
ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำยพิทักษ์  แจ้งมงคล 094-5485801

2  นำงสำวสุภำพร  ค ำประเสริฐ 087-3320322

3  นำงสำวเนตรนภำ  ข ำกล่ ำ 083-0629823

4  นำงสำวศศิประภำ  ศิริส ำรำญ 091-7769025

5  นำยสุทธิพงศ์  ปรุงกล่ิน 082-9883249

6  นำงสำวเกศแก้ว  พรรณเชษฐ์ 088-5555455

7  นำงสำวมนพร  ว่องไว 095-9842505

8  นำงสำวอัจฉรำ  พงษำปำน 081-5640073

9  นำยอรุณ  มันอำษำ 087-0919006

10 ว่ำที่ร้อยตรีธนภัทร แสงวิชัย โรงเรียนพิพัฒนำ 085-8779568

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนวัดทุ่งลำนนำ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดธรรมมงคล

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อ ำนำจ  เจนจิตศิริ

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

โรงเรียนรำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย2



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำววิภำ  เดชำติวงศ์ 088-0162026

2  นำยนัฐชำ  โพธ์ิศรี 080-0751658

3  นำงสำวศุภรัสมิ์  ทองทำ 090-5495373

4  นำงสำวศศิภำ  ปิ่นชูทอง 084-2138709

5  นำยวิศวะ  ผลกอง 093-1318107

6  ว่ำที่ร้อยตรีสยำม  ลยังคำนนท์ 087-0090477

7  นำยอมร  ศรแสดง 089-9315978

8  นำงสำวนวลจันทร์  พำหำ 082-1023298

9  นำงสำวฤทัยรัตน์  ค ำมงคล 098-5689529

10  นำยนรุตม์  ศิลปพิบูลย์ 086-3477861

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยำ

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย

โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษำ

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยำ

โรงเรียนวัดบวรมงคล

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่ำงกล ขส.ทบ.

สถานที่ฝึกสอน

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์ชัยธวัช  ตุ่มมะ

โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยำ

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

ลงชื่อ – นำมสกุล



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวหรรษำ  รอดนิตย์ 083-5416606

2  นำงสำวอลิศรำ  อำจหำญ 909723411

3  นำยภำณุวัฒน์  พันธ์สระคู 098-4585973

4  นำยพุทธิชัย  ขวัญทอง 086-5740605

5  นำยสถำพร  พันธ์ุรัตน์ 085-6968963

6  นำงสำววรรณวิภำ  พรหมนิธิ 087-0088415

7  นำยพิสิทธ์ิศักด์ิ  กิติรำช 092-8655340

8  นำงสำววิภำวรรณ  วงษ์มณี 088-3439109

9  นำยรำชัญ  บุญหล้ำ 085-1008465

10  นำงสำวสิริพร  จรรยำศิริกุล 094-5506186

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์มนูญ  คันธประภำ

โรงเรียนรำชวินิต

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

วิทยำลัยเทคโนโลยีพณิชยกำรเจ้ำพระยำ

โรงเรียนชุมชนวัดบำงไกรใน

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนวัดมหำธำตุ



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1 นำยปิยพล เสนีวงค์ 085-9712758

2  นำยซำรำวรรณ์  พุทธรักษ์ 083-1888659

3  นำยวสันต์  งำนดี 089-1365898

4  นำงจินตนำ  ศรีแนน 081-7123125

5  นำยอนันต์  พรมเสนสำ 087-9273637

6  นำงสำวนิภำวรรณ  แดงข ำ 086-3889643

7  นำงสำวฐิติรัตน์  ชูลีวัลย์ 083-5134966

8  นำยอิทธิพล  ฤกษ์โอภำส 085-2112501

9  นำงสำวอุบลวรรณ  พุ่มช้ำง 087-4090122

10  นำงนิจวรีย์  รมย์มำลี 085-1121545

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนอนุบำลยินดีวิทย์

โรงเรียนวัดต ำหรุมิตรภำพที่65

วิทยำลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหำรธุรกิจ

วิทยำลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหำรธุรกิจ

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยำ

โรงเรียนอุดมศึกษำ  จ.นนทบุรี

โรงเรียนเกวลินวิทยำ

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์วรดำนันท์  เหมนิธิ
ลงชื่อ – นำมสกุล

โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดสิงห์

วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร

โรงเรียนเกวลินวิทยำ

สถานที่ฝึกสอน

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวพิมพิกำ  เกมำหะยุง 098-9488834

2  นำยธรรมนูญ  ยอดพุดซำ 088-0724228

3  นำงสำวปำริชำติ  สิงห์ป้อง 086-4487789

4  นำงสำวชุติมำ  สดเจริญ 083-6652004

5  นำงสำวน้ ำผ้ึง  สิทธิวรรณธนะ 086-3978613

6  นำงสำวสุพัตรำ  เสถียรบุตร 087-8286625

7  นำงสำวนิภำวรรณ  ข ำสำ 080-9763196

8  นำยโชคชัย  อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ 625793102

9  นำยสฤษฎ์ิ  สุขำภิรมย์ 089-1563635

10 นำงสำวอิสรีย์ แก้วสกุลทรัพย์ 083-1360445

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนวัดเพรำงำย 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

โรงเรียนวัดบำงกอบัว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์อัมภำภรณ์  พีรวณิชกุล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำยปฎิภำณ  มูลค ำ 085-0940013

2  นำงสำวชมธำดำ  ปริเมธำชัย 084-0593516

3  นำงสำวสุจิตรำ  แสงคอนจิต 082-1117861

4  นำงสำวธัญญำรัตน์  ตันเจริญ 098-5650071

5  นำงสำวศิริขวัญ  ฟักประไพ 089-4038287

6  นำยวัฒนำ  โค้วมณี 086-7059837

7  นำยอำนนท์  สุทธิสำโรช 086-4864074

8  นำงสุปัญญำ  อ่วมมงคล 083-2723364

9  นำงอภิสรำ  ช่วงรังษี 061-5429258

10  นำงสำวยุพยงค์  สิมมะลี โรงเรียนศุทธรัตน์ 089-7151012

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนศุทธรัตน์

โรงเรียนอุดมศึกษำ  จ.นนทบุรี

โรงเรียนอุดมศึกษำ  จ.นนทบุรี

โรงเรียนอุดมศึกษำ  จ.นนทบุรี

วิทยำลัยพณิชยกำรธนบุรี

โรงเรียนศุทธรัตน์

โรงเรียนศุทธรัตน์

โรงเรียนวัดลำนนำบุญ

โรงเรียนสตรีวิทยำ

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำดำ  เกตุดี
ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวลักขณี  พอใจไทย 098-2479697

2  นำงสำวจิรัชยำ  สุทธวิจิตร 090-9192899

3  นำงสำวภคณฐกร  มะปรำงอ่อน 087-4809709

4  นำงสำวรุ่งทิพย์  ก้องเวหำ 091-2142840

5  ว่ำที่ร้อยตรีธีรัช  สุทธวิจิตร 080-1747488

6  นำยณัฐวิโรจน์  อินยัง 087-3278981

7  นำยวีรพงษ์  พิมพ์ศรี 083-1176610

8  นำงสำวอัญญำภรณ์  หงษ์ทอง 086-3600266

9  นำงสำวพิชยำภรณ์  เลิศสวรรค์ 094-7808647

10  นำยอัฑฒ์  เจำะเหมำะ 088-2187642

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

อำจำรย์นิเทศก์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1 นำงสำวธิชำรัตน์ พลแก้ว โรงเรียนเพชรพินิตศึกษำ 083-1659233

2 นำงสำวเกสร พฤกษ์จันทร์ โรงเรียนเสำไห้"วิมลวิทยำนุกูล" 091-0093075

3  นำงสำวนุจวรรณ  อยู่ถำวร วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค) 090-7234797

4  นำงสำวณัฐริกำ  สุขเกษม วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค) 087-4875900

5  นำยวิชัย  สุขเกษม วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค) 081-5887578

6  ว่ำที่ร้อยตรีสรวิศิษฎ์  ล้ิมศิริ 087-7612030

7  นำงสำวภูษณิศำ  วุฒิเลิศอนันต์ 086-6653409

8  นำยภำพตะวัน  คุ่ยกล่ิน 084-6693037

9  นำงสำวจิตต์ชนก  โลศิริ 092-5355139

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนต้ังพิรุฬห์ธรรม

โรงเรียนบ้ำนบำงเตย

โรงเรียนแย้มจำดวิชชำนุสรณ์

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

สถานที่ฝึกสอน

โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม

ลงชื่อ – นำมสกุล

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวนันทภัค  สุขสุภี 084-1240564

2  นำงสำวสุดำรัตน์  บุญโสภำ 086-1542412

3  นำงสำวสิรัญญำ  ทิพพิมำนทอง โรงเรียนเฮงฮ่ัว ชลบุรี 088-2207793

4  นำงสำวพลอยนภัส  ชัยวัฒนนพ โรงเรียนเฮงฮ่ัว ชลบุรี 081-4280841

5  นำงสำวสุภำณี  สอนง่ำย 080-5829314

6  นำงสำวเฉลิมลักษณ์  ภำคเจริญ 089-6648216

7  นำงสำวธนิตวลี  เตมียกุล 089-1805227

8 นำงสำวมำลี สำยสินธ์ุ 080-0986380

9  นำงพชรพรรณ  วัฒนศิริ 086-7453949

10  นำงสำวพรลภัส  แสงอรุณ 087-5965454

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

วิทยำลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยำคำร)

โรงเรียนวัดสนำมนอก

โรงเรียนเจียหมิน

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระรำชูปถัมภ์ฯ

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ :  อำจำรย์เกษมชัย  บุญเพ็ญ
ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล

วิทยำลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวนิศรำ  มหิตธิ 094-4813373

2  นำยกฤษณำ  สุวรรณชัยรบ 080-3139019

3  นำงสำวหทัยรัตน์  ศรีโกศล 087-5338252

4  นำงสำววิภำ  จันทร์นิล 061-7721176

5  นำงสำวสำริณี  เสือนำค 080-9080133

6  นำงณัฏฐำวิณี  โพธ์ิทองมำ 095-6386963

7  นำยจุฬำพันธ์  ปทุมพร 062-0060515

8  นำงสำวอรนุช  พิทธไชย 086-8416811

9  นำงสำวฐิติพร  ประชุมพงศ์พันธ์ 098-2857789

10  นำยคณิน  โรจนดิลก 061-4076688

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

โรงเรียนอนุบำลเมืองใหม่ชลบุรี

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรวรรณ  ชลวำสิน



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงปรียำพร  สุวรรณสถิตย์ 083-4411153

2  นำงสำวเสำวภำ  ล่วงพ้น 087-0896850

3  นำงสำวเนำวรัตน์  วิชำถิตย์ 087-1723457

4  นำงสำวรุ่งนภำ  ปักษี 083-0198480

5  นำงสำวชุติมำ  มงคลฉัตร 083-1412715

6  นำงสำวสุภำวดี  ภิญโญ 081-0030606

7  นำงสำวอรพรรณ  อินทรเรืองศรี 094-6654468

8  นำงสำวคงขวัญ  อ่วมบุญ 087-3508065

9  นำยประทีป  มิ่งมณี 084-5204788

10  นำยภุชงค์  ศรีหิรัญ 089-4149651

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมำรีวิทย์ บ่อวิน

อำจำรย์นิเทศก์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒนำ  ผลทวี
ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

โรงเรียนมัธยมวัดตำกสินระยอง

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำยยุทธกร  ไชยสิงห์ วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท 087-5153391

2  นำงสำวศศิวิมล  กล่ินเอี่ยม 089-1679213

3  นำยณัฏส์ษรัตน์  กล่ินเจ็ก 099-5504226

4  นำงสำวกวินท์ภรณ์  สุวรรณสถิตย์ 089-6403578

5  นำงสำวพิชญำกร  สีดี 084-5993899

6  นำยสรำยุทธ์  ปำนเหลือง 080-0836646

7  นำงสำววรำพรรณ  เชยก ำเหนิด 087-8316665

8  นำงสำววรรณรัตน์  สุทธิประภำ 080-0922514

9  นำงสำวอนงค์วดี  เกตุผดุง 086-4028079

10  นำยวีรชัย  เหล่ำสมบูรณ์ 082-2557834

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนพูลตำหลวงวิทยำ

โรงเรียนหันคำพิทยำคม

โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนำลัย

โรงเรียนพูลตำหลวงวิทยำ

โรงเรียนพูลตำหลวงวิทยำ

โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนำลัย

โรงเรียนบ้ำนหว้ำ

โรงเรียนธัญวิทย์

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

สถานที่ฝึกสอนลงชื่อ – นำมสกุล
อำจำรย์นิเทศก์ :  ดร.รุ่งอรุณ  พรเจริญ

วิทยำลัยเทคนิคชัยนำท



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวกัลยำ  โกศล 083-2844642

2  นำงสำวพิชำวีร์  นำมวงษำ 092-8567814

3  นำยวรรณกร  เทียบคุณ 085-9659801

4  นำงสำวเพ็ญนภำ  เสำวคนธ์

5  นำงสำวภรณ์ทิพย์  แสงกระจ่ำง 086-8371012

6  นำงสำววิสนีย์  จำรัตน์ 088-0033942

7  นำยพรธนำรัตน์  ดวงอำจ 088-5605652

8  นำงสำววิมลพร  บ ำรุงจิตต์ 085-2877551

9  นำงเยำวรัตน์  อัมมวรรธน์ 089-9645256

10  นำยชัชวุฒิ  นรำศรี 084-8922525

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนอนุบำลนำนำชำติตำกสิน ระยอง

โรงเรียนอนุบำลนำนำชำติตำกสิน ระยอง

โรงเรียนอนุบำลนำนำชำติตำกสิน ระยอง

โรงเรียนอนุบำลนำนำชำติตำกสิน ระยอง

โรงเรียนนครระยองวิทยำคม(วัดโขดใต้)

โรงเรียนรุ่งนภำพิทยำ

วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ

โรงเรียนนันทนวิทย์   

โรงเรียนนครระยองวิทยำคม(วัดโขดใต้)

โรงเรียนนครระยองวิทยำคม(วัดโขดใต้)

สถานที่ฝึกสอนลงชื่อ – นำมสกุล

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์สมชำย  เหลืองสด



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวหฤทัย  ธำตุชัย 087-7432289

2  นำยสุดยอด  รอดทัศนำ 085-1097081

3  นำงสำวสิริวิมล  คชรินทร์ 089-9395491

4  นำยกัณฑ์ณวริษฐ์  สืบศักด์ิ 091-7241298

5  นำงสำวสุวรรณี  รำชวงค์ 080-1595919

6  นำยสหภำพ  หำญเวช 086-3198810

7  นำงสำวปทิตตำ  สุวรรณ โรงเรียนวัดไผ่ตัน 087-8092208

8  นำยภูริพงษ์  วีศรี โรงเรียนวัดไผ่ตัน 087-3387122

9  นำยวำทญำสิทธ์ิ  นำคดนตรี 088-6954727

10  นำงสำวจุฑำมำศ  ผลำพร 088-3343978

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยำลัยเทคนิคดุสิต

วิทยำลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่ำน

โรงเรียนอนุบำลสุวำวรรณ์

โรงเรียนเทศบำลปลำยบำงวัดโบสถ์

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์พิเชษฐ  ทิมรอยแก้ว

วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

วิทยำลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่ำน

วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวนำรีรัตน์  ไชยโชติ 094-8982142

2  นำงสำวปรำณี  กองพลัย 082-3512309

3  นำงสำวน้ ำผ้ึง  พรมบุตร 081-2792561

4 นำงวิไลลักษณ์ เธียรวรรณ 089-1058507

5  นำยชนำนันท์  แก่นสำร 091-7767577

6  นำงสำวเอมอร  น้อยเมือง 097-0875421

7  นำงสำวสมฤดี  แสงทน 092-4786266

8  นำงสำวอรอุษำ  บุตรสอน 086-8865121

9  นำงพันนิภำ  จีนเหนำะ 082-4541548

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนทีปังกรวิทยำพัฒน์(ทวีวัฒนำ)

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยำคม

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนรำชวินิต

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยำคม

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยำคม

สถานที่ฝึกสอน

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์ขนิษฐำ  ดีสุบิน

โรงเรียนรำชวินิต

ลงชื่อ – นำมสกุล



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวสุกัญญำ  รวดเร็ว 092-8540337

2  นำงสำววรรณพร  เกตุแก้ว 089-2441247

3  สิบเอกหญิงวิภำวรรณ  สังข์พันธ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 092-4035897

4  ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงสุพตัตรำ  สุผำ 080-1044123

5  นำยธเนตร  ฉิมพำลี 084-4634705

6  นำงสำววิชญำดำ  มะลิวัลย์ โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศชลบุรี 087-3127445

7  นำงสำววนิดำ  พำยุพัด โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศชลบุรี 081-9964262

8  นำงสำวศิโรรัตน์  แสงห้ำว โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศชลบุรี 086-2249077

9  นำงสำวน้องขวัญ  อินทร์งำม โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศชลบุรี 087-2506579

10  นำงรัชนีกร  วัฒนะเลิศรังสี โรงเรียนสำรสำสน์วิเทศชลบุรี 086-8415571

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

โรงเรียนประเสริฐสุข

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

โรงเรียนกำรเคหะท่ำทรำย

โรงเรียนวัดอิมั้ง(พำนิชรำษฎร์อุทิศ)

โรงเรียนประเสริฐสุข

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์ภำวนำ  ชูศิริ

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำยวัชรพล  นิ่มนวล 084-5974123

2  นำงสำวนำถลดำ  ศรีแก้ว 083-1391804

3  นำงสำวอำริยำ  สีมำพล โรงเรียนทัพร้ังพิทยำคม 087-6353076

4  นำยภูวณัฏฐ์  ไชยปัญญำวิชญ์ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 087-5598518

5  นำงพรพนำ  ซูกองปำน โรงเรียนสุเหร่ำซีรอ 098-4275196

6  นำงสำววัจนะ  ถำวร โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม 083-1194239

7  นำงสำวสุภำพร  พลเย่ียม 098-2626098

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนำลัย

อำจำรย์นิเทศก์ : อำจำรย์อนุชำ  ไชยชำญ 
ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

โรงเรียนแตลศิริวิทยำ

โรงเรียนวัดลำดหลุมแก้ว



ล ำดับที่ เบอรโ์ทรศัพท์

1  นำงสำวมณฑำทิพย์  ก่ ำจำ 080-5950866

2  นำงสำวพีชญำ  เกิดโภคำ 090-4373884

3  นำงสำวพิชญำภรณ์  อภิสิทธิเนตร 087-9870393

4  นำยสิงหำ  ศรีเรือง 081-9492132

5  นำงสำวชัชกุล  กุลภัทรสุวรรณ 094-8618423

6  นำยสมบูรณ์  ทองส ำอำงค์ 087-4864353

7  นำงสำวณัฐธิกำนต์  อ่อนนำดี โรงเรียนสำธิตอุดมศึกษำ ชลบุรี 081-6621045

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำรถ  ผ่องพุฒิ)

         คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม

โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต

โรงเรียนเทศบำลอินทปญัญำวัดใหญ่อินทรำรำม

ลงชื่อ – นำมสกุล สถานที่ฝึกสอน

โรงเรียนวัดบ่อน้ ำจืด

โรงเรียนแม่พระประจักษ์

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีรำชำ

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีรำชำ

รำยชื่อนักศึกษำและสถำนศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 1

หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  สำขำวิชำชีพครู

อำจำรย์นิเทศก์ : รองศำสตรำจำรย์นุกูล  ชูทอง


