คาสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ที่ 770 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปีการศึกษา 2563
ตามที่ค ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัด โครงการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู 1 ประจาปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาวิชาพลศึกษา
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นั้น เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
จึงแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ตามรายละเอียดดังนี้
1. มหาสารคามสาย 1/๑
ลาดับ
(1)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
เลขที่ 161 ถ.ศรีสวัสดิ์ดาเนิน
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000

(2)

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 1512

(3)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 2380

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.มานิตย์ บุตรพรม
โทร 08 8646 1201
นายอัครเดช อัครวิสุทธิ์เจริญ

โทร 08 7237 2143
ผอ.บุญจันทร์ ยัพราษฎร์
โทร 08 6218 2914
นายไพจิตร มณี
โทร.09 1024 3536
นายทองใบ ฝนดี
โทร.08 5926 5685
ผศ.ดร.มลฤดี เชาร์รัตน์
โทร 08 8563 1356
อ.จีระเดช แสนทอง
โทร 08 9782 9887
นายพรชัย แสนทอง
โทร 09 4260 6262

รายชื่อนักศึกษา
อาจารย์
ปฏิบัติการสอน
นิเทศก์
ผศ.ดร.รัตนาพร
1.นายจักพรรดิ ผาบแก้ว
2.นางสาวจตุพร สิงห์สุวรรณ
กองพลพรหม
3.นางสาวยุภาดา สุดา
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์
1.นางสาวนภัสวรรณ เรืองศรี ผศ.ดร.รัตนาพร
2.นายณัฐพงษ์ พิมจันทร์
กองพลพรหม
3.นายอิสระ มูลคา*
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์
1.นายเกรียงไกร จุฬา
2.นางสาววัลญา มั่นยืน

ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์

ลาดับ
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนมหาวิชานุกูล
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ต.แวงนาง อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4377 7985
โรงเรียนผดุงนารี
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 1057
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 1585

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.เกษม บุญบรรจง
โทร 09 5668 1492

ผอ.ประพันธ์ ขันโมลี
นายทวีพงษ์ จูศรี
โทร 08 7945 1954
ผอ.นิพนธ์ ยศดา
โทร 08 6223 3321
นายคัมภีร์ พลเยี่ยม
โทร 09 9043 5230

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000
โทร 0 4371 1290
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ตาบล ขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั
มหาสารคาม 44150

ผอ.สมปอง มาตย์แทน
โทร 09 3560 9292
นางจีระพันธ์ นาคะพงษ์
โทร 08 4602 1968
รศ.ดร.ชวลิต ชูกาแพง
โทร 043 754 333

โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี
21 มหาชัยดาริห์ มหาชัยดาริห์
21 ตาบล ตลาด อาเภอเมือง
มหาสารคาม มหาสารคาม
44000

ผอ.วีระศักดิ์ ดอนละคร
โทร 0 4371 1412

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
1.นายวิชิรธร สารภรณ์*
2.นายประวิทย์ ปะติตัง*

อาจารย์
นิเทศก์
ผศ.ดร.วันชัย
กองพลพรหม

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย
1.นายวันดนัย ดีไธสง
2.นางสาวสุธิดา อุปจันโท
3.นางสาวจีรนันท์ แก้วบุตร
สา
1.นางสาวสิตานันท์ แสนพันธ์ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
2.นายศิริชัย พระสุรัตน์
สมานชัย
3.นางสาวกุลภรณ์ ภูบุญมี
ลีพรหมมา
1.นายภานุวัฒน์ อภัยศรี
2.นายอธิวัฒน์ ทาสี*

นายกอบกิจ
ธรรมานุชิต

ผศ.ดร.รัตนาพร
1.นายณัฐนันท์ นาชัยโชติ
2.นางสาวศศิวิมล หอมเนียม
กองพลพรหม
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์
1.นางสาวศุภลักษณ์ ทบพวก ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์

2. มหาสารคามสาย 1/2
ลาดับ
(1)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน

อาจารย์
นิเทศก์

ผอ.พัชรี ภูนาคพันธุ์
1.นายวราวุฒิ ศรีพอ
โทร 08 1977 1905 2.นายศาสตรา แสงคาไพ
นายนิตย์ พานเพ็ง

ผศ.ดร.วันชัย
กองพลพรหม

ผอ.ทรงศักดิ์ มิทราวงศ์ 1.นางสาวสุธิชา อุปจันโท
โทร 09 8585 6866
นายจิรภัทร จานงพิศ
โทร 09 5576 9428

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

(3) โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
ต.ท่าสองคอน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4375 8107
(4) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา มิตรภาพที่209
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
44140 โทร 09 5179 3184
(5) โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140
โทร.0 4376 1654
(6) โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม 44140
โทร.0 4376 1802
(7) โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์
2 ต. ท่าขอนยาง อ. กันทรวิชัย
จ. มหาสารคาม 44150

ผอ.มงคลศิลป์
ป้องจันทร์
นายวินัย ดวงภูเมฆ
โทร 09 4141 9572
ผอ.ประสิทธิ์ สีแข่ไตร
โทร 08 9944 8801
นายพิเชษฐ์ ดวงอาสงฆ์
โทร 08 328 88275
ผอ.พีรนนท์ เหล่าสมบัติ
โทร 08 7421 6552

1.นายมงคล พรอินทร์

ผศ.ดร.วันชัย
กองพลพรหม

1.นายจีรพงษ์ ไชยเดช
2.นางสาวศรัญยา คาบุดดี

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย

ผอ.ศาตรา ปาสาบุตร
โทร.0 4376 1802

1.นายศราวุฒิ ซุงจารย์

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย

ผอ.ทรงศักดิ์ โฉมเฉลา
โทร. 0 4374 9126

1.นายชาญณรงค์ คณะมะ

(8) โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม, 44000

ผอ.อธิการ สุขศรี

1.นายอภิสิทธิ์ สาระสิทธิ์
2.นายทวีโชค มณีวรรณ

ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์
ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์

(2)

โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร.08 9477 9322
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150
โทร.0 4374 9300

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง

1.นางสาวกุลณัฐ โคตรสมบัติ ผศ.ศิรินธร จัตุชัย
2.นางสาวทิฆัมพร ชินเกษม

3. มหาสารคามสาย 2
ลาดับ
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
ต.นาดูน อ.นาดูน
จ. มหาสารคาม 44180
โทร.0 4379 7074
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร.0 4379 1426
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
2 หมู่ 1 ถนนสุวรรณวงศ์
ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0 4379 1383
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทร. 0 4379 8559
โรงเรียนวาปีปทุม
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทร.0 4379 9373
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
5 บ้านหนองทุ่ม ต.หนองทุ่ม
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
44120

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ
นางสมทรง ลาหนองแดน
โทร 08 6244 1377

รายชื่อนักศึกษา
อาจารย์นิเทศก์
ปฏิบัติการสอน
1.นางสาวพรพรรณ กลิ่นโท ผศ.สุพจน์
นาราภิรมย์

ผอ.ศักดา สวัสดิ์สละ
นายสัมฤทธิ์ แก้วตา
โทร 08 1062 8749

1.นายศุภศักดิ์ ยิ่งเสมอ
ผศ.สุพจน์
2.นางสาวชวัลนุช สิงห์บุดดี
นาราภิรมย์
3.นายดนุเดช เปิ้นสันเทียะ

ผอ.ปิยวัฒน์ บุญบรรจง
โทร 08 1769 8519
นางปณิตา ปิ่นสุวรรณ
โทร 04 379 1383
นายธีรวัฒน์ วสุอนันต์ผล
ผอ.พิชัย ชุบสุวรรณ
นายสุรวัฒน์ ปัตตานี
โทร 08 9941 8240
นายประดิษฐ์ ผลินยศ
โทร 08 9007 9681

1.นางสาวสุธิรา กองสกูล
2.นายสุนทร ทองบอน

ผศ.สุพจน์
นาราภิรมย์

1.นายจักรพรรดิ สีคาม

ผศ.ดร.วันชัย
กองพลพรหม

ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว
นายพิชัย สาราญสุข

1.นายชาญชัย ใจศิริ

ผศ.ดร.วันชัย
กองพลพรหม

ผอ.ณรงค์ฤทธิ์ ประทุมขา
โทร 08 9376 7928
นายศุทธิกร สิงห์สุพรรณ
โทร 09 5791 6694

1.นายไพสิฐ งามยิ่งไพศาล

ผศ.สุพจน์
นาราภิรมย์

1. นายธวัชชัย ชาวนา

ผศ.ดร.วันชัย
กองพลพรหม

(7) โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม
นายจักรกฤษณ์ อนุฤทธิ์
200 หมู่ที่ 3 ตาบล หนองแสง โทร 0-4379-9343
อาเภอ วาปีปทุม มหาสารคาม
44120

2.นายฤทธิเดช ขุนน้อย

4. มหาสารคามสาย 3
ลาดับ
(1)

(2)

(3)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
ถ.แจ้งสนิท อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม
โทร.0 4371 1437
โรงเรียนบรบือ
ต.บรบือ อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม 44130
โทร.0 437 7 226
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ต.นาเชือก อ.นาเชือก
จ. มหาสารคาม 44170
โทร.0 4377 9226

ผอ.สมยศ พรเพ็ง
นายบุญเพิ่ม สารผล
โทร 08 3328 7802

รายชื่อนักศึกษา
อาจารย์นิเทศก์
ปฏิบัติการสอน
1.นางสาวนุชจนาถ ถาดดอน ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
2.นางสาวสุชาดา ฟุ้งสันเทียะ
สมานชัย
ลีพรหมมา

ผอ. บุญทัน วัฒนศักดิ์สรุ กุล

1.นางสาววาทินี รัตหน

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง

โทร 08 1872 1790
นางสาวนวลมณี อ้วนละมัย

โทร 08 9574 3023
นางสุจินดา ขาดารงเกียรติ
โทร 09 5431 5154
ผอ.ดร.ปราณี รัตนธรรม 1.นายธนพรรษธ์ วิถุนัด
โทร 09 7306 4798
นายไพบูลย์ ลือทองจักร
โทร 08 8358 9522

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

ผศ.สุพจน์
นาราภิรมย์

นายบุญญวัฒน์ คาแหงพล

(4)

(5)

โรงเรียนเทศบาลนาเชือก
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
44170
โทร. 0 4377 9249
โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
1 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150

โทร 08 3333 5322
ผอ.ธรรมรัตน์ อนนท์
นายอุทัย มะทิตะโน
โทร 09 1060 3931
ผอ.มานิตย์ บุตรพรม
โทร 0 4378 9014

1.นายอัษฎาวุฒิ วรรณปะกะ

ผศ.สุพจน์
นาราภิรมย์

1.นายจิรพันธ์ เกตพรม
2.นายณัฐวุฒิ ศรีหะมงคล

ผศ.คาพาง
ศรีท้าวปากดี

5. ร้อยเอ็ด
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
(1) โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
45000
โทร.0 4351 1473
(2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.0 4351 1795

ลาดับ

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
1.นางสาวดวงพร พารา

ผอ.พิกุล พรหมเกตุ
โทร 08 6852 2706
นายทิวากร ทุ่มงามวงษ์
โทร 06 1141 1904
1.นายวรุฒ ชมภูวิเศษ
ผอ.ชอบ ธาระมนต์
นายบัณฑิต อุดมอริยทรัพย์ 2.นางสาววริศรา บุตรสาพันธ์
3.นายภคพงษ์ พรมโคกกลาง
โทร 08 2309 8666

อาจารย์นิเทศก์
อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน
อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

4.นางสาวชลนิชา เนือ่ งชุมพล

(3) โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ผอ.โกสิทธิ์ บุญส่ง
ต.รอบเมือง อ.เมือง
นายวีรยุทธ สุภาพันธ์
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร 08 5274 9097

1.นายทรงเดช สุนา

(4) โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร 0 4356 1085
(5) โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0 4357 1338
(6) โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุง
ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร 0 4350 0048
(7) โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
4 อ.จตุรพักตร์พิมาน
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
45180

1.นายทนุธรรม จันเหลือง

ผอ.วีระศักดิ์ คาขูรู
โทร 08 7214 5199
นายพิมล บูรณรักษ์
โทร 08 7947 1451
ผอ.เทิดทูน สุจารี
โทร 08 9509 2278
นายนิรันดร โทนุบล
โทร 09 1130 6313
ผอ.นวนจันทร์ คาสาร
โทร 08 6235 9630
นายระดับ โพธิสาร
นางมุกดา ไสยสิทธิ์
โทร 09 2414 8777
ผอ.เพิ่ม นาก้อนทอง
โทร 08 1964 6145

ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์
อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

1.นางสาวสุพัชธิดา ชัยวิเชียร
2.นางสาวพรรณธิดา พิมสุคะ

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

1.นางสาวเจนจิรา พัตรภักดิ์

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

1.นายพงศธร มาโนนทอง

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

6. กาฬสินธุ์
ลาดับ
(1)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนอนุกูลนารี
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
46000
โทร. 0 4381 2523

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง

ผอ.เอกรักษ์ สารปรัง
โทร 08 3345 0972
นายปิยกรพัน พันธะศรี
โทร 09 3091 1989
นายฤทธิรงค์ สว่างบุญ
โทร 08 1055 9231
(2) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ผอ.นายเสน่ห์ คาสมหมาย
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
โทร 08 1790 2147
จ. กาฬสินธุ์ 46000
นายทศพล ภูบุญรอด
โทร. 0 4381 3409
โทร 08 3359 8546
นางธิชาพร มหาแสน
โทร 08 1060 9218
(3) วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ผอ.ดร.จาเริญ แก้วเพ็งกรอ
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 09 3328 6969
นายบุญมี โทนุการ
โทร 0 4381 1317
โทร 08 1060 7977
นายไกรสร เหล่าจูม
โทร 08 7858 2844
(4) โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
ผอ.ชาตรี ถาวรรักษ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทร 08 1873 5478
46000
อ.กิ่งแก้ว โรมประเสริฐ
โทร. 0 4381 1272
โทร 08 7954 9591
โรงเรียนกุฉินารายณ์
ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
(5) อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โทร 09 5662 4887
46110
นายวิทยา เลาหวิวัฒน์
โทร.0 4385 1366
โทร 08 806 10543
(6) โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
นายสมาน เหมกุล
ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทร 08 4743 5393
46000
โทร.0 4388 1018
(7) โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ผอ.เกรียงไกร กิ่งแก้ว
9 ถ.ดอนไทรงาม ต.โพนงาม โทร 08 9277 3288
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
นายดล ดลเจิม
46130
โทร 09 7239 2181

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
1.นางสาวจุฬาภรณ์ สามัง
2.นายเกียรติกุล ปันเขื่อนขัติ

อาจารย์นิเทศก์
ผศ.คาพาง
ศรีท้าวปากดี

1.นางสาวอรณิช นนท์เข็มพรม ผศ.คาพาง
2.นายประมินทร์ รักษาภักดิ์
ศรีท้าวปากดี

1.นางสาวธัญญารัตน์ เดชธงชัย ผศ.คาพาง

ศรีท้าวปากดี

1.นางสาวอมรรัตน์ เพ็งปอพาน ผศ.คาพาง
2.นางสาวศิริลักษณ์ มุงธิสาร
ศรีท้าวปากดี

1.นายพีระวัฒน์ พยุงวงษ์

ผศ.คาพาง
ศรีท้าวปากดี

1.นายณัฐชาติ อุปศักดิ์

ผศ.ดร.วันชัย
กองพลพรหม

1.นายประกาศิต พละสาร

ผศ.คาพาง
ศรีท้าวปากดี

7. ขอนแก่น
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
(1) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ต.โคกสี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
40000
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
(2) ต.โคกสี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
40000
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(3) 40000

ลาดับ

โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5
(4) 1 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2
7 360/57 ถ.บ้านกอก
(5)
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
40000
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 58
ถ. หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
(6)
จ.ขอนแก่น 40000

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.พุฒิพงศ์ นากา
นายดามพ์ นาคอก
โทร 08 9714 8508
ผอ.ชูเดช แก้วดวง
โทร 09 3093 8863
อ.ชัชวาลย์ แสงมาลัย
ว่าที่ รต.พิจิตร ราชบุตร
โทร 08 1320 4851
นายคาพันธ์ วรหาญ
โทร 08 9715 6760
นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
โทร 04 3272622
นายสาเนียง มิ่งขวัญ
โทร 0 4332 5672

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
1.นายพลากร โลนไธสง
1.นายธวัช ไชยเวช
1.นายพงศ์อนันต์ จันทร์ผาย

อาจารย์นิเทศก์
ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา
ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา
ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

1.นายณัฐสิทธิ์ มีหวายหลึม
2.นายพิศาล โม้ทองศรี

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา
1.นายจารูญทรัพย์ ประยูรคา ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร 1.นายพงศ์อนันต์ จันทร์ผาย ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
โทร 0 4323 6217
สมานชัย
นายจักรี ปรินทอง
ลีพรหมมา
โทร 08 7233 0919

มีหน้าที่ นิ เทศ ติดตาม กากับดูแล และประสานงานกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้า ที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายกอบกิจ ธรรมานุชิต)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตมหาสารคาม

