตศาสตร์ 0939456154

2 นางสาวอรพิน แก้วนอก วิชาคณิตศาสตร์ 0988529490 
3 นางสาวธัญญาเรศ บุญมา วิชาภาษาอังกฤษ 061-357-1810

4 นายอนุชา ทีคอโงน วิชาภาษาอังกฤษ 098-258-9827

5 นางสาวสุกัญญา ขันติกุล วิชาภาษาไทย 080-0610278



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

6 นางสาวอริสา รุ่งเรือง วิชาภาษาไทย 064-8827260

7 นางสาวชนกานต ์ รอดแว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ

โรงเรียนกันตะบุตร

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวอัจฉรีพร จิตชา วิชาภาษาอังกฤษ 081-691-6059

2 นางสาวมาริสา ประสิทธิ์ธัญกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 088-351-2877

3 นางสาวชนันญา กรวยทรัพย์ วิชาภาษาอังกฤษ 090-778-8299

4 นางสาวสุธาทิพย ์คูณขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 932862816

5 นางสาวเบญจวรรณ ด่านกุลชัย วิชาการศึกษาปฐมวัย 873368160

6 นางสาวภัณฑิรา ภูมิภมร วิชาการศึกษาปฐมวัย 966492424



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

7 นายเศรษฐพงษ ์กองแก้ว วิชาภาษาไทย 065-1525633

8 นางสาวพิมพ์ชนก แต่นสุ่ย วิชาภาษาไทย 098-0494533

9 นางสาวชนัตพร  สายทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2700991

โรงเรียนอนุบาลสามเสน

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวนริน ีดวงจักร์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 824385166

2 นางสาวสุทธิชา ระจิตดํารงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 894582623

3 นางสาวธัญชนก สุทธิพิทักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 810865153

4 นางสาววราพร เอกตาแสง วิชาการศึกษาปฐมวัย 982478693

5 นางสาวณัฐธิดา ฤาชากุล วิชาการศึกษาปฐมวัย 933917450

6 นางสาวปพิชญา เหล่านิยมไทย วิชาการศึกษาปฐมวัย 929942699



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายเจษฎาพงษ ์ตะเคียนราม วิชาคณิตศาสตร์ 0874211590

2 นางสาวเบญจวรรณ จันทภูมิ วิชาคณิตศาสตร์ 0820894819

3 นางสาวพิมพ์ลภัส อัคสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0950687752

4 นางสาววรรณวิภา บํารุงวงค์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0865293700

5 นายภรัณย ูโพธิ์งาม วิชาภาษาอังกฤษ 062-050-7426

6 นายดาเนียล ดิษยพงษ์พร วิชาภาษาอังกฤษ 062-390-4561

7 นายอนุรักษ ์ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 097-972-6392



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

8 นายสิทธิศักดิ ์ศรีคล้าย วิชาภาษาอังกฤษ 097-230-9981

9 นางสาวกาญจนา วิริยะ วิชาสังคมศึกษา 098-292-6352

10 นายศรายุธ อ่อนหวาน วิชาสังคมศึกษา 080-048-4837

11 นางสาวณิสรา อภิชาติ วิชาสังคมศึกษา 094-983-8590

12 นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ วิชาสังคมศึกษา 087-632-6942

13 นางสาววิชิตา หงษ์พงษ์ วิชาภาษาไทย 083-0839704

14 นางสาวชิษณุชา ชํานาญ วิชาภาษาไทย 092-0125632

15 นางสาวณัฐา  ครามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-698-5880

16 นางสาวสุกัญญา  ทุมทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 093-377-9679

โรงเรียนโกวิทธํารง

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวบุษรินทร์ แซ่ลี วิชาการศึกษาปฐมวัย 968711781

2 นางสาวอัสมาพร สุขตัน วิชาการศึกษาปฐมวัย 945645529



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวกมลรัตน์ ชูช่วย วิชาภาษาอังกฤษ 092-980-3544

2 นางสาวยอดขวัญ สัตตารัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 083-836-9839

3 นางสาวปุณยาพร อินทวี วิชาภาษาไทย 097-2187974

4 นางสาวสุวนันท์ ศรีปานเงิน วิชาภาษาไทย 098-4418786



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวอรวรรณ เลือดแสงไทย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 959606659

2 นางสาวกัญญารัตน ์สุภาผล วิชาการศึกษาปฐมวัย 989252842

3 นางสาวศิรประภา พลโลกา วิชาการศึกษาปฐมวัย 946917616



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสร้อยทอง

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวพีรพร ศรีกําพล วิชาการศึกษาปฐมวัย 613600567

2 นางสาวดวงใจ โตโคกขาม วิชาการศึกษาปฐมวัย 850677264



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายอภิสิทธิ ์ฉันทกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0887540125

2 นางสาวสุธาสิน ีนิ่มนวล วิชาคณิตศาสตร์  0954251326

3 นายบุญญาณัช คัสกุล วิชาภาษาอังกฤษ 097-224-3723

4 นายจักรพันธ์ สุดดี วิชาภาษาอังกฤษ 092-423-8785



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนหอวัง

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายณัฐศักดิ์ โลมาศ วิชาสังคมศึกษา 087-829-2070

2 นายวงศกร รอดประยูร วิชาสังคมศึกษา 096-536-1782



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวมุทิตราภร  มูลเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0943353177

2 นายเฉลิมพล อาสน์อ่อนศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0833366990

3 นางสาวชลนิชา เค่ียมคม วิชาภาษาอังกฤษ 080-075-0304

4 นางสาววิภาริณี รัตนวิชัย วิชาภาษาอังกฤษ 094-486-7622



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวกนกวรรณ ศรีโฉมงาม วิชาคณิตศาสตร์ 0841383102

2 นางสาวทิตาวีร ์เพ็งสง วิชาคณิตศาสตร์ 0862927710

3 นางสาวฐิติรัตน ์ใยย่อง วิชาคณิตศาสตร์ 0871651948

4 นางสาวดาราณี กุลกิจ วิชาสังคมศึกษา 099-051-9573

5 นางสาวอมรา โพธิ์สวัสดิ์ วิชาสังคมศึกษา 083-842-2053

6 นางสาวกรรณิกา หิรัญกาญจน์ วิชาสังคมศึกษา 062-212-6693



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายวัชรพล พิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ 0954382841

2 นางสาวก่ิงกาญจน ์บุญสุข วิชาคณิตศาสตร์ 0980147879

3 นางสาวจุฑามาศ เอ้ียงมี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0954257771

4 นางสาวขวัญชีวา แซ่ล้ี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0638748315

5 นางสาวเนตรนภิตร ศรีชุม วิชาภาษาอังกฤษ 092-646-1362

6 นางสาวสาวิกา ธรวนิชนาม วิชาสังคมศึกษา 099-1184741

7 นางสาวนาตยา คงตะโก วิชาสังคมศึกษา 080-883-6377

8 นายอาทิตย ์บุพโต วิชาภาษาไทย 090-6092735

9 นางสาวทักษพร อ่อนละออ วิชาภาษาไทย 093-7177981

10 นางสาวมารีน ีกานิง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2106343

11 นางสาวขนิษฐา พรหมทา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 062-8986748



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวชลาลัย ปล้ืมใจ วิชาการศึกษาปฐมวัย 814259785

2 นางสาวพิมพ์ผกา พิพู วิชาการศึกษาปฐมวัย 844800137

3 นางสาวกมลพรรณ ถาพยอม วิชาการศึกษาปฐมวัย 612748469

4 นางสาวนุชวรา เมืองเกษม วิชาการศึกษาปฐมวัย 972157004



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวปานอาภา วีชะรังสรรค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 819042192

2 นางสาวชลทิชา เนาวสัยศรี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824983767



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายมนวิชญ ์ มากสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936103445

2 นางสาวณันท์ทิชา ดาราศร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0922673936

3 นางสาวธชวรรณ กวยระคาร วิชาภาษาอังกฤษ 091-0408794

4 นายธรากร เสาวดี วิชาภาษาอังกฤษ 099-4090831

5 นายอธิป  ดียิ่ง วิชาภาษาอังกฤษ  096-6455715

6 นางสาวสัญสิร ิอินอุ่นโชติ วิชาสังคมศึกษา 085-754-6951

7 นางสาวชาริสา ศรีจันทร์งาม วิชาสังคมศึกษา 061-414-9479

8 นางสาวปณิดา ซาหว้า วิชาสังคมศึกษา 092-285-7365

9 นางสาวมัทรียา นาภูรัตน์ วิชาภาษาไทย 095-4635503

10 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วัฒนสิทธิ์ วิชาภาษาไทย 093-7931814

11 นางสาววิลาสิน ีแซ่ซ่ือ วิชาภาษาไทย 080-0606485

12 นางสาววราภรณ์ สังข์ฤทธิ์ วิชาภาษาไทย 092-2799580



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายณัฐชนน อนันเอ้ือ วิชาสังคมศึกษา 087-261-9330



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนศึกษานารี

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวสุนิสา ผงพิลา วิชาคณิตศาสตร์ 0960201120

2 นางสาวสิริวรรณ กามูณี วิชาคณิตศาสตร์ 0887685265

3 นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครพงศ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0944825599

4 นายพศวีร์ มหัคคะประทีป วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0931820841

5 นางสาวกุลนที มาศเมฆ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936282679



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายจักรพันธ์ หมอยาดี วิชาสังคมศึกษา 098-342-8943

2 นางสาวกมลชนก ทับยัง วิชาสังคมศึกษา 062-654-5475

3 นางสาวนัชธิน ีผลเนตร วิชาสังคมศึกษา 089-496-5257



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธ์ิศาสตร์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวกัณญามาฑ ประเสริฐสุข วิชาการศึกษาปฐมวัย 624169942

2 นางสาวสิริทร ดิษฐาพร วิชาการศึกษาปฐมวัย 846622293

3 นางสาวันวิสา ขันติรมย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934243974



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวฐิดารัตน ์จิตร์ประเสริฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 624543224

2 นายจิรายุทธ ทองรักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 610965007

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวณัฐรุจา ใจหาร วิชาภาษาไทย 065-5068705

2 นางสาวธัญชนก เรืองเสน วิชาภาษาไทย 080-9931040

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวภาณุมาศ สุทธิรักษ์ วิชาคณิตศาสตร์ 0993299197

2 นางสาวนิศารัตน์ อวยพร วิชาคณิตศาสตร์  0642912212

3 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800670794

4 นางสาวปรารถนา นมัสศิลา วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0621435334

5 นางสาวธาริณี ชัยเวส วิชาภาษาอังกฤษ 086-069-8183

6 นางสาวสุปรีดา ซาล่าม วิชาภาษาอังกฤษ 088-307-1594

7 นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ วิชาสังคมศึกษา 084-512-3999

8 นายครรชิต อัคษร วิชาสังคมศึกษา 061-983-7557

9 นายภูริภัทร พลเดช วิชาสังคมศึกษา 063-845-5866

10 นายณธีพัฒน์ ธนกรจิระวัฒน์ วิชาสังคมศึกษา 092-520-3041

11 นายจีรุต เพลินบุบผา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 099-468-3399

12 นายชาญวิทย ์แจ้งสว่าง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 096-040-7579

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวปลายฝัน รักษ์รงค์ วิชาคณิตศาสตร์ 0906492552



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2 นางสาวนภัส แสงจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์ 0805675796

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวเมษยา ภารกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0616796526

2 นางสาวทิพยวิมล ศิริวัฒน์ วิชาคณิตศาสตร์ 0630673096



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

3 นางสาววราภรณ์ กุลตัน วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0620754328

4 นางสาวอาทิติยา นิลพัฒน์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625248102

5 นางสาวศศิ โรจน์บวรวิทยา วิชาภาษาอังกฤษ 095-781-0996

6 นางสาววัชรา เกิดกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 095-828-5891

7 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหลัง วิชาภาษาไทย 062-9091809

8 นางสาวลดาวัลย ์แซ่ล้ิม วิชาภาษาไทย 096-6529382

9 นางสาวชุติวรรณ  วรวิสัน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-560-2610

10 นางสาวยุพพิชญา สาแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-552-4474

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวศรินยา แสนยุ วิชาภาษาอังกฤษ 082-6710632

2 นางสาวนิยดา อาแวดอมอ วิชาภาษาอังกฤษ 080-417-6788

3 นางสาวณัฐธยาน ์หนูช่วย วิชาภาษาไทย 063-7625343

4 นายศุภณัฐ อนุพจน์มนตรี วิชาภาษาไทย 099-3182609



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

5 นางสาวเกสร ีตั้งกมลประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-018-1880

6 นายบุณยกร เสนน้ําเท่ียง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-832-0078

โรงเรียนประชานิเวศน์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาววรนุช เหมสูงเนิน วิชาการศึกษาปฐมวัย 863764635

2 นางสาวปุญชรัสมิ ์ปัญญาพลทรัพย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 958323898

3 นางสาวรณพร มุ่งดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824861170



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวปภาวด ีกึบขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 825156228

2 นางสาวณธิดา บุญภานนท์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 827779519



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนทวีธาภิเศก

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0853821152

2 นางสาวกานต์สิร ีอุดม วิชาสังคมศึกษา 094-375-5945

3 นายกล้า เกิดทองเหล็ก วิชาสังคมศึกษา 085-382-4333

4 สิบเอกสุรเกียรต ิมะสุใส วิชาภาษาไทย 082-1222557

5 นางสาวเนตรนภา คะดุน วิชาภาษาไทย 084-0479347



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวภาณุมาศ อยู่สงค์ วิชาสังคมศึกษา 084-677-6983



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนมหรรณพาราม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายวีรศักดิ์ อินทรัตน์ วิชาคณิตศาสตร์ 0958783931

2 นางสาวอัจฉราภรณ์ คําแดง วิชาคณิตศาสตร์ 0990826347

3 นางสาวธัญชนก ศรียงยศ วิชาคณิตศาสตร์ 0918377315

4 นางสาวณัชธิดารัตน ์ภูศรี วิชาภาษาอังกฤษ 088-819-4664

5 นางสาววิภาดา ทองคําเภา วิชาภาษาอังกฤษ 098-010-0557

6 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีแก่น วิชาภาษาอังกฤษ 085-562-4714

7 นายโยเซฟ ดุลยพล วิชาภาษาอังกฤษ 097-970-7699

8 นางสาวปิยวรรณ พันธ์ทอง วิชาสังคมศึกษา 082-240-0845



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

9 นางสาวมัณฑนา มั่นคง วิชาสังคมศึกษา 062-051-4989

10 นางสาวกรรัตน ์สระทองฮัก วิชาภาษาไทย 084-6696440

11 นางสาวมุทิตา มาพบ วิชาภาษาไทย 062-5432382

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวธัญวรัตน ์มีสา วิชาภาษาอังกฤษ 061-141-9294

2 นายญาณพัฒน ์วราภรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 096-082-7839

3 นางสาวกุลสตร ีมันทิกะ วิชาภาษาไทย 092-9841089

4 นายกฤษณะ ชนะภัย วิชาภาษาไทย 098-2515206



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดราชบพิธ

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายวัชรวิชช์ วัฒนมั่นคง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0980157069

2 นางสาวพรรณภัทร แสงสว่าง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0918063185

3 นายศุภกิจ เทิดธรรมวัตร วิชาสังคมศึกษา 061-030-7830

4 นางสาวเกศินี บัวช่วย วิชาสังคมศึกษา 092-258-8128

5 นางสาวปาริวรรณ บุตรศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 062-327-7091

6 นางสาวสุนิสา คํายนต์ วิชาภาษาไทย 095-2239566

7 นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล วิชาภาษาไทย 082-3767941

8 นายอิสระ ทองบุญ วิชาภาษาไทย 094-0811486



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวธัญญารัตน ์ทับแสง วิชาคณิตศาสตร์ 0869549292

2 นางสาวกาญจนา ทองมูล วิชาคณิตศาสตร์  0887871673

3 นางสาวศศิวิมล ปัจจุโส วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0903619317

4 นางสาวญานิศา อัดโดดดร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0930543270

5 นายจารุวัฒน ์จัดนอก วิชาภาษาอังกฤษ 095-297-4309

6 นางสาวสิรินธกานต ์จันทะสิม วิชาภาษาอังกฤษ 085-668-4659

7 นายสรวิชญ ์เขตอนันต์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 065-0756224



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวณิชกานต์ เหมทานนท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0987066991

2 นายนันทวัฒน์ ภักดี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0808679864

3 นางสาวพัชราภรณ์ มิ่งขวัญ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0630926112

4 นายราเชนทร์ พวงพวา วิชาภาษาอังกฤษ 093-692-5836



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายเทพทัต รอดอ่อน วิชาภาษาไทย 080-0601236

2 นางสาวมินตรา บุญสุขา วิชาภาษาไทย 095-7820491



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวเจนจิรา เหิมหัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 644042476

2 นายสุรพันธ ์ท่อทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 942988994



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวชลธิชา กลางหน วิชาคณิตศาสตร์ 0832309487

2 นางสาวชนกนันท์ ฉิมกูล วิชาคณิตศาสตร์  0832490276

3 นายกิตต ิขวัญเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0983602354

4 นายปฏิภาณ พัฒน์สิงห์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0644858225

5 นางสาวณัฐชยา ภูนาโคก วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0934560371

6 นางสาวทิพย์สุดา ทองปรุง วิชาภาษาอังกฤษ 097-239-7119

7 นางสาวนันทิชา ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-713-3883

8 นางสาวนิชนันท์ นาทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 093-576-3403

9 นางสาวฝนดาว ชุติคุณากร วิชาภาษาไทย 085-9300277

10 นางสาวสุพรรษา เล็กอุทัย วิชาภาษาไทย 098-4966965

11 นายธนศักดิ ์แช่ม วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-996-4749

12 นางสาวธันยธรณ์ ชุมแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-790-6275



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายณัฐนคร แซ่หลํ่า วิชาภาษาอังกฤษ 061-463-9292

2 นายวุฒิชัย บรรจโรจน์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-497-9524

3 นายกฤษฎา ปาทาน วิชาสังคมศึกษา 094-242-3014

4 นางสาวจุฑาทิพย ์โหฬารนรานนท์ วิชาสังคมศึกษา 086-554-5074

5 นางสาวสิวารัตน ์วงเวียน วิชาภาษาไทย 098-2745705

6 นางสาวจิราวรรณ ประสิทธิแพทย์ วิชาภาษาไทย 097-1396892



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวชมพูนุช ญาติพัฒน์ วิชาภาษาไทย 084-9382966

2 นางสาวนวพร ทินวงศ์ วิชาภาษาไทย 080-8107173



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาววริษฐา อ่อนน้อม วิชาภาษาไทย 098-4357121

2 นายขจรเกียรติ ์เกิดเข้ม วิชาภาษาไทย 092-8304182



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายธีรโชต ิการสี วิชาภาษาไทย 061-3062970

2 นางสาวอาริยา ชูจันทร์ วิชาภาษาไทย 094-1364096

3 นางสาวพรรณธิภา เกิดสาย วิชาภาษาไทย 098-8758450

4 นางสาวชนกพร เปรมศรี วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-896-8961

5 นางสาวปทุมทิพย ์นาคราช วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ  087-8170621

6 นางสาวสุพรรณกานต ์หาญประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3369243



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบางย่ีขันวิทยาคม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวเกศริน สีนากุง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0650939005



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวธันญารัตน ์ นิลเพชร   วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-5692921

2 นางสาวศศิวรรณ  พรมจันทร์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 085-3605721

3 นางสาวนพพร  วาอุทัศน์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 080 - 9405297



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล วิชาสังคมศึกษา 088-493-6067

2 นางสาวสไบทิพย ์โกละกะ วิชาสังคมศึกษา 095-881-9201

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายอรรคเดช เตชะศิริกุลทอง วิชาภาษาอังกฤษ 098-327-3984

2 นายนที ใจมูลมั่ง วิชาภาษาอังกฤษ 065-525-4519

3 นางสาวหฤทัยวรรณ  โพธิบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-546-7168

4 นางสาวอนุสรา  ผิวไพเราะ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-873-5042

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายธนวัตษ ์แสงหนู วิชาคณิตศาสตร์ 0649620635

2 นางสาวนันท์นภัส อินทร์แดง วิชาคณิตศาสตร์ 0910341054

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

1 นางสาวพิมุกข์ วงศ์สามารถ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625526556

2 นางสาวอนัญญา พันธ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0912096259

3 นางสาวอรอุมา ชัยยศ วิชาสังคมศึกษา 088-772-9482

4 นางสาวบัญชร ลิมป์ไพจิตร วิชาสังคมศึกษา 084-745-9678

5 นายชาคร สุขประเสริฐสิน วิชาสังคมศึกษา 064-123-9515

โรงเรียนกุศลศึกษา

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาววราพร ชูเชิด วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0809329457



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2 นางสาวสุภัค สอนจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0634730674

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวนงนุช เพชรหนู วิชาภาษาอังกฤษ 064-649-9389

2 นางสาวธันยชนก กอบุตร วิชาภาษาอังกฤษ 064-559-3424



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดสังเวช

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวศิรภัสสร พรสมบูรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 093-0628414



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวสาธิน ีอะเพื่อนรัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 086-261-7824



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวจุฑาพร ดีกล้า วิชาการศึกษาปฐมวัย 619546594

2 นางสาวสุทธิดา เล่ียวไพโรจน์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 615979014



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวปวีณา แก้วคุณเมือง วิชาการศึกษาปฐมวัย 648439385

2 นางสาวพรชนก ศิลาลอย วิชาการศึกษาปฐมวัย 625826516

3 นางสาวรุจิรา ปานทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 842181293

4 นางสาวพัณณิตา บุศปพงศ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 927131212



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดบรมนิวาส

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวจุฑารัตน ์สาตปี วิชาการศึกษาปฐมวัย 922699077

2 นางสาวสุภาวด ีพรหมน้อย วิชาการศึกษาปฐมวัย 817401488



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลฤชากร

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวอภิญญา แสงมุกดา วิชาการศึกษาปฐมวัย 871515117

2 นางสาวอัจฉราภรณ์ ยศยอดยิ่ง วิชาการศึกษาปฐมวัย 954762541



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์โสภา วิชาการศึกษาปฐมวัย 982499672

2 นางสาวนุสร ีตาเย๊ะ วิชาการศึกษาปฐมวัย 887976200

3 นางสาวนิธิกานต ์เนตรวงษ์ทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 628707733



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดปรินายก

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาววิภาวด ีบุญพัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 613362702

2 นางสาวศศิประภา สมโต วิชาการศึกษาปฐมวัย 929852852



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวศราลี สมานเพชร วิชาสังคมศึกษา 099-746-8490



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนเทพลีลา

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นายกฤษฎา ศรีชู วิชาสังคมศึกษา 097-345-7927

2 นางสาวอรณิชา คําจันทร์ วิชาสังคมศึกษา 098-298-3449

3 นางสาวจริยา เกษมสวัสดิ์ วิชาสังคมศึกษา 095-507-0395



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวณัฐชา มะลิวัลย์ วิชาภาษาไทย 092-3232041

2 นางสาววรดา การะเกตุ วิชาภาษาไทย 097-1369194



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวนัยน์ปพร ศรีจันทร์ วิชาภาษาไทย 081-0043031

2 นางสาวอภิชญา หร่ายขุนทด วิชาภาษาไทย 088-3585216



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดชัยมงคล

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวสายธาร ผิวเงิน วิชาภาษาไทย 090-0908666

2 นางสาวสกาวรัตน ์ตรีธันวา วิชาภาษาไทย 086-4947049



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวเตือนใจ  เกิดปานทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-189-6453

2 นางสาวกุลณัฐ ขาวสอาด วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-348-6767



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕

1 นางสาวจิราภา  มูลมาตย์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-246-8395



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕



รายช่ือนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลําดับ รายช่ือ สาขาวิชา หมายเหตุ

นักศึกษาช้ันปีท่ี ๕



หนา้ 270INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์ 1 นางสาวสุธาสินี ไวแสน วิชาการศึกษาปฐมวัย 885635844 อาจารย์มาลัย  ประดับศรี

เลขท่ี 149 ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 2 นางสาวอรณิช จรัสพันธ์ุ วิชาการศึกษาปฐมวัย 644901224

โทร 02-297-5334  แฟกซ์ 02-297-6608,02-669-2411 3 นางสาวพรรณกวี ยาประดิษฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 820605132

4 นางสาวณัฏฐณิชา ขําดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 889678081

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นายเจษฎาพงษ์ ตะเคียนราม วิชาคณิตศาสตร์ 0874211590

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นางสาวเบญจวรรณ จันทภูมิ วิชาคณิตศาสตร์ 0820894819

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175 3 นางสาวพิมพ์ลภัส อัคสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0950687752

4 นางสาววรรณวิภา บํารุงวงค์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0865293700

5 นายภรัณยู โพธ์ิงาม วิชาภาษาอังกฤษ 062-050-7426

6 นายดาเนียล ดิษยพงษ์พร วิชาภาษาอังกฤษ 062-390-4561

7 นายอนุรักษ์ ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 097-972-6392

8 นายสิทธิศักด์ิ ศรีคล้าย วิชาภาษาอังกฤษ 097-230-9981

9 นางสาวกาญจนา วิริยะ วิชาสังคมศึกษา 098-292-6352

10 นายศรายุธ อ่อนหวาน วิชาสังคมศึกษา 080-048-4837

11 นางสาวณิสรา อภิชาติ วิชาสังคมศึกษา 094-983-8590

12 นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ วิชาสังคมศึกษา 087-632-6942

13 นางสาววิชิตา หงษ์พงษ์ วิชาภาษาไทย 083-0839704

14 นางสาวชิษณุชา ชํานาญ วิชาภาษาไทย 092-0125632

15 นางสาวณัฐา  ครามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-698-5880

16 นางสาวสุกัญญา  ทุมทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 093-377-9679

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 นางสาวธัญวรัตน์ มีสา วิชาภาษาอังกฤษ 061-141-9294

๒๑๐ ถนน ราชวิถี แขวง บางย่ีขัน เขต บางพลัด กทม.๑๐๗๐๐ 2 นายญาณพัฒน์ วราภรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 096-082-7839

3 นางสาวกุลสตรี มันทิกะ วิชาภาษาไทย 092-9841089

4 นายกฤษณะ ชนะภัย วิชาภาษาไทย 098-2515206

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1 นางสาวณัฐชา มะลิวัลย์ วิชาภาษาไทย 092-3232041

เลขท่ี 250 ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 2 นางสาววรดา การะเกตุ วิชาภาษาไทย 097-1369194

โทร. 02-457-0505,02-457-0083

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 271INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนพญาไท  1 นางสาวรวีวรรณ แซ่งํ่า วิชาการศึกษาปฐมวัย 923382906 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช

เลขท่ี 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวธมลวรรณ บุญนาน วิชาการศึกษาปฐมวัย 955566899

โทรศัพท์ 02-354-5272-3,02-354-5251 โทรสาร 02-354-5277 3 นางสาวณัฐวดี ช่ืนบุญ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934439746

โรงเรียนโกวิทธํารง 1 นางสาวบุษรินทร์ แซ่ลี วิชาการศึกษาปฐมวัย 968711781

เลขท่ี 58 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวอัสมาพร สุขตัน วิชาการศึกษาปฐมวัย 945645529

โทร.02-2453002 , 02-2453161

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 1 นางสาวชลาลัย ปล้ืมใจ วิชาการศึกษาปฐมวัย 814259785

เลฃท่ี 62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวพิมพ์ผกา พิพู วิชาการศึกษาปฐมวัย 844800137

โทร.02-215-7335 3 นางสาวกมลพรรณ ถาพยอม วิชาการศึกษาปฐมวัย 612748469

4 นางสาวนุชวรา เมืองเกษม วิชาการศึกษาปฐมวัย 972157004

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 นางสาวณิชกานต์ เหมทานนท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0987066991

เลขท่ี 512/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช 2 นายนันทวัฒน์ ภักดี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0808679864

เขตบางกอกน้อย กทม.10700 โทร.02-424-1671,02-424-6873 3 นางสาวพัชราภรณ์ ม่ิงขวัญ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0630926112

4 นายราเชนทร์ พวงพวา วิชาภาษาอังกฤษ 093-692-5836

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 272INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 นางสาวธนันญา บุญธรรม วิชาสังคมศึกษา 063-793-4509 อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ

167 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 2 นางสาวปลายฟ้า ม่ิงทะเล วิชาสังคมศึกษา 099-486-2545

โทร.0-24247882 แฟกซ์ 0-24243048 3 นางสาวณัฎฐณิชา ทิพย์สุราษฎ์ วิชาสังคมศึกษา 093-772-5109

โรงเรียนกันตะบุตร 1 นางสาวอัจฉรีพร จิตชา วิชาภาษาอังกฤษ 081-691-6059

เลขท่ี 71  ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวมาริสา ประสิทธ์ิธัญกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 088-351-2877

โทร.02-241-5214,02-669-1101 แฟกซ์ 02-669-1102 3 นางสาวชนันญา กรวยทรัพย์ วิชาภาษาอังกฤษ 090-778-8299

4 นางสาวสุธาทิพย์ คูณขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 932862816

5 นางสาวเบญจวรรณ ด่านกุลชัย วิชาการศึกษาปฐมวัย 873368160

6 นางสาวภัณฑิรา ภูมิภมร วิชาการศึกษาปฐมวัย 966492424

7 นายเศรษฐพงษ์ กองแก้ว วิชาภาษาไทย 065-1525633

8 นางสาวพิมพ์ชนก แต่นสุ่ย วิชาภาษาไทย 098-0494533

9 นางสาวชนัตพร  สายทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2700991

โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 นายวัชรวิชช์ วัฒนม่ันคง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0980157069

เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 2 นางสาวพรรณภัทร แสงสว่าง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0918063185

 โทร.02-6223341 3 นายศุภกิจ เทิดธรรมวัตร วิชาสังคมศึกษา 061-030-7830

4 นางสาวเกศินี บัวช่วย วิชาสังคมศึกษา 092-258-8128

5 นางสาวปาริวรรณ บุตรศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 062-327-7091

6 นางสาวสุนิสา คํายนต์ วิชาภาษาไทย 095-2239566

7 นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล วิชาภาษาไทย 082-3767941

8 นายอิสระ ทองบุญ วิชาภาษาไทย 094-0811486

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 นายณัฐนคร แซ่หลํ่า วิชาภาษาอังกฤษ 061-463-9292

เลขท่ี 443 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้  เขต หนองแขม 2 นายวุฒิชัย บรรจโรจน์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-497-9524

กรุงเทพมหานคร 10160 3 นายกฤษฎา ปาทาน วิชาสังคมศึกษา 094-242-3014

4 นางสาวจุฑาทิพย์ โหฬารนรานนท์ วิชาสังคมศึกษา 086-554-5074

5 นางสาวสิวารัตน์ วงเวียน วิชาภาษาไทย 098-2745705

6 นางสาวจิราวรรณ ประสิทธิแพทย์ วิชาภาษาไทย 097-1396892

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 1 นางสาวชมพูนุช ญาติพัฒน์ วิชาภาษาไทย 084-9382966

บ้านเลขท่ี ๙๔ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐ 2 นางสาวนวพร ทินวงศ์ วิชาภาษาไทย 080-8107173

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 นางสาวปวีณา แก้วคุณเมือง วิชาการศึกษาปฐมวัย 648439385

เลขท่ี 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวพรชนก ศิลาลอย วิชาการศึกษาปฐมวัย 625826516

โทร.02-243-0275,02-241-2604-5 แฟกซ์ 02-241-2606 3 นางสาวรุจิรา ปานทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 842181293

4 นางสาวพัณณิตา บุศปพงศ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 927131212
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หนา้ 273INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1 นางสาวปานปิติ พลคณา วิชาคณิตศาสตร์ 0906948519 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  วารี

เลขท่ี 938 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700 2 นางสาวสุดารา ศรีชมพู วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982346157

โทร.02-424-2598 ต่อ 105 แฟกซ์ 02-424-1137,02-423-2041 3 นางสาวสุทธิรัตน์ แกล้วกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982753461

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวกกกรณ์ วงศ์นิล วิชาการศึกษาปฐมวัย 972724633

เลขท่ี 69 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต 2 นางสาวณัฐสุดา ศิริวงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 961568611

กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-628-6561 แฟกซ์ 02-281-0158

โรงเรียนหอวัง 1 นายณัฐศักด์ิ โลมาศ วิชาสังคมศึกษา 087-829-2070

เลขท่ี 16/9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 2 นายวงศกร รอดประยูร วิชาสังคมศึกษา 096-536-1782

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวภาณุมาศ สุทธิรักษ์ วิชาคณิตศาสตร์ 0993299197

เลขท่ี ๖๙ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 2 นางสาวนิศารัตน์ อวยพร วิชาคณิตศาสตร์  0642912212

โทร. 02-281-9208 3 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800670794

4 นางสาวปรารถนา นมัสศิลา วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0621435334

5 นางสาวธาริณี ชัยเวส วิชาภาษาอังกฤษ 086-069-8183

6 นางสาวสุปรีดา ซาล่าม วิชาภาษาอังกฤษ 088-307-1594

7 นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ วิชาสังคมศึกษา 084-512-3999

8 นายครรชิต อัคษร วิชาสังคมศึกษา 061-983-7557

9 นายภูริภัทร พลเดช วิชาสังคมศึกษา 063-845-5866

10 นายณธีพัฒน์ ธนกรจิระวัฒน์ วิชาสังคมศึกษา 092-520-3041

11 นายจีรุต เพลินบุบผา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 099-468-3399

12 นายชาญวิทย์ แจ้งสว่าง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 096-040-7579

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 274INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 นายกิตติธัช บุญนาคแก้ว วิชาสังคมศึกษา 096-892-0204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  ปวะบุตร

เลขท่ี 86 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 2 นายศิวกร เจ้ียวเห้ง วิชาสังคมศึกษา 097-352-9179

โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 นางสาวนาดีรา นุงอาหลี วิชาคณิตศาสตร์ 0897325249

เลขท่ี 1162 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 2 นางสาววิศิษฏ์ตรา ทองสกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0896504763

โทร.02-241-2603 แฟกซ์ 02-241-2194,02-243-0529 3 นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0883251887

4 นายปริญญา เรืองเจริญสุข วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-6341

5 นางสาวนฤมล อินทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 080-420-0159

6 นายชนะกานต์ หวังนิเวศน์กุล วิชาสังคมศึกษา 094-339-0927

7 นายณัฐภัทร์ เปล่ียนช่ืน วิชาสังคมศึกษา 061-030-7825

8 นายกฤษณะ โรจนรัตน์ วิชาภาษาไทย 062-3185336

9 นางสาวกวินนา ศรีสุวรรณ วิชาภาษาไทย 081-0825796

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 นางสาวชลธิชา กลางหน วิชาคณิตศาสตร์ 0832309487

เลขท่ี ๗๙ หมู่ ๓  ตําบล วัดชลอ อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 2 นางสาวชนกนันท์ ฉิมกูล วิชาคณิตศาสตร์  0832490276

3 นายกิตติ ขวัญเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0983602354

4 นายปฏิภาณ พัฒน์สิงห์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0644858225

5 นางสาวณัฐชยา ภูนาโคก วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0934560371

6 นางสาวทิพย์สุดา ทองปรุง วิชาภาษาอังกฤษ 097-239-7119

7 นางสาวนันทิชา ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-713-3883

8 นางสาวนิชนันท์ นาทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 093-576-3403

9 นางสาวฝนดาว ชุติคุณากร วิชาภาษาไทย 085-9300277

10 นางสาวสุพรรษา เล็กอุทัย วิชาภาษาไทย 098-4966965

11 นายธนศักด์ิ แช่ม วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-996-4749

12 นางสาวธันยธรณ์ ชุมแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-790-6275

โรงเรียนอนุบาลฤชากร 1 นางสาวอภิญญา แสงมุกดา วิชาการศึกษาปฐมวัย 871515117

เลขท่ี 1779/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 2 นางสาวอัจฉราภรณ์ ยศยอดย่ิง วิชาการศึกษาปฐมวัย 954762541

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์โสภา วิชาการศึกษาปฐมวัย 982499672

เลขท่ี 62/4  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 2 นางสาวนุสรี ตาเย๊ะ วิชาการศึกษาปฐมวัย 887976200

โทร.02-4130607 แฟกซ์ 02-4131699 3 นางสาวนิธิกานต์ เนตรวงษ์ทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 628707733

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 275INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1 นางสาวพันธ์ุสุรีย์ หนูช่วย วิชาคณิตศาสตร์ 0611976475 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา  มะหิเมือง

เลขท่ี 120 หมู่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  2 นางสาวธัญพัฒน์ เสร็จกิจ วิชาคณิตศาสตร์ 0610513784

โทร.02-525-1506 ต่อ 107 แฟกซ์ 02-525-3171,02-525-3229 ต่อ 105 3 นางสาวธัญชนก แสงจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982686415

4 นางสาวนาเดีย มาหะมะ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0908813412

5 นางสาวศตบงกช ถิระผะลิกะ วิชาภาษาอังกฤษ 065-942-8641

6 นายสุวิชา เนียมชู วิชาภาษาอังกฤษ 094-593-5285

7 นางสาวอัญชิสา เพชรศรี วิชาสังคมศึกษา 085-573-4605

8 นางสาวนารีรัตน์ สุดสาย วิชาสังคมศึกษา 095-898-6518

9 นางสาวนํ้าทิพย์ สุวิมล วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-990-4141

10 นางสาวพนิดา แจดนวน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-108-6336

โรงเรียนศรีบุณยานนท์   1 นางสาวกชพร วิญญูนุรักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0654532659

เลขท่ี 41/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 2 นายอุเทน คล้ิงทอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0633403233

โทร 02-969-1402-3   แฟกซ์ 02-527-8827 3 นางสาวนันทนา แสนกอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0981924765

4 นางสาวศศิประภา สีทา วิชาภาษาอังกฤษ 095-172-2953

5 นางสาวปลายฝน ฟักทอง วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-9335

6 นางสาวสุภาวดี สุทินโน วิชาภาษาอังกฤษ 080-052-0615

7 นางสาวฐิติพร แสงรีย์ วิชาสังคมศึกษา 080-770-0468

8 นางสาวชฎาพร ดําริตระกูล วิชาสังคมศึกษา 084-709-0885

9 นางสาวณัชมน เพชรทอง วิชาสังคมศึกษา 099-363-5054

10 นายเกียรติศักด์ิ มาไกล วิชาภาษาไทย 063-9544403

11 นายพงศ์สุนทร อ่ิมช่ืน วิชาภาษาไทย 097-0781140

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 นายมนวิชญ์  มากสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936103445

เลขท่ี 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ 2 นางสาวณันท์ทิชา ดาราศร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0922673936

อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-525-0470 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-527-4167 3 นางสาวธชวรรณ กวยระคาร วิชาภาษาอังกฤษ 091-0408794

4 นายธรากร เสาวดี วิชาภาษาอังกฤษ 099-4090831

5 นายอธิป  ดีย่ิง วิชาภาษาอังกฤษ  096-6455715

6 นางสาวสัญสิริ อินอุ่นโชติ วิชาสังคมศึกษา 085-754-6951

7 นางสาวชาริสา ศรีจันทร์งาม วิชาสังคมศึกษา 061-414-9479

8 นางสาวปณิดา ซาหว้า วิชาสังคมศึกษา 092-285-7365

9 นางสาวมัทรียา นาภูรัตน์ วิชาภาษาไทย 095-4635503

10 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วัฒนสิทธ์ิ วิชาภาษาไทย 093-7931814

 11 นางสาววิลาสินี แซ่ซ่ือ วิชาภาษาไทย 080-0606485

12 นางสาววราภรณ์ สังข์ฤทธ์ิ วิชาภาษาไทย 092-2799580

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 นางสาวปลายฝัน รักษ์รงค์ วิชาคณิตศาสตร์ 0906492552

เลขท่ี ๑๕๙๘ ถนน กรุงเกษม แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑ 2 นางสาวนภัส แสงจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์ 0805675796

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 276INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 นายชูเกียรติ รุ่งสิริวัฒนกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0894962574 อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์

เลขท่ี 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กทม.10300 2 นายปฏิภาณ สีน้อยขาว วิชาคณิตศาสตร์ 0981569972

โทร.02-243-2159 แฟกซ์ 02-243-2161 3 นางสาวกนกวรรณ คําจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์ 0933451679

4 นางสาวปทุมวดี ชัยศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0994409209

5 นางสาวแก้วตา เผือดผ่อง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0895337238

6 นางสาวณัฏฐิณี ธนะศักดินันท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0856367073

7 นางสาวอสมาภรณ์ วิชัยดิษฐ วิชาภาษาอังกฤษ 098-356-4341

8 นางสาวประทานพร หระสิทธ์ิ วิชาภาษาอังกฤษ 062-994-042

9 นางสาวณัฐจิตกานต์ ธัญรัตน์โภคิน วิชาภาษาอังกฤษ 098-049-5561

10 นางสาวสุนิดา ใยอ่อน วิชาภาษาอังกฤษ 080-442-4013

11 นางสาว เนตรดาว รามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098 - 6981181

12 นางสาว ไอลดา สายแสง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-3296197

โรงเรียนอนุบาลสามเสน 1 นางสาวนรินี ดวงจักร์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 824385166

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 2 นางสาวสุทธิชา ระจิตดํารงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 894582623

โทร.02-279-0415,02-279-9802 แฟกซ์ 02-278-0713 3 นางสาวธัญชนก สุทธิพิทักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 810865153

4 นางสาววราพร เอกตาแสง วิชาการศึกษาปฐมวัย 982478693

5 นางสาวณัฐธิดา ฤาชากุล วิชาการศึกษาปฐมวัย 933917450

6 นางสาวปพิชญา เหล่านิยมไทย วิชาการศึกษาปฐมวัย 929942699

โรงเรียนวัดสังเวช 1 นางสาวศิรภัสสร พรสมบูรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 093-0628414

เลขท่ี ๑๐๘ ถนนลําพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐

โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม 1 นางสาวจุฑาพร ดีกล้า วิชาการศึกษาปฐมวัย 619546594

330/2  ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม สํานักงานเขตพระนคร กทม. 10200 2 นางสาวสุทธิดา เล่ียวไพโรจน์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 615979014

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 277INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นายอรรถพร หนูเหมือน วิชาคณิตศาสตร์ 0897245011 อาจารย์บุญฤดี  อุดมผล

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวชลดา ปานสมบูรณ์ วิชาคณิตศาสตร์ 0836193245

3 นางสาวพิชญ์สินี ยอดจิตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982514918

 4 นางสาวกัลยาณี เป่ียมพร้อม วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800471956

5 นายพีรวัฒน์ ทองบ่อ วิชาภาษาอังกฤษ 094-374-6808

6 นางสาวศุภนัฐตา สมนึก วิชาภาษาอังกฤษ 098-9811755

7 นางสาวมรกต แซ่ว้าน วิชาสังคมศึกษา 064-934-9303

8 นางสาวอรมณี วงศ์กาฬสินธ์ุ วิชาภาษาไทย 081-0715715

9 นางสาวกฤติกา ขุนพล วิชาภาษาไทย 080-8635842

10 นายรัชต์พงษ์ ล้ิมเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-0732865

11 นายจีระศักด์ิ ไชยเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3724238

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 นางสาวกมลรัตน์ ชูช่วย วิชาภาษาอังกฤษ 092-980-3544

ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 2 นางสาวยอดขวัญ สัตตารัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 083-836-9839

โทรศัพท์ 02-4129103 โทรสาร. 02-4129872 3 นางสาวปุณยาพร อินทวี วิชาภาษาไทย 097-2187974

 4 นางสาวสุวนันท์ ศรีปานเงิน วิชาภาษาไทย 098-4418786

5 นางสาวเกสรี ต้ังกมลประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-018-1880

6 นายบุณยกร เสนนํ้าเท่ียง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-832-0078

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 1 นางสาวอรวรรณ เลือดแสงไทย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 959606659

977/39 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 2 นางสาวกัญญารัตน์ สุภาผล วิชาการศึกษาปฐมวัย 989252842

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/แฟกซ์. 0-2241-2655 3 นางสาวศิรประภา พลโลกา วิชาการศึกษาปฐมวัย 946917616

โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0853821152

505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 2 นางสาวกานต์สิรี อุดม วิชาสังคมศึกษา 094-375-5945

โทร.02-472-0988 3 นายกล้า เกิดทองเหล็ก วิชาสังคมศึกษา 085-382-4333

4 สิบเอกสุรเกียรติ มะสุใส วิชาภาษาไทย 082-1222557

5 นางสาวเนตรนภา คะดุน วิชาภาษาไทย 084-0479347

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม 1 นางสาววริษฐา อ่อนน้อม วิชาภาษาไทย 098-4357121

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นายขจรเกียรต์ิ เกิดเข้ม วิชาภาษาไทย 092-8304182

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1 นายธนวัตษ์ แสงหนู วิชาคณิตศาสตร์ 0649620635

เลขท่ี 554 ซอย เพชรเกษม 2 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร10600 2 นางสาวนันท์นภัส อินทร์แดง วิชาคณิตศาสตร์ 0910341054

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 278INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 นายจิรเมธ แย้มชู วิชาคณิตศาสตร์ 0939456154 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง

181 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวอรพิน แก้วนอก วิชาคณิตศาสตร์ 0988529490
โทรศัพท์ 02-2820117 โทรสาร. 02-2812638 3 นางสาวธัญญาเรศ บุญมา วิชาภาษาอังกฤษ 061-357-1810

4 นายอนุชา ทีคอโงน วิชาภาษาอังกฤษ 098-258-9827

5 นางสาวสุกัญญา ขันติกุล วิชาภาษาไทย 080-0610278

6 นางสาวอริสา รุ่งเรือง วิชาภาษาไทย 064-8827260

โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ 1 นางสาวฐิดารัตน์ จิตร์ประเสริฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 624543224

เลขท่ี 261/1  แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.10200 2 นายจิรายุทธ ทองรักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 610965007

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 นางสาวเมษยา ภารกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0616796526

เลขท่ี ๙๔ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 2 นางสาวทิพยวิมล ศิริวัฒน์ วิชาคณิตศาสตร์ 0630673096

 โทร.02-418-2911 3 นางสาววราภรณ์ กุลตัน วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0620754328

4 นางสาวอาทิติยา นิลพัฒน์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625248102

5 นางสาวศศิ โรจน์บวรวิทยา วิชาภาษาอังกฤษ 095-781-0996

6 นางสาววัชรา เกิดกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 095-828-5891

7 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหลัง วิชาภาษาไทย 062-9091809

8 นางสาวลดาวัลย์ แซ่ล้ิม วิชาภาษาไทย 096-6529382

9 นางสาวชุติวรรณ  วรวิสัน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-560-2610

10 นางสาวยุพพิชญา สาแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-552-4474

โรงเรียนมหรรณพาราม 1 นายวีรศักด์ิ อินทรัตน์ วิชาคณิตศาสตร์ 0958783931

เลขท่ี ๖๘/๕ หมู่ ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวอัจฉราภรณ์ คําแดง วิชาคณิตศาสตร์ 0990826347

โทร.๐๒-๔๔๘๖๖๑๗ 3 นางสาวธัญชนก ศรียงยศ วิชาคณิตศาสตร์ 0918377315

4 นางสาวณัชธิดารัตน์ ภูศรี วิชาภาษาอังกฤษ 088-819-4664

5 นางสาววิภาดา ทองคําเภา วิชาภาษาอังกฤษ 098-010-0557

6 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีแก่น วิชาภาษาอังกฤษ 085-562-4714

7 นายโยเซฟ ดุลยพล วิชาภาษาอังกฤษ 097-970-7699

8 นางสาวปิยวรรณ พันธ์ทอง วิชาสังคมศึกษา 082-240-0845

9 นางสาวมัณฑนา ม่ันคง วิชาสังคมศึกษา 062-051-4989

10 นางสาวกรรัตน์ สระทองฮัก วิชาภาษาไทย 084-6696440

11 นางสาวมุทิตา มาพบ วิชาภาษาไทย 062-5432382

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 1 นายเทพทัต รอดอ่อน วิชาภาษาไทย 080-0601236

๑๑๙ หมู่ ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 2 นางสาวมินตรา บุญสุขา วิชาภาษาไทย 095-7820491

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล วิชาสังคมศึกษา 088-493-6067

120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กทม 10170 2 นางสาวสไบทิพย์ โกละกะ วิชาสังคมศึกษา 095-881-9201

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 นางสาวสาธินี อะเพ่ือนรัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 086-261-7824

เลขท่ี ๘๘ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.10200

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 279INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนวัดสร้อยทอง 1 นางสาวพีรพร ศรีกําพล วิชาการศึกษาปฐมวัย 613600567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

1333 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 2 นางสาวดวงใจ โตโคกขาม วิชาการศึกษาปฐมวัย 850677264

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 นางสาวกนกวรรณ ศรีโฉมงาม วิชาคณิตศาสตร์ 0841383102

เลขท่ี 212 ซอยกรุงเทพนนท์ 21 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม10800 2 นางสาวทิตาวีร์ เพ็งสง วิชาคณิตศาสตร์ 0862927710

โทร.02-585-2901 3 นางสาวฐิติรัตน์ ใยย่อง วิชาคณิตศาสตร์ 0871651948

4 นางสาวดาราณี กุลกิจ วิชาสังคมศึกษา 099-051-9573

5 นางสาวอมรา โพธ์ิสวัสด์ิ วิชาสังคมศึกษา 083-842-2053

6 นางสาวกรรณิกา หิรัญกาญจน์ วิชาสังคมศึกษา 062-212-6693

โรงเรียนประชานิเวศน์ 1 นางสาววรนุช เหมสูงเนิน วิชาการศึกษาปฐมวัย 863764635

ซอย ๑๐ ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 2 นางสาวปุญชรัสม์ิ ปัญญาพลทรัพย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 958323898

โทร.02-588-4028 3 นางสาวรณพร มุ่งดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824861170

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1 นางสาวธันญารัตน์  นิลเพชร   วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-5692921

เลขท่ี ๔๖๔๑ ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 2 นางสาวศศิวรรณ  พรมจันทร์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 085-3605721

โทร.02-245-0448 3 นางสาวนพพร  วาอุทัศน์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 080 - 9405297

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 1 นายอรรคเดช เตชะศิริกุลทอง วิชาภาษาอังกฤษ 098-327-3984

เลขท่ี ๒๐๐๐/๒๒ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 2 นายนที ใจมูลม่ัง วิชาภาษาอังกฤษ 065-525-4519

กทม.๑๐๔๐๐ โทร.๐๒-๒๗๗๐๕๕๗ 3 นางสาวหฤทัยวรรณ  โพธิบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-546-7168

4 นางสาวอนุสรา  ผิวไพเราะ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-873-5042

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 1 นางสาวพิมุกข์ วงศ์สามารถ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625526556

เลขท่ี ๑๐๐/๕๑ เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย ๑๔ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 2 นางสาวอนัญญา พันธ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0912096259

กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 3 นางสาวอรอุมา ชัยยศ วิชาสังคมศึกษา 088-772-9482

4 นางสาวบัญชร ลิมป์ไพจิตร วิชาสังคมศึกษา 084-745-9678

5 นายชาคร สุขประเสริฐสิน วิชาสังคมศึกษา 064-123-9515
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หนา้ 280INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 นายธีรโชติ การสี วิชาภาษาไทย 061-3062970 อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง

เลขท่ี 987 หมู่ 10 ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 2 นางสาวอาริยา ชูจันทร์ วิชาภาษาไทย 094-1364096

3 นางสาวพรรณธิภา เกิดสาย วิชาภาษาไทย 098-8758450

4 นางสาวชนกพร เปรมศรี วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-896-8961

5 นางสาวปทุมทิพย์ นาคราช วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ  087-8170621

6 นางสาวสุพรรณกานต์ หาญประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3369243

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นายวัชรพล พิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ 0954382841

เลขท่ี 238 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 นางสาวก่ิงกาญจน์ บุญสุข วิชาคณิตศาสตร์ 0980147879

โทร.02-525-0027 3 นางสาวจุฑามาศ เอ้ียงมี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0954257771

 4 นางสาวขวัญชีวา แซ่ล้ี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0638748315

5 นางสาวเนตรนภิตร ศรีชุม วิชาภาษาอังกฤษ 092-646-1362

6 นางสาวสาวิกา ธรวนิชนาม วิชาสังคมศึกษา 099-1184741

7 นางสาวนาตยา คงตะโก วิชาสังคมศึกษา 080-883-6377

8 นายอาทิตย์ บุพโต วิชาภาษาไทย 090-6092735

9 นางสาวทักษพร อ่อนละออ วิชาภาษาไทย 093-7177981   

10 นางสาวมารีนี กานิง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2106343

11 นางสาวขนิษฐา พรหมทา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 062-8986748

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 1 นางสาวธัญญารัตน์ ทับแสง วิชาคณิตศาสตร์ 0869549292

เลขท่ี ๒๗๙/๑ ซอย ๕๖ ถนน กรุงเทพนนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม.๑๐๘๐๐ 2 นางสาวกาญจนา ทองมูล วิชาคณิตศาสตร์  0887871673

โทร.๐๒ ๕๘๕ ๖๕๙๒ 3 นางสาวศศิวิมล ปัจจุโส วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0903619317

4 นางสาวญานิศา อัดโดดดร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0930543270

5 นายจารุวัฒน์ จัดนอก วิชาภาษาอังกฤษ 095-297-4309

6 นางสาวสิรินธกานต์ จันทะสิม วิชาภาษาอังกฤษ 085-668-4659

7 นายสรวิชญ์ เขตอนันต์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 065-0756224

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 281INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1 นายอภิสิทธ์ิ ฉันทกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0887540125 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง

เลขท่ี 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 2 นางสาวสุธาสินี น่ิมนวล วิชาคณิตศาสตร์  0954251326

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-467-2817,02-467-2609 แฟกซ์ 02-457-1167 3 นายบุญญาณัช คัสกุล วิชาภาษาอังกฤษ 097-224-3723

4 นายจักรพันธ์ สุดดี วิชาภาษาอังกฤษ 092-423-8785

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1 นางสาวมุทิตราภร  มูลเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0943353177

เลขท่ี 2/1 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 2 นายเฉลิมพล อาสน์อ่อนศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0833366990

โทร.02-243-7088 3 นางสาวชลนิชา เค่ียมคม วิชาภาษาอังกฤษ 080-075-0304

4 นางสาววิภาริณี รัตนวิชัย วิชาภาษาอังกฤษ 094-486-7622

โรงเรียนศึกษานารี 1 นางสาวสุนิสา ผงพิลา วิชาคณิตศาสตร์ 0960201120

เลขท่ี 176 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 2 นางสาวสิริวรรณ กามูณี วิชาคณิตศาสตร์ 0887685265

โทร. 02-466-7223 แฟกซ์ 02-466-2182 3 นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครพงศ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0944825599

4 นายพศวีร์ มหัคคะประทีป วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0931820841

5 นางสาวกุลนที มาศเมฆ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936282679

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 นางสาวปานอาภา วีชะรังสรรค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 819042192 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

หมู่ท่ี 13 ตําบลทุ่งวัดดอน เขตสาทร หทม.10120 2 นางสาวชลทิชา เนาวสัยศรี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824983767

โทร.02-286-1746 แฟกซ์ 02-287-3240

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 นางสาวเจนจิรา เหิมหัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 644042476

๗๔ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 2 นายสุรพันธ์ ท่อทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 942988994

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 นายณัฐชนน อนันเอ้ือ วิชาสังคมศึกษา 087-261-9330 อาจารย์กุลทราภรณ์ สุพงษ์

เลขท่ี 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 โทร.02-211-4192

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 1 นายจักรพันธ์ หมอยาดี วิชาสังคมศึกษา 098-342-8943 อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม

ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 2 นางสาวกมลชนก ทับยัง วิชาสังคมศึกษา 062-654-5475

โทร.02-907-7910 3 นางสาวนัชธินี ผลเนตร วิชาสังคมศึกษา 089-496-5257

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 282INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 1 นางสาวกัณญามาฑ ประเสริฐสุข วิชาการศึกษาปฐมวัย 624169942 อ.ดวงกมล จงเจริญ

เลขท่ี 6 ซอย สาทร 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 2 นางสาวสิริทร ดิษฐาพร วิชาการศึกษาปฐมวัย 846622293

โทร. 02-286-2588  แฟกซ์ 02-679-7050 3 นางสาวันวิสา ขันติรมย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934243974

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1 นางสาวณัฐรุจา ใจหาร วิชาภาษาไทย 065-5068705 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ

เลขท่ี ๑๙๕ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 2 นางสาวธัญชนก เรืองเสน วิชาภาษาไทย 080-9931040

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 นางสาวศรินยา แสนยุ วิชาภาษาอังกฤษ 082-6710632

เลขท่ี ๕/๒๓ ซอย ลาดพร้าว ๖๙ แขวง สะพาน ๒ เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 2 นางสาวนิยดา อาแวดอมอ วิชาภาษาอังกฤษ 080-417-6788

โทร.02-5302326-7 3 นางสาวณัฐธยาน์ หนูช่วย วิชาภาษาไทย 063-7625343

 4 นายศุภณัฐ อนุพจน์มนตรี วิชาภาษาไทย 099-3182609

5 นางสาวเกสรี ต้ังกมลประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-018-1880

6 นายบุณยกร เสนนํ้าเท่ียง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-832-0078

โรงเรียนวัดชัยมงคล 1 นางสาวสายธาร ผิวเงิน วิชาภาษาไทย 090-0908666

เลขท่ี ๔๓๗ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 2 นางสาวสกาวรัตน์ ตรีธันวา วิชาภาษาไทย 086-4947049

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 1 นางสาวปภาวดี กึบขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 825156228 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

เลขท่ี ๕๖๘ ถนนแขวงวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 2 นางสาวณธิดา บุญภานนท์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 827779519

โรงเรียนวัดปรินายก 1 นางสาววิภาวดี บุญพัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 613362702

เลขท่ี ๑/๑ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200 2 นางสาวศศิประภา สมโต วิชาการศึกษาปฐมวัย 929852852

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 1 นางสาวภาณุมาศ อยู่สงค์ วิชาสังคมศึกษา 084-677-6983 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล นครปฐม

โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 1 นางสาวศราลี สมานเพชร วิชาสังคมศึกษา 099-746-8490

เลขท่ี 313 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โรงเรียนเทพลีลา 1 นายกฤษฎา ศรีชู วิชาสังคมศึกษา 097-345-7927

เลขท่ี ๒๘๑ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 2 นางสาวอรณิชา คําจันทร์ วิชาสังคมศึกษา 098-298-3449

โทร.๐๒-๓๑๘๐๖๒๕ 3 นางสาวจริยา เกษมสวัสด์ิ วิชาสังคมศึกษา 095-507-0395

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 283INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง 1 นางสาวนัยน์ปพร ศรีจันทร์ วิชาภาษาไทย 081-0043031 อ.สุมนา เขียนนิล

เลขท่ี 973 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท 113 แขวงสําโรงเหนือ เขตเมือง 2 นางสาวอภิชญา หร่ายขุนทด วิชาภาษาไทย 088-3585216

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-384-3679-80  แฟกซ์  02-384-3678

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 นางสาวเตือนใจ  เกิดปานทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-189-6453 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

เลขท่ี 182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 2 นางสาวกุลณัฐ ขาวสอาด วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-348-6767

โทร.02-311-5185,02-311-5196 แฟกซ์ 02-311-5317,02-332-5040

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 1 นางสาวจิราภา  มูลมาตย์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-246-8395 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

สํานักงานเขตคลองสาน แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 นางสาวนงนุช เพชรหนู วิชาภาษาอังกฤษ 064-649-9389 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

เลขท่ี ๒๓ ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 2 นางสาวธันยชนก กอบุตร วิชาภาษาอังกฤษ 064-559-3424

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนวัดบรมนิวาส 1 นางสาวจุฑารัตน์ สาตปี วิชาการศึกษาปฐมวัย 922699077 ผศ.สิริมณี บรรจง

เลขท่ี  ๒ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 2 นางสาวสุภาวดี พรหมน้อย วิชาการศึกษาปฐมวัย 817401488

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

โรงเรียนบางย่ีขันวิทยาคม 1 นางสาวเกศริน สีนากุง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0650939005 อ.ดร.อารยา ลี

เลขท่ี 165 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700  โทร.02-424-4074 แฟกซ์ 02-424-1208

โรงเรียนกุศลศึกษา 1 นางสาววราพร ชูเชิด วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0809329457

เลขท่ี ๒๖๙ ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวสุภัค สอนจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0634730674

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 284INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

   

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์ท่ัวไป

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 285
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1 นางสาวปานปิติ พลคณา วิชาคณิตศาสตร์ 0906948519 ผศ.ปุณยพล จันทร์ฝอย

เลขท่ี 938 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700

โทร.02-424-2598 ต่อ 105 แฟกซ์ 02-424-1137,02-423-2041

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1 นายอภิสิทธ์ิ ฉันทกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0887540125

เลขท่ี 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 2 นางสาวสุธาสินี น่ิมนวล วิชาคณิตศาสตร์  0954251326

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-467-2817,02-467-2609 แฟกซ์ 02-457-1167

โรงเรียนศึกษานารี 1 นางสาวสุนิสา ผงพิลา วิชาคณิตศาสตร์ 0960201120

เลขท่ี 176 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 2 นางสาวสิริวรรณ กามูณี วิชาคณิตศาสตร์ 0887685265

โทร. 02-466-7223 แฟกซ์ 02-466-2182

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1 นางสาวพันธ์ุสุรีย ์หนูช่วย วิชาคณิตศาสตร์ 0611976475 ผศ.ตีรวิชช์ ทินประภา

เลขท่ี 120 หมู ่9 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  2 นางสาวธัญพัฒน์ เสร็จกิจ วิชาคณิตศาสตร์ 0610513784

โทร.02-525-1506 ต่อ 107 แฟกซ์ 02-525-3171,02-525-3229 ต่อ 105

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นายวัชรพล พิเคราะห์ วิชาคณิตศาสตร์ 0954382841

เลขท่ี 238 หมู ่4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 นางสาวก่ิงกาญจน์ บุญสุข วิชาคณิตศาสตร์ 0980147879

โทร.02-525-0027

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 นางสาวชลธิชา กลางหน วิชาคณิตศาสตร์ 0832309487

เลขท่ี ๗๙ หมู ่๓  ตําบล วัดชลอ อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 2 นางสาวชนกนันท์ ฉิมกูล วิชาคณิตศาสตร์  0832490276

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 นายชูเกียรติ รุ่งสิริวัฒนกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0894962574 ผศ.ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย

เลขท่ี 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กทม.10300 2 นายปฏิภาณ สีน้อยขาว วิชาคณิตศาสตร์ 0981569972

โทร.02-243-2159 แฟกซ์ 02-243-2161 3 นางสาวกนกวรรณ คําจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์ 0933451679

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นายเจษฎาพงษ์ ตะเคียนราม วิชาคณิตศาสตร์ 0874211590

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นางสาวเบญจวรรณ จันทภูมิ วิชาคณิตศาสตร์ 0820894819

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175 3

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวภาณุมาศ สุทธิรักษ์ วิชาคณิตศาสตร์ 0993299197

เลขท่ี ๖๙ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 2 นางสาวนิศารัตน์ อวยพร วิชาคณิตศาสตร์  0642912212

โทร. 02-281-9208 3

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 286
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 นางสาวนาดีรา นุงอาหลี วิชาคณิตศาสตร์ 0897325249 ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

เลขท่ี 1162 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 2 นางสาววิศิษฏ์ตรา ทองสกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0896504763

โทร.02-241-2603 แฟกซ์ 02-241-2194,02-243-0529 3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นายอรรถพร หนูเหมือน วิชาคณิตศาสตร์ 0897245011

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวชลดา ปานสมบูรณ์ วิชาคณิตศาสตร์ 0836193245

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 นางสาวกนกวรรณ ศรีโฉมงาม วิชาคณิตศาสตร์ 0841383102

เลขท่ี 212 ซอยกรุงเทพนนท์ 21 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม10800 2 นางสาวทิตาวีร์ เพ็งสง วิชาคณิตศาสตร์ 0862927710

โทร.02-585-2901 3 นางสาวฐิติรัตน์ ใยย่อง วิชาคณิตศาสตร์ 0871651948

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 นายจิรเมธ แย้มชู วิชาคณิตศาสตร์ 0939456154 อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร

181 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวอรพิน แก้วนอก วิชาคณิตศาสตร์ 0988529490 
โทรศัพท์ 02-2820117 โทรสาร. 02-2812638

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 นางสาวปลายฝัน รักษ์รงค์ วิชาคณิตศาสตร์ 0906492552

เลขท่ี ๑๕๙๘ ถนน กรุงเกษม แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑ 2 นางสาวนภัส แสงจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์ 0805675796

โทร.02-2210196

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1 นายธนวัตษ์ แสงหนู วิชาคณิตศาสตร์ 0649620635

เลขท่ี 554 ซอย เพชรเกษม 2 แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร10600 2 นางสาวนันท์นภัส อินทร์แดง วิชาคณิตศาสตร์ 0910341054

โทร. 02-465-4580

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 นางสาวเมษยา ภารกุล วิชาคณิตศาสตร์ 0616796526 อ.วาริยา พุทธปาฏิโมกข์

เลขท่ี ๙๔ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 2 นางสาวทิพยวิมล ศิริวัฒน์ วิชาคณิตศาสตร์ 0630673096

 โทร.02-418-2911

โรงเรียนมหรรณพาราม 1 นายวีรศักด์ิ อินทรัตน์ วิชาคณิตศาสตร์ 0958783931

เลขท่ี ๖๘/๕ หมู่ ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวอัจฉราภรณ์ คําแดง วิชาคณิตศาสตร์ 0990826347

โทร.๐๒-๔๔๘๖๖๑๗ 3 นางสาวธัญชนก ศรียงยศ วิชาคณิตศาสตร์ 0918377315

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 1 นางสาวธัญญารัตน์ ทับแสง วิชาคณิตศาสตร์ 0869549292

เลขท่ี ๒๗๙/๑ ซอย ๕๖ ถนน กรุงเทพนนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม.๑๐๘๐๐ 2 นางสาวกาญจนา ทองมูล วิชาคณิตศาสตร์  0887871673

โทร.๐๒ ๕๘๕ ๖๕๙๒

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 287
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1 นางสาวสุดารา ศรีชมพู วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982346157 ผศ.กรกมล ชูช่วย

เลขท่ี 938 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700 2 นางสาวสุทธิรัตน์ แกล้วกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982753461

โทร.02-424-2598 ต่อ 105 แฟกซ์ 02-424-1137,02-423-2041

โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 นางสาวรุ่งทิวา หน่อสกูล วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0883251887

เลขท่ี 1162 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

โทร.02-241-2603 แฟกซ์ 02-241-2194,02-243-0529

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นางสาวพิชญ์สินี ยอดจิตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982514918

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวกัลยาณี เป่ียมพร้อม วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800471956

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 นายกิตติ ขวัญเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0983602354

เลขท่ี ๗๙ หมู ่๓  ตําบล วัดชลอ อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 2 นายปฏิภาณ พัฒน์สิงห์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0644858225

3 นางสาวณัฐชยา ภูนาโคก วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0934560371

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1 นางสาวธัญชนก แสงจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0982686415 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน

เลขท่ี 120 หมู ่9 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  2 นางสาวนาเดีย มาหะมะ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0908813412

โทร.02-525-1506 ต่อ 107 แฟกซ์ 02-525-3171,02-525-3229 ต่อ 105

โรงเรียนศรีบุณยานนท์   1 นางสาวกชพร วิญญูนุรักษ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0654532659

เลขท่ี 41/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 2 นายอุเทน คล้ิงทอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0633403233

โทร 02-969-1402-3   แฟกซ์ 02-527-8827 3 นางสาวนันทนา แสนกอง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0981924765

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1 นางสาวมุทิตราภร  มูลเมือง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0943353177

เลขท่ี 2/1 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 2 นายเฉลิมพล อาสน์อ่อนศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0833366990

โทร.02-243-7088

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นางสาวจุฑามาศ เอ้ียงมี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0954257771

เลขท่ี 238 หมู ่4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 นางสาวขวัญชีวา แซ่ล้ี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0638748315

โทร.02-525-0027

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 288
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 นางสาวปทุมวดี ชัยศรี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0994409209 ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี

เลขท่ี 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กทม.10300 2 นางสาวแก้วตา เผือดผ่อง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0895337238

โทร.02-243-2159 แฟกซ์ 02-243-2161 3 นางสาวณัฏฐิณี ธนะศักดินันท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0856367073

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 นายมนวิชญ์  มากสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936103445

เลขท่ี 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ 2 นางสาวณันท์ทิชา ดาราศร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0922673936

อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-525-0470 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-527-4167

โรงเรียนศึกษานารี 1 นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครพงศ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0944825599

เลขท่ี 176 ถนน ประชาธิปก แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 2 นายพศวีร์ มหัคคะประทีป วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0931820841

โทร. 02-466-7223 แฟกซ์ 02-466-2182 3 นางสาวกุลนที มาศเมฆ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0936282679

โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 นางสาวสุจิราภรณ์ ธรรมาพิศิษฐ์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0853821152

505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600

โทร.02-472-0988 

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นางสาวพิมพ์ลภัส อัคสังข์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0950687752 อ.ดร.อารยา ลี

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นางสาววรรณวิภา บํารุงวงค์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0865293700

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวณัฐกุล ส้มแก้ว วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0800670794

เลขท่ี ๖๙ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 2 นางสาวปรารถนา นมัสศิลา วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0621435334

โทร. 02-281-9208

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 1 นางสาวศศิวิมล ปัจจุโส วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0903619317

เลขท่ี ๒๗๙/๑ ซอย ๕๖ ถนน กรุงเทพนนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม.๑๐๘๐๐ 2 นางสาวญานิศา อัดโดดดร วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0930543270

โทร.๐๒ ๕๘๕ ๖๕๙๒

โรงเรียนบางย่ีขันวิทยาคม 1 นางสาวเกศริน สีนากุง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0650939005

เลขท่ี 165 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700  โทร.02-424-4074 แฟกซ์ 02-424-1208

โรงเรียนกุศลศึกษา 1 นางสาววราพร ชูเชิด วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0809329457

เลขท่ี ๒๖๙ ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวสุภัค สอนจันทร์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0634730674

โทร. ๐๒-๘๘๒๑๑๐๓-๔ โทรสาร ๐๒-๔๓๕๐๑๕๘

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 289
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม นางสาววราภรณ์ กุลตัน วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0620754328 ผศ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม

เลขท่ี ๙๔ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ นางสาวอาทิติยา นิลพัฒน์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625248102

 โทร.02-418-2911

โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 นายวัชรวิชช์ วัฒนมั่นคง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0980157069

เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 2 นางสาวพรรณภัทร แสงสว่าง วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0918063185

 โทร.02-6223341

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 นางสาวณิชกานต์ เหมทานนท์ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0987066991

เลขท่ี 512/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช 2 นายนันทวัฒน์ ภักดี วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0808679864

เขตบางกอกน้อย กทม.10700 โทร.02-424-1671,02-424-6873 3 นางสาวพัชราภรณ์ มิ่งขวัญ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0630926112

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 1 นางสาวพิมุกข์ วงศ์สามารถ วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0625526556

เลขท่ี ๑๐๐/๕๑ เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย ๑๔ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 2 นางสาวอนัญญา พันธ์ไชย วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 0912096259

กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1 นางสาวศตบงกช ถิระผะลิกะ วิชาภาษาอังกฤษ 065-942-8641 อาจารย์ ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ 

เลขท่ี 120 หมู ่9 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  2 นายสุวิชา เนียมชู วิชาภาษาอังกฤษ 094-593-5285

โทร.02-525-1506 ต่อ 107 แฟกซ์ 02-525-3171,02-525-3229 ต่อ 105

โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 นายปริญญา เรืองเจริญสุข วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-6341

เลขท่ี 1162 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 2 นางสาวนฤมล อินทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 080-420-0159

โทร.02-241-2603 แฟกซ์ 02-241-2194,02-243-0529

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นางสาวเนตรนภิตร ศรีชุม วิชาภาษาอังกฤษ 092-646-1362

เลขท่ี 238 หมู ่4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทร.02-525-0027

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 นางสาวธชวรรณ กวยระคาร วิชาภาษาอังกฤษ 091-0408794

เลขท่ี 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ 2 นายธรากร เสาวดี วิชาภาษาอังกฤษ 099-4090831

อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-525-0470 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-527-4167 3 นายอธิป  ดียิ่ง วิชาภาษาอังกฤษ  096-6455715

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 1 นายจารุวัฒน์ จัดนอก วิชาภาษาอังกฤษ 095-297-4309

เลขท่ี ๒๗๙/๑ ซอย ๕๖ ถนน กรุงเทพนนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม.๑๐๘๐๐ 2 นางสาวสิรินธกานต์ จันทะสิม วิชาภาษาอังกฤษ 085-668-4659

โทร.๐๒ ๕๘๕ ๖๕๙๒

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 290
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 นางสาวอสมาภรณ์ วิชัยดิษฐ วิชาภาษาอังกฤษ 098-356-4341 อาจารย์อาบิเกล มิลาด เอสเซียน

เลขท่ี 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กทม.10300 2 นางสาวประทานพร หระสิทธ์ิ วิชาภาษาอังกฤษ 062-994-042

โทร.02-243-2159 แฟกซ์ 02-243-2161 3 นางสาวณัฐจิตกานต์ ธัญรัตน์โภคิน วิชาภาษาอังกฤษ 098-049-5561

4 นางสาวสุนิดา ใยอ่อน วิชาภาษาอังกฤษ 080-442-4013

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นายพีรวัฒน์ ทองบ่อ วิชาภาษาอังกฤษ 094-374-6808

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวศุภนัฐตา สมนึก วิชาภาษาอังกฤษ 098-9811755

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1 นางสาวชลนิชา เค่ียมคม วิชาภาษาอังกฤษ 080-075-0304

เลขท่ี 2/1 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 2 นางสาววิภาริณี รัตนวิชัย วิชาภาษาอังกฤษ 094-486-7622

โทร.02-243-7088

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 นางสาวธัญวรัตน์ มีสา วิชาภาษาอังกฤษ 061-141-9294

๒๑๐ ถนน ราชวิถี แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กทม.๑๐๗๐๐ 2 นายญาณพัฒน์ วราภรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 096-082-7839

โรงเรียนวัดสังเวช 1 นางสาวศิรภัสสร พรสมบูรณ์ วิชาภาษาอังกฤษ 093-0628414

เลขท่ี ๑๐๘ ถนนลําพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐

โทร.๐๒ ๖๒๙๒๕๐๙ ต่อ ๑๑๑

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนศรีบุณยานนท์   1 นางสาวศศิประภา สีทา วิชาภาษาอังกฤษ 095-172-2953 ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์

เลขท่ี 41/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 2 นางสาวปลายฝน ฟักทอง วิชาภาษาอังกฤษ 080-060-9335

โทร 02-969-1402-3   แฟกซ์ 02-527-8827 3 นางสาวสุภาวดี สุทินโน วิชาภาษาอังกฤษ 080-052-0615

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 นางสาวศศิ โรจน์บวรวิทยา วิชาภาษาอังกฤษ 095-781-0996

เลขท่ี ๙๔ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 2 นางสาววัชรา เกิดกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 095-828-5891

 โทร.02-418-2911

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 นางสาวทิพย์สุดา ทองปรุง วิชาภาษาอังกฤษ 097-239-7119

เลขท่ี ๗๙ หมู ่๓  ตําบล วัดชลอ อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 2 นางสาวนันทิชา ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-713-3883

3 นางสาวนิชนันท์ นาทะชัย วิชาภาษาอังกฤษ 093-576-3403

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 นายณัฐนคร แซ่หลํ่า วิชาภาษาอังกฤษ 061-463-9292

เลขท่ี 443 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้  เขต หนองแขม 2 นายวุฒิชัย บรรจโรจน์ วิชาภาษาอังกฤษ 063-497-9524

กรุงเทพมหานคร 10160

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 291
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 นางสาวธัญญาเรศ บุญมา วิชาภาษาอังกฤษ 061-357-1810 อาจารย ์ดร. ธีราภรณ์ พลายเล็ก

181 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นายอนุชา ทีคอโงน วิชาภาษาอังกฤษ 098-258-9827

โทรศัพท์ 02-2820117 โทรสาร. 02-2812638

โรงเรียนกันตะบุตร 1 นางสาวอัจฉรีพร จิตชา วิชาภาษาอังกฤษ 081-691-6059

เลขท่ี 71  ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวมาริสา ประสิทธ์ิธัญกิจ วิชาภาษาอังกฤษ 088-351-2877

โทร.02-241-5214,02-669-1101 แฟกซ์ 02-669-1102 3 นางสาวชนันญา กรวยทรัพย์ วิชาภาษาอังกฤษ 090-778-8299

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 นางสาวกมลรัตน์ ชูช่วย วิชาภาษาอังกฤษ 092-980-3544

ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 2 นางสาวยอดขวัญ สัตตารัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 083-836-9839

โทรศัพท์ 02-4129103 โทรสาร. 02-4129872

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวธาริณี ชัยเวส วิชาภาษาอังกฤษ 086-069-8183

เลขท่ี ๖๙ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 2 นางสาวสุปรีดา ซาล่าม วิชาภาษาอังกฤษ 088-307-1594

โทร. 02-281-9208

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา
สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นายภรัณย ูโพธ์ิงาม วิชาภาษาอังกฤษ 062-050-7426 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นายดาเนียล ดิษยพงษ์พร วิชาภาษาอังกฤษ 062-390-4561

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175 3 นายอนุรักษ์ ชูจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ 097-972-6392

4 นายสิทธิศักด์ิ ศรีคล้าย วิชาภาษาอังกฤษ 097-230-9981

โรงเรียนมหรรณพาราม 1 นางสาวณัชธิดารัตน์ ภูศรี วิชาภาษาอังกฤษ 088-819-4664

เลขท่ี ๖๘/๕ หมู่ ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาววิภาดา ทองคําเภา วิชาภาษาอังกฤษ 098-010-0557

โทร.๐๒-๔๔๘๖๖๑๗ 3 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีแก่น วิชาภาษาอังกฤษ 085-562-4714

4 นายโยเซฟ ดุลยพล วิชาภาษาอังกฤษ 097-970-7699

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1 นางสาวนงนุช เพชรหนู วิชาภาษาอังกฤษ 064-649-9389

เลขท่ี ๒๓ ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 2 นางสาวธันยชนก กอบุตร วิชาภาษาอังกฤษ 064-559-3424

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 292
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1 นายบุญญาณัช คัสกุล วิชาภาษาอังกฤษ 097-224-3723 อาจารย์ ดร. พิณทิพา สืบแสง

เลขท่ี 137 ถนนเพชรเกษม ซอย 19 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ 2 นายจักรพันธ์ สุดดี วิชาภาษาอังกฤษ 092-423-8785

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.02-467-2817,02-467-2609 แฟกซ์ 02-457-1167

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 นางสาวศรินยา แสนยุ วิชาภาษาอังกฤษ 082-6710632

เลขท่ี ๕/๒๓ ซอย ลาดพร้าว ๖๙ แขวง สะพาน ๒ เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 2 นางสาวนิยดา อาแวดอมอ วิชาภาษาอังกฤษ 080-417-6788

โทร.02-5302326-7

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 นายราเชนทร์ พวงพวา วิชาภาษาอังกฤษ 093-692-5836

เลขท่ี 512/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กทม.10700 โทร.02-424-1671,02-424-6873

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 1 นายอรรคเดช เตชะศิริกุลทอง วิชาภาษาอังกฤษ 098-327-3984

เลขท่ี ๒๐๐๐/๒๒ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 2 นายนที ใจมูลมั่ง วิชาภาษาอังกฤษ 065-525-4519

กทม.๑๐๔๐๐ โทร.๐๒-๒๗๗๐๕๕๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 นางสาวสาธินี อะเพ่ือนรัมย์ วิชาภาษาอังกฤษ 086-261-7824

เลขท่ี ๘๘ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.10200

โทร.02-2255608

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์ 1 นางสาวสุธาสินี ไวแสน วิชาการศึกษาปฐมวัย 885635844 ผศ.ภาวิณี โฆมานะสิน

เลขท่ี 149 ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 2 นางสาวอรณิช จรัสพันธ์ุ วิชาการศึกษาปฐมวัย 644901224

โทร 02-297-5334  แฟกซ์ 02-297-6608,02-669-2411 3 นางสาวพรรณกวี ยาประดิษฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 820605132

4 นางสาวณัฏฐณิชา ขําดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 889678081

โรงเรียนกันตะบุตร 1 นางสาวสุธาทิพย ์คูณขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 932862816

เลขท่ี 71  ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวเบญจวรรณ ด่านกุลชัย วิชาการศึกษาปฐมวัย 873368160

โทร.02-241-5214,02-669-1101 แฟกซ์ 02-669-1102 3 นางสาวภัณฑิรา ภูมิภมร วิชาการศึกษาปฐมวัย 966492424

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 1 นางสาวอรวรรณ เลือดแสงไทย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 959606659

977/39 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี 2 นางสาวกัญญารัตน์ สุภาผล วิชาการศึกษาปฐมวัย 989252842

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร/แฟกซ์. 0-2241-2655 3 นางสาวศิรประภา พลโลกา วิชาการศึกษาปฐมวัย 946917616

โรงเรียนวัดสร้อยทอง 1 นางสาวพีรพร ศรีกําพล วิชาการศึกษาปฐมวัย 613600567

1333 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ 2 นางสาวดวงใจ โตโคกขาม วิชาการศึกษาปฐมวัย 850677264

กรุงเทพมหานคร 10800 โทร./แฟกซ์ 0-2585-6463

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 293
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนพญาไท  1 นางสาวรวีวรรณ แซ่งํ่า วิชาการศึกษาปฐมวัย 923382906 ผศ.สิริมณี บรรจง

เลขท่ี 306 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวธมลวรรณ บุญนาน วิชาการศึกษาปฐมวัย 955566899

โทรศัพท์ 02-354-5272-3,02-354-5251 โทรสาร 02-354-5277 3 นางสาวณัฐวดี ช่ืนบุญ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934439746

โรงเรียนอนุบาลสามเสน 1 นางสาวนรินี ดวงจักร์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 824385166

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 2 นางสาวสุทธิชา ระจิตดํารงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 894582623

โทร.02-279-0415,02-279-9802 แฟกซ์ 02-278-0713 3 นางสาวธัญชนก สุทธิพิทักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 810865153

4 นางสาววราพร เอกตาแสง วิชาการศึกษาปฐมวัย 982478693

5 นางสาวณัฐธิดา ฤาชากุล วิชาการศึกษาปฐมวัย 933917450

6 นางสาวปพิชญา เหล่านิยมไทย วิชาการศึกษาปฐมวัย 929942699

โรงเรียนวัดบรมนิวาส 1 นางสาวจุฑารัตน์ สาตปี วิชาการศึกษาปฐมวัย 922699077

เลขท่ี  ๒ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 2 นางสาวสุภาวดี พรหมน้อย วิชาการศึกษาปฐมวัย 817401488

โรงเรียนอนุบาลฤชากร 1 นางสาวอภิญญา แสงมุกดา วิชาการศึกษาปฐมวัย 871515117

เลขท่ี 1779/4 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด 2 นางสาวอัจฉราภรณ์ ยศยอดยิ่ง วิชาการศึกษาปฐมวัย 954762541

กทม.10700 โทร.02-433-6261

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวกกกรณ์ วงศ์นิล วิชาการศึกษาปฐมวัย 972724633 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

เลขท่ี 69 ถนนนครปฐม แขวงดุสิต เขตดุสิต 2 นางสาวณัฐสุดา ศิริวงค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 961568611

กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-628-6561 แฟกซ์ 02-281-0158 3

โรงเรียนโกวิทธํารง 1 นางสาวบุษรินทร์ แซ่ลี วิชาการศึกษาปฐมวัย 968711781

เลขท่ี 58 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวอัสมาพร สุขตัน วิชาการศึกษาปฐมวัย 945645529

โทร.02-2453002 , 02-2453161

โรงเรียนประชานิเวศน์ 1 นางสาววรนุช เหมสูงเนิน วิชาการศึกษาปฐมวัย 863764635

ซอย ๑๐ ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 2 นางสาวปุญชรัสมิ ์ปัญญาพลทรัพย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 958323898

โทร.02-588-4028 3 นางสาวรณพร มุ่งดี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824861170

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 1 นางสาวปภาวดี กึบขุนทด วิชาการศึกษาปฐมวัย 825156228

เลขท่ี ๕๖๘ ถนนแขวงวังทองหลาง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 2 นางสาวณธิดา บุญภานนท์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 827779519

โทร0.02-5144162

โรงเรียนวัดปรินายก 1 นางสาววิภาวดี บุญพัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 613362702

เลขท่ี ๑/๑ ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.10200 2 นางสาวศศิประภา สมโต วิชาการศึกษาปฐมวัย 929852852

โทร 02-2816104

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 294
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 1 นางสาวกัณญามาฑ ประเสริฐสุข วิชาการศึกษาปฐมวัย 624169942 อ.ดวงกมล จงเจริญ

เลขท่ี 6 ซอย สาทร 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 2 นางสาวสิริทร ดิษฐาพร วิชาการศึกษาปฐมวัย 846622293

โทร. 02-286-2588  แฟกซ์ 02-679-7050 3 นางสาวันวิสา ขันติรมย์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 934243974

โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ 1 นางสาวฐิดารัตน์ จิตร์ประเสริฐ วิชาการศึกษาปฐมวัย 624543224

เลขท่ี 261/1  แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.10200 2 นายจิรายุทธ ทองรักษ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 610965007

โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม 1 นางสาวจุฑาพร ดีกล้า วิชาการศึกษาปฐมวัย 619546594

330/2  ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม สํานักงานเขตพระนคร กทม. 10200 2 นางสาวสุทธิดา เล่ียวไพโรจน์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 615979014

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 นางสาวปวีณา แก้วคุณเมือง วิชาการศึกษาปฐมวัย 648439385

เลขท่ี 92 ซอยมิตรคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวพรชนก ศิลาลอย วิชาการศึกษาปฐมวัย 625826516

โทร.02-243-0275,02-241-2604-5 แฟกซ์ 02-241-2606 3 นางสาวรุจิรา ปานทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 842181293

4 นางสาวพัณณิตา บุศปพงศ์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 927131212

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 1 นางสาวชลาลัย ปล้ืมใจ วิชาการศึกษาปฐมวัย 814259785 ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

เลฃท่ี 62 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.10400 2 นางสาวพิมพ์ผกา พิพู วิชาการศึกษาปฐมวัย 844800137

โทร.02-215-7335 3 นางสาวกมลพรรณ ถาพยอม วิชาการศึกษาปฐมวัย 612748469

4 นางสาวนุชวรา เมืองเกษม วิชาการศึกษาปฐมวัย 972157004

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 นางสาวปานอาภา วีชะรังสรรค์ วิชาการศึกษาปฐมวัย 819042192

หมู่ท่ี 13 ตําบลทุ่งวัดดอน เขตสาทร หทม.10120 2 นางสาวชลทิชา เนาวสัยศรี วิชาการศึกษาปฐมวัย 824983767

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 นางสาวเจนจิรา เหิมหัก วิชาการศึกษาปฐมวัย 644042476

๗๔ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 2 นายสุรพันธ์ ท่อทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 942988994

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์โสภา วิชาการศึกษาปฐมวัย 982499672

เลขท่ี 62/4  ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 2 นางสาวนุสรี ตาเย๊ะ วิชาการศึกษาปฐมวัย 887976200

โทร.02-4130607 แฟกซ์ 02-4131699 3 นางสาวนิธิกานต์ เนตรวงษ์ทอง วิชาการศึกษาปฐมวัย 628707733

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 295
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 นางสาวธนันญา บุญธรรม วิชาสังคมศึกษา 063-793-4509 อาจารย์กุลทราภรณ์ สุพงษ์

167 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 10170 2 นางสาวปลายฟ้า มิ่งทะเล วิชาสังคมศึกษา 099-486-2545

โทร.0-24247882 แฟกซ์ 0-24243048 3 นางสาวณัฎฐณิชา ทิพย์สุราษฎ์ วิชาสังคมศึกษา 093-772-5109

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1 นางสาวอัญชิสา เพชรศรี วิชาสังคมศึกษา 085-573-4605

เลขท่ี 120 หมู ่9 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  2 นางสาวนารีรัตน์ สุดสาย วิชาสังคมศึกษา 095-898-6518

โทร.02-525-1506 ต่อ 107 แฟกซ์ 02-525-3171,02-525-3229 ต่อ 105

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1 นางสาวดาราณี กุลกิจ วิชาสังคมศึกษา 099-051-9573

เลขท่ี 212 ซอยกรุงเทพนนท์ 21 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม10800 2 นางสาวอมรา โพธ์ิสวัสด์ิ วิชาสังคมศึกษา 083-842-2053

โทร.02-585-2901 3 นางสาวกรรณิกา หิรัญกาญจน์ วิชาสังคมศึกษา 062-212-6693

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 นายณัฐชนน อนันเอ้ือ วิชาสังคมศึกษา 087-261-9330

เลขท่ี 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 โทร.02-211-4192

โทร.02-211-6709 แฟกซ์ 02-212-4495

โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 นางสาวกานต์สิรี อุดม วิชาสังคมศึกษา 094-375-5945

505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 2 นายกล้า เกิดทองเหล็ก วิชาสังคมศึกษา 085-382-4333

โทร.02-472-0988 

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 นายกิตติธัช บุญนาคแก้ว วิชาสังคมศึกษา 096-892-0204 อาจารย์ธีรารัตน์ ทิพย์จรัสเมธา

เลขท่ี 86 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตําบลบางคูเวียง อําเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 2 นายศิวกร เจ้ียวเห้ง วิชาสังคมศึกษา 097-352-9179

โทร.02-985-1995 แฟกซ์ 02-985-1994

โรงเรียนศรีบุณยานนท์   1 นางสาวฐิติพร แสงรีย์ วิชาสังคมศึกษา 080-770-0468

เลขท่ี 41/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 2 นางสาวชฎาพร ดําริตระกูล วิชาสังคมศึกษา 084-709-0885

โทร 02-969-1402-3   แฟกซ์ 02-527-8827 3 นางสาวณัชมน เพชรทอง วิชาสังคมศึกษา 099-363-5054

โรงเรียนมหรรณพาราม 1 นางสาวปิยวรรณ พันธ์ทอง วิชาสังคมศึกษา 082-240-0845

เลขท่ี ๖๘/๕ หมู่ ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวมัณฑนา มั่นคง วิชาสังคมศึกษา 062-051-4989

โทร.๐๒-๔๔๘๖๖๑๗

โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 นายศุภกิจ เทิดธรรมวัตร วิชาสังคมศึกษา 061-030-7830

เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 2 นางสาวเกศินี บัวช่วย วิชาสังคมศึกษา 092-258-8128

 โทร.02-6223341 3 นางสาวปาริวรรณ บุตรศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 062-327-7091

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 นางสาวเยาวลักษณ์ มากภิบาล วิชาสังคมศึกษา 088-493-6067

120 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน กทม 10170 2 นางสาวสไบทิพย ์โกละกะ วิชาสังคมศึกษา 095-881-9201

โทร.02-4486931 โทรสาร 02-4487108

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 296
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 นายชนะกานต์ หวังนิเวศน์กุล วิชาสังคมศึกษา 094-339-0927 อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง

เลขท่ี 1162 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 2 นายณัฐภัทร์ เปล่ียนช่ืน วิชาสังคมศึกษา 061-030-7825

โทร.02-241-2603 แฟกซ์ 02-241-2194,02-243-0529

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นางสาวกาญจนา วิริยะ วิชาสังคมศึกษา 098-292-6352

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นายศรายุธ อ่อนหวาน วิชาสังคมศึกษา 080-048-4837

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175 3 นางสาวณิสรา อภิชาติ วิชาสังคมศึกษา 094-983-8590

4 นางสาวปาณิศา พงษ์กาบ วิชาสังคมศึกษา 087-632-6942

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 นางสาวสัญสิริ อินอุ่นโชติ วิชาสังคมศึกษา 085-754-6951

เลขท่ี 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ 2 นางสาวชาริสา ศรีจันทร์งาม วิชาสังคมศึกษา 061-414-9479

อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-525-0470 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-527-4167 3 นางสาวปณิดา ซาหว้า วิชาสังคมศึกษา 092-285-7365

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นางสาวมรกต แซ่ว้าน วิชาสังคมศึกษา 064-934-9303 อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

โรงเรียนหอวัง 1 นายณัฐศักด์ิ โลมาศ วิชาสังคมศึกษา 087-829-2070

เลขท่ี 16/9 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 2 นายวงศกร รอดประยูร วิชาสังคมศึกษา 096-536-1782

โทร.02-513-3134

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นางสาวสาวิกา ธรวนิชนาม วิชาสังคมศึกษา 099-1184741

เลขท่ี 238 หมู ่4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 นางสาวนาตยา คงตะโก วิชาสังคมศึกษา 080-883-6377

โทร.02-525-0027

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 1 นายจักรพันธ์ หมอยาดี วิชาสังคมศึกษา 098-342-8943

ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230 2 นางสาวกมลชนก ทับยัง วิชาสังคมศึกษา 062-654-5475

โทร.02-907-7910 3 นางสาวนัชธินี ผลเนตร วิชาสังคมศึกษา 089-496-5257

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 1 นางสาวอรอุมา ชัยยศ วิชาสังคมศึกษา 088-772-9482

เลขท่ี ๑๐๐/๕๑ เทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย ๑๔ แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 2 นางสาวบัญชร ลิมป์ไพจิตร วิชาสังคมศึกษา 084-745-9678

กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 3 นายชาคร สุขประเสริฐสิน วิชาสังคมศึกษา 064-123-9515

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 297
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 นางสาวนวิยา รุ่งเจริญ วิชาสังคมศึกษา 084-512-3999 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

เลขท่ี ๖๙ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 2 นายครรชิต อัคษร วิชาสังคมศึกษา 061-983-7557

โทร. 02-281-9208 3 นายภูริภัทร พลเดช วิชาสังคมศึกษา 063-845-5866

4 นายณธีพัฒน์ ธนกรจิระวัฒน์ วิชาสังคมศึกษา 092-520-3041

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 1 นางสาวภาณุมาศ อยู่สงค์ วิชาสังคมศึกษา 084-677-6983

299 หมู่ 5 ถนนศาลายา-บางภาษี ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 

นครปฐม 73170 โทร.02-4311364, 02-431325 แฟกซ์ 034-297664

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 นายกฤษฎา ปาทาน วิชาสังคมศึกษา 094-242-3014

เลขท่ี 443 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้  เขต หนองแขม 2 นางสาวจุฑาทิพย ์โหฬารนรานนท์ วิชาสังคมศึกษา 086-554-5074

กรุงเทพมหานคร 10160

โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 1 นางสาวศราลี สมานเพชร วิชาสังคมศึกษา 099-746-8490

เลขท่ี 313 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทร.02-540-7202 แฟกซ์  02-540-7201

โรงเรียนเทพลีลา 1 นายกฤษฎา ศรีชู วิชาสังคมศึกษา 097-345-7927

เลขท่ี ๒๘๑ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 2 นางสาวอรณิชา คําจันทร์ วิชาสังคมศึกษา 098-298-3449

โทร.๐๒-๓๑๘๐๖๒๕ 3 นางสาวจริยา เกษมสวัสด์ิ วิชาสังคมศึกษา 095-507-0395

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 นายกฤษณะ โรจนรัตน์ วิชาภาษาไทย 062-3185336 ผศ.ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์

เลขท่ี 1162 แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 2 นางสาวกวินนา ศรีสุวรรณ วิชาภาษาไทย 081-0825796

โทร.02-241-2603 แฟกซ์ 02-241-2194,02-243-0529

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 นางสาวสุกัญญา ขันติกุล วิชาภาษาไทย 080-0610278

181 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวอริสา รุ่งเรือง วิชาภาษาไทย 064-8827260

โทรศัพท์ 02-2820117 โทรสาร. 02-2812638

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 นางสาวกุลสตรี มันทิกะ วิชาภาษาไทย 092-9841089

๒๑๐ ถนน ราชวิถี แขวง บางยี่ขัน เขต บางพลัด กทม.๑๐๗๐๐ 2 นายกฤษณะ ชนะภัย วิชาภาษาไทย 098-2515206

โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 นางสาวสุนิสา คํายนต์ วิชาภาษาไทย 095-2239566

เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.10200 2 นายฉัตรชัย สิทธิจรรยากุล วิชาภาษาไทย 082-3767941

 โทร.02-6223341 3 นายอิสระ ทองบุญ วิชาภาษาไทย 094-0811486

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1 นางสาวณัฐชา มะลิวัลย์ วิชาภาษาไทย 092-3232041

เลขท่ี 250 ถนนรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 2 นางสาววรดา การะเกตุ วิชาภาษาไทย 097-1369194

โทร. 02-457-0505,02-457-0083

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 298
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นางสาวอรมณี วงศ์กาฬสินธ์ุ วิชาภาษาไทย 081-0715715 อ.ดร.พรพรรณ สวัสดิสิงห์

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวกฤติกา ขุนพล วิชาภาษาไทย 080-8635842

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นายอาทิตย ์บุพโต วิชาภาษาไทย 090-6092735

เลขท่ี 238 หมู ่4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 นางสาวทักษพร อ่อนละออ วิชาภาษาไทย 093-7177981

โทร.02-525-0027

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1 นางสาวมัทรียา นาภูรัตน์ วิชาภาษาไทย 095-4635503

เลขท่ี 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ 2 นางสาวกันต์กนิษฐ์ วัฒนสิทธ์ิ วิชาภาษาไทย 093-7931814

อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-525-0470 ต่อ 113 แฟกซ์ 02-527-4167 3 นางสาววิลาสินี แซ่ซ่ือ วิชาภาษาไทย 080-0606485

4 นางสาววราภรณ์ สังข์ฤทธ์ิ วิชาภาษาไทย 092-2799580

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 นางสาวฝนดาว ชุติคุณากร วิชาภาษาไทย 085-9300277

เลขท่ี ๗๙ หมู ่๓  ตําบล วัดชลอ อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 2 นางสาวสุพรรษา เล็กอุทัย วิชาภาษาไทย 098-4966965

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม 1 นางสาววริษฐา อ่อนน้อม วิชาภาษาไทย 098-4357121

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นายขจรเกียรต์ิ เกิดเข้ม วิชาภาษาไทย 092-8304182

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนศรีบุณยานนท์   1 นายเกียรติศักด์ิ มาไกล วิชาภาษาไทย 063-9544403 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย ์แก้วมรกฎ

เลขท่ี 41/1 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 2 นายพงศ์สุนทร อ่ิมช่ืน วิชาภาษาไทย 097-0781140

โทร 02-969-1402-3   แฟกซ์ 02-527-8827 3

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1 นางสาวณัฐรุจา ใจหาร วิชาภาษาไทย 065-5068705

เลขท่ี ๑๙๕ ซอยลาดพร้าว ๑๐๑ แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 2 นางสาวธัญชนก เรืองเสน วิชาภาษาไทย 080-9931040

โทร. 02-376-0463 ต่อ 116

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 นางสาวณัฐธยาน์ หนูช่วย วิชาภาษาไทย 063-7625343

เลขท่ี ๕/๒๓ ซอย ลาดพร้าว ๖๙ แขวง สะพาน ๒ เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 2 นายศุภณัฐ อนุพจน์มนตรี วิชาภาษาไทย 099-3182609

โทร.02-5302326-7

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 1 นางสาวชมพูนุช ญาติพัฒน์ วิชาภาษาไทย 084-9382966

บ้านเลขท่ี ๙๔ ถนนสามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐ 2 นางสาวนวพร ทินวงศ์ วิชาภาษาไทย 080-8107173

โรงเรียนวัดชัยมงคล 1 นางสาวสายธาร ผิวเงิน วิชาภาษาไทย 090-0908666

เลขท่ี ๔๓๗ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 2 นางสาวสกาวรัตน์ ตรีธันวา วิชาภาษาไทย 086-4947049

โทร.๐๒-๒๑๙๐๒๑๐

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 299
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนกันตะบุตร 1 นายเศรษฐพงษ์ กองแก้ว วิชาภาษาไทย 065-1525633 อ.ธิดาดาว เดชศรี

เลขท่ี 71  ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นางสาวพิมพ์ชนก แต่นสุ่ย วิชาภาษาไทย 098-0494533

โทร.02-241-5214,02-669-1101 แฟกซ์ 02-669-1102

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นางสาววิชิตา หงษ์พงษ์ วิชาภาษาไทย 083-0839704

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นางสาวชิษณุชา ชํานาญ วิชาภาษาไทย 092-0125632

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหลัง วิชาภาษาไทย 062-9091809

เลขท่ี ๙๔ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 2 นางสาวลดาวัลย ์แซ่ล้ิม วิชาภาษาไทย 096-6529382

 โทร.02-418-2911

โรงเรียนมหรรณพาราม 1 นางสาวกรรัตน์ สระทองฮัก วิชาภาษาไทย 084-6696440

เลขท่ี ๖๘/๕ หมู่ ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กทม.๑๐๑๗๐ 2 นางสาวมุทิตา มาพบ วิชาภาษาไทย 062-5432382

โทร.๐๒-๔๔๘๖๖๑๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 นายธีรโชติ การสี วิชาภาษาไทย 061-3062970

เลขท่ี 987 หมู ่10 ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 2 นางสาวอาริยา ชูจันทร์ วิชาภาษาไทย 094-1364096

3 นางสาวพรรณธิภา เกิดสาย วิชาภาษาไทย 098-8758450

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 นางสาวปุณยาพร อินทวี วิชาภาษาไทย 097-2187974 อ.สุมนา เขียนนิล

ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 2 นางสาวสุวนันท์ ศรีปานเงิน วิชาภาษาไทย 098-4418786

โทรศัพท์ 02-4129103 โทรสาร. 02-4129872

โรงเรียนทวีธาภิเศก 1 สิบเอกสุรเกียรติ มะสุใส วิชาภาษาไทย 082-1222557

505/5 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 2 นางสาวเนตรนภา คะดุน วิชาภาษาไทย 084-0479347

โทร.02-472-0988 

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 1 นายเทพทัต รอดอ่อน วิชาภาษาไทย 080-0601236

๑๑๙ หมู่ ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 2 นางสาวมินตรา บุญสุขา วิชาภาษาไทย 095-7820491

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 นางสาวสิวารัตน์ วงเวียน วิชาภาษาไทย 098-2745705

เลขท่ี 443 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้  เขต หนองแขม 2 นางสาวจิราวรรณ ประสิทธิแพทย์ วิชาภาษาไทย 097-1396892

กรุงเทพมหานคร 10160

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง นางสาวนัยน์ปพร ศรีจันทร์ วิชาภาษาไทย 081-0043031

เลขท่ี 973 หมู ่8 ถนนสุขุมวิท 113 แขวงสําโรงเหนือ เขตเมือง นางสาวอภิชญา หร่ายขุนทด วิชาภาษาไทย 088-3585216

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-384-3679-80  แฟกซ์  02-384-3678

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 300
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  1 นางสาวนํ้าทิพย ์สุวิมล วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-990-4141 อาจารย์เอกภพ  อินทรภู่

เลขท่ี 120 หมู ่9 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  2 นางสาวพนิดา แจดนวน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-108-6336

โทร.02-525-1506 ต่อ 107 แฟกซ์ 02-525-3171,02-525-3229 ต่อ 105

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 นางสาวมารีนี กานิง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2106343

เลขท่ี 238 หมู ่4 ถนนประชาราษฎร์ ตําบาลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2 นางสาวขนิษฐา พรหมทา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 062-8986748

โทร.02-525-0027

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 นายธนศักด์ิ แช่ม วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-996-4749

เลขท่ี ๗๙ หมู ่๓  ตําบล วัดชลอ อําเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 2 นางสาวธันยธรณ์ ชุมแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-790-6275

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1 นางสาวชนกพร เปรมศรี วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-896-8961

เลขท่ี 987 หมู ่10 ตําบลบางกร่าง อําเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 2 นางสาวปทุมทิพย ์นาคราช วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ  087-8170621

3 นางสาวสุพรรณกานต์ หาญประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3369243

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 นางสาว เนตรดาว รามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098 - 6981181 อาจารย ์ดร.ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์

เลขท่ี 3 ถนนสามเสน 9 แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กทม.10300 2 นางสาว ไอลดา สายแสง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-3296197

โทร.02-243-2159 แฟกซ์ 02-243-2161

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1 นางสาวณัฐา  ครามบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-698-5880

เลขท่ี 1/13 ถนนสมเด็จพระป่ินเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 2 นางสาวสุกัญญา  ทุมทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 093-377-9679

โทร. 02-424-8870,02-883-1786 แฟกซ์ 02-434-9175

โรงเรียนกันตะบุตร 1 นางสาวชนัตพร  สายทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-2700991

เลขท่ี 71  ถนนอํานวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร.02-241-5214,02-669-1101 แฟกซ์ 02-669-1102  

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 นางสาวชุติวรรณ  วรวิสัน วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-560-2610

เลขท่ี ๙๔ ถนนบางพรม แขวงบางพรม เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 2 นางสาวยุพพิชญา สาแก้ว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 064-552-4474

 โทร.02-418-2911

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1 นางสาวสุจิตรา  เจริญพงษ์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ

เลขท่ี 938 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 10700

โทร.02-424-2598 ต่อ 105 แฟกซ์ 02-424-1137,02-423-2041

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



หนา้ 301
INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 1 นายรัชต์พงษ์ ล้ิมเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-0732865 อาจารย ์ดร.สุดารัตน์  ศรีมา

1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 2 นายจีระศักด์ิ ไชยเจริญ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 092-3724238

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1 นายจีรุต เพลินบุบผา วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 099-468-3399

เลขท่ี ๖๙ ถนน ศรีอยุธยา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 2 นายชาญวิทย ์แจ้งสว่าง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 096-040-7579

โทร. 02-281-9208

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 1 นายสรวิชญ์ เขตอนันต์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 065-0756224

เลขท่ี ๒๗๙/๑ ซอย ๕๖ ถนน กรุงเทพนนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม.๑๐๘๐๐

โทร.๐๒ ๕๘๕ ๖๕๙๒

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 1 นางสาวจิราภา  มูลมาตย์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-246-8395

สํานักงานเขตคลองสาน แขวงบางลําภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1 นางสาวชนกานต์  รอดแว วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ

181 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02-2820117 โทรสาร. 02-2812638

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1 นางสาวธันญารัตน์  นิลเพชร   วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-5692921 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

เลขท่ี ๔๖๔๑ ถนน ดินแดง แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 2 นางสาวศศิวรรณ  พรมจันทร์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 085-3605721

โทร.02-245-0448 3 นางสาวนพพร  วาอุทัศน์ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 080 - 9405297

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 1 นางสาวหฤทัยวรรณ  โพธิบุตร วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 082-546-7168

เลขท่ี ๒๐๐๐/๒๒ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง 2 นางสาวอนุสรา  ผิวไพเราะ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 098-873-5042

กทม.๑๐๔๐๐ โทร.๐๒-๒๗๗๐๕๕๗

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1 นางสาวเตือนใจ  เกิดปานทอง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 063-189-6453

เลขท่ี 182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 2 นางสาวกุลณัฐ ขาวสอาด วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 061-348-6767

โทร.02-311-5185,02-311-5196 แฟกซ์ 02-311-5317,02-332-5040

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1 นางสาวเกสรี ต้ังกมลประเสริฐ วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 088-018-1880

เลขท่ี ๕/๒๓ ซอย ลาดพร้าว ๖๙ แขวง สะพาน ๒ เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 2 นายบุณยกร เสนนํ้าเท่ียง วิชาเทคโนโลยีดิจิตัลฯ 095-832-0078

โทร.02-5302326-7

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564

INTERNSHIP 1 ซองประเมินนักศึกษาของอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชา

สถานศึกษา ลําดับ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา อ.นิเทศก์สาขาวิชา



หนา้ 302

กรุณาส่งแบบประเมินคืนศูนย์ฝึกฯ ภายในวันศุกร์ท่ี 17 กันยายน 2564



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                  /๒๕๖๔  ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา สาขาวิชา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

โรงเรียนกันตะบุตร

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 

โรงเรียนวัดสร้อยทอง

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพญาไท  

โรงเรียนอนุบาลสามเสน

โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

3 อ.ดวงกมล จงเจริญ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์

4 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโกวิทธํารง

โรงเรียนประชานิเวศน์

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว

โรงเรียนวัดชนะสงคราม

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วด ีไวยรูป การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

โรงเรียนโฆสิตสโมสร

โรงเรียนวัดนาคปรก

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน ์ศรีศิริวัฒน์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(์วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 

โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                  /๒๕๖๔  ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา สาขาวิชา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

8 อ.ช่อเอ้ือง อุทิตะสาร คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ์

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตีรวิชช์ ทินประภา คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆฯ

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยพล จันทร์ฝอย คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดอินทาราม

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนศึกษานารี

11 อ.วาริยา พุทธปฎิโมกข์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

12 อ. ดร. ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

14 อ. Abigail M. Essien/ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

อ. ดร. พิณทิพา สืบแสง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                  /๒๕๖๔  ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา สาขาวิชา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

15 อ. ธีราภรณ์ พลายเล็ก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

โรงเรียนกันตะบุตร

โรงเรียนวัดบวรมงคล

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ดวงกมล ฐิติเวส ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

18 อ.กรกมล ชูช่วย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนมนัส สุดส้ิน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 

โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

20 อ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆฯ

โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ์

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เจษฎา ราษฏ์นิยม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                  /๒๕๖๔  ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา สาขาวิชา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

โรงเรียนวัดราชบพิธ

22 อ.ดร.อารยา ลี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป โรงเรียนวัดบวรมงคล

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

23 อ.ธีรารัตน ์ทิพย์จรัสเมธา สังคมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

โรงเรียนมหรรณพาราม

24 อ.กุลทราภรณ์ สุพงษ์ สังคมศึกษา โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

25 อ.ดร.กรรณิการ ์ภิรมย์รัตน์ สังคมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆฯ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

26 อ.สุทธิพร แท่นทอง สังคมศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

27 อ.เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม สังคมศึกษา โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนสารวิทยา

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม)

28 อ.ชนากร ปรีชา สังคมศึกษา โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนมหรรณพาราม



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                  /๒๕๖๔  ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา สาขาวิชา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

29 อ.วีรพจน์ รัตนวาร สังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชินูปถัมภ์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาลัย

โรงเรียนปัญญาวรคุณ

30 อาจารย์สิริอร  จุลทรัพย ์แก้วมรกฏ ภาษาไทย โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

โรงเรียนบางกะปิ

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

31 อ. ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ/์อ.ธิดาดาว  เดชศรี ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

32 อาจารย ์ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ ภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์

33 อาจารย์ฤทัยวรรณ  ปานชา ภาษาไทย โรงเรียนกันตะบุตร

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนกันตะบุตร

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                  /๒๕๖๔  ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําสาขาวิชา สาขาวิชา โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

34 อาจารย์สุมนา  เขียนนิล ภาษาไทย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

โรงเรียนทวีธาภิเศก

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค



โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆฯ



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆฯ



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆฯ



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม





รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                 /๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน

1 อาจารย์มาลัย  ประดับศรี

2 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช

3 อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย ์ เลิศอมรศักดิ์

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยวัฒน ์ วารี

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  ปวะบุตร

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุชีรา  มะหิเมือง

7 อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                 /๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน

8 อาจารย์บุญฤด ี อุดมผล

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง

12 อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง

SSRU
SSRU:




รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                 /๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี 

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วด ีไวยรูป

14 อาจารย์กุลทราภรณ์ สุพงษ์

15 อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม

16 อ.ดวงกมล จงเจริญ

17 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย ์แก้วมรกฎ

18 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

19 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร

20 อ.สุมนา เขียนนิล

21 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย

22 อาจารย์ ดร.สุดารัตน ์ ศรีมา

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง

25 อ.ดร.อารยา ลี



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                 /๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี 

โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

โรงเรียนพญาไท  

โรงเรียนโกวิทธํารง

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(์วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนกันตะบุตร

โรงเรียนวัดราชบพิธ

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี นนทบุรี

โรงเรียนอนุบาลฤชากร

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนวัดราชาธิวาส



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                 /๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี 

โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสามเสน

โรงเรียนวัดสังเวช

โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 

โรงเรียนทวีธาภิเศก  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

โรงเรียนมหรรณพาราม

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โรงเรียนวัดสร้อยทอง

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

โรงเรียนประชานิเวศน์

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แนบท้ายคําส่ังคณะครุศาสตร์ท่ี                 /๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี 

โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

โรงเรียนสตรีวิทยา 2

โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

โรงเรียนวัดชัยมงคล

โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว

โรงเรียนวัดปรินายก

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)

โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

โรงเรียนเทพลีลา

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โรงเรียนวัดบรมนิวาส

โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

โรงเรียนกุศลศึกษา



รายช่ือโรงเรียนร่วมพัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (นักศึกษาช้ันปีท่ี 5)

ลําดับ สถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

2 โรงเรียนพญาไท  

3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(์วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

4 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

5 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี

6 โรงเรียนสตรีนนทบุร ี 

7 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

8 โรงเรียนวัดราชาธิวาส

9 โรงเรียนโยธินบูรณะ

10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา

11 โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

12 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

13 โรงเรียนกันตะบุตร

14 โรงเรียนอนุบาลสามเสน

15 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

16 โรงเรียนโกวิทธํารง

17 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

18 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 

19 โรงเรียนวัดสร้อยทอง

20 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

21 โรงเรียนหอวัง

22 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

23 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

24 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

25 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

26 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

27 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

28 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

29 โรงเรียนศึกษานารี

30 โรงเรียนสตรีวิทยา 2



รายช่ือโรงเรียนร่วมพัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (นักศึกษาช้ันปีท่ี 5)

ลําดับ สถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ

31 โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

32 โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์

33 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

34 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

35 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

36 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

37 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

38 โรงเรียนประชานิเวศน์

39 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว

40 โรงเรียนทวีธาภิเศก

41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)

42 โรงเรียนมหรรณพาราม

43 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

44 โรงเรียนวัดราชบพิธ

45 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)

46 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

47 โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป

48 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

49 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสน)ี นนทบุรี

50 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

51 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

52 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

53 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

54 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

55 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

56 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

57 โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)

58 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

59 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

60 โรงเรียนกุศลศึกษา



รายช่ือโรงเรียนร่วมพัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (นักศึกษาช้ันปีท่ี 5)

ลําดับ สถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ

61 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

62 โรงเรียนวัดสังเวช

63 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

64 โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม

65 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

66 โรงเรียนวัดบรมนิวาส

67 โรงเรียนอนุบาลฤชากร

68 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

69 โรงเรียนวัดปรินายก

70 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

71 โรงเรียนเทพลีลา

72 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

73 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง

74 โรงเรียนวัดชัยมงคล

75 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

76 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม



รายช่ือโรงเรียนร่วมพัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (นักศึกษาช้ันปีท่ี 5)

ลําดับ สถานศึกษา ลายมือช่ือ หมายเหตุ



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวนนศ.

1 อาจารย์มาลัย  ประดับศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์ 4

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 16

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 4

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 2

2 อาจารย์ภาณุวัฒน์  ศิวะสกุลราช โรงเรียนพญาไท  3

โรงเรียนโกวิทธํารง 2

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 4

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 4

3 อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักด์ิ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 3

โรงเรียนกันตะบุตร 9

โรงเรียนวัดราชบพิธ 8

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 6

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 2

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 4

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยวัฒน์  วารี โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  3

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 2

โรงเรียนหอวัง 2

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 12

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย  ปวะบุตร โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี 2

โรงเรียนโยธินบูรณะ 9

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 12

โรงเรียนอนุบาลฤชากร 2

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 3

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุชีรา  มะหิเมือง โรงเรียนสตรีนนทบุรี   10

โรงเรียนศรีบุณยานนท์    11

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 12

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2

7 อาจารย์กลัญญู  เพชราภรณ์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 12

โรงเรียนอนุบาลสามเสน 6

โรงเรียนวัดสังเวช 1

โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม 2

8 อาจารย์บุญฤดี  อุดมผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา 11

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 6

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 3

โรงเรียนทวีธาภิเศก 5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา  ฝ่ายประถม 2

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 2

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนราชวินิต มัธยม 6



รายช่ืออาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลําดับ อาจารย์นิเทศก์ประจําโรงเรียน โรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวนนศ.

โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ 2

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 10

โรงเรียนมหรรณพาราม 11

โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 2

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร โรงเรียนวัดสร้อยทอง 2

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 6

โรงเรียนประชานิเวศน์ 3

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 3

โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 4

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 5

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 4

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 4

โรงเรียนศึกษานารี 5

12 อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี 6

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี  ไวยรูป โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 2

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 2

14 อาจารย์กุลทราภรณ์ สุพงษ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1

15 อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 3

16 อ.ดวงกมล จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 3

17 อ.ดร.สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 2

โรงเรียนวัดชัยมงคล 2

18 อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 2

โรงเรียนวัดปรินายก 2

19 อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม  (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 1

โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 1

โรงเรียนเทพลีลา 3

20 อ.สุมนา เขียนนิล โรงเรียนมัธยมวัดด่านสําโรง 2

21 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 2

22 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ศรีมา โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 1

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ดวงกมล ฐิติเวส โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี  บรรจง โรงเรียนวัดบรมนิวาส 2

25 อ.ดร.อารยา ลี โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 1

โรงเรียนกุศลศึกษา 2

26 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 11

27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 4

28 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 7



 





รายช่ือโรงเรียนร่วมพัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (นักศึกษาช้ันปีท่ี 5)

ลําดับ  ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๕๙  ปี ๒๕๕๘

1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ส่ือสารสงเคราะห์

2 โรงเรียนพญาไท  โรงเรียนพญาไท  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

3 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(์วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(์วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

4 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนพญาไท  

5 โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี โรงเรียนโกวิทธํารง

6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

7 โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

8 โรงเรียนสตรีนนทบุร ี โรงเรียนสตรีนนทบุร ี โรงเรียนสมาคมสตรีไทย

9 โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

10 โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริยาราม

11 โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

12 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

14 โรงเรียนศรีบุณยานนท์   โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนวัดโสมนัส

15 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 

16 โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม โรงเรียนหอวัง

17 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์   โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

18 โรงเรียนกันตะบุตร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

19 โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนเทพศิรินทร ์นนทบุรี
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20 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน

21 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนกันตะบุตร โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 

22 โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

23 โรงเรียนโกวิทธํารง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายมัธยม

24 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

25 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดราชผาติการาม

26 โรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนโกวิทธํารง โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์

27 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนทิวไผ่งาม

28 โรงเรียนหอวัง โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนสตรีนนทบุรี  

29 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดบวรมงคล

30 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลฤชากร

31 โรงเรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดราชาธิวาส

32 โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนหอวัง โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

33 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

34 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนราชวินิต

35 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนช่างอากาศอํารุง

36 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆโรงเรียนช่างอากาศอํารุง โรงเรียนโยธินบูรณะ

37 โรงเรียนอนุบาลฤชากร โรงเรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนบ้านบางกะปิ 

38 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
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39 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนวัดสร้อยทอง

40 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

41 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนวัดปากบ่อ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

42 โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนวัดปากบ่อ

43 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

44 โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

45 โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

46 โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนอนุบาลฤชากร โรงเรียนวาสุเทวี

47 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนสายน้ําทิพย์

48 โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

49 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

50 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์ โรงเรียนทวีธาภิเศก

51 โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก  

52 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

53 โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนไทรน้อย

54 โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

55 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

56 โรงเรียนประชานิเวศน ์มัธยม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

57 โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนกันตะบุตร
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58 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนวัดราชบพิธ

59 โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์

60 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

61 โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส

62 โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร

63 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ โรงเรียนวัดอมรินทราราม

64 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โรงเรียนโฆสิตสโมสร

65 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

66 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนวัดชนะสงคราม

67 โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดด่านสําโรง โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

68 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

69 โรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนวัดสระเกศ

70 โรงเรียนประชานิเวศน์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

71 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ์)

72 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

73 โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนราษฎร์นิยม

74 โรงเรียนโฆสิตสโมสร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

75 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา โรงเรียนวัดนาคปรก

76 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ศาสตร์



รายช่ือโรงเรียนร่วมพัฒนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (นักศึกษาช้ันปีท่ี 5)

ลําดับ  ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๕๙  ปี ๒๕๕๘

77 โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดพลับพลาชัย

78 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบโรงเรียนประชานิเวศน์

79 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล โรงเรียนวัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์

80 โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์

81 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์

82 โรงเรียนวัดปากบ่อ



ประกาศ

สําหรับนักศึกษาช้ันปีที ่5 ภาคเรียนที ่1/2563

ขอแจ้งรายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

พร้อมอาจารย์นิเทศก์สาขาและอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน


