คาสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ที่ 683 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ปีการศึกษา 2562
ตามที่ค ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ได้จัด โครงการฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู 2 ประจาปีการศึกษา 2562 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาวิชาพลศึกษา
ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรฐาน 39 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ ตามรายละเอียดดังนี้
1. มหาสารคามสาย 1/๑
ลาดับ
(1)

(2)

(3)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
เลขที่ 161 ถ.ศรีสวัสดิ์ดาเนิน
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000
โทร 0 4371 1067

โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
อ.เมือง จ.มหาสารคาม
44000
โทร 0 4371 1049
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 1512

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.สุวิทย์ วงษาไฮ
โทร 08 9575 6566
นายสมควร ป้องจันทร์
โทร 08 5642 5153

ผอ.สุชาติ วิริยะ
นางจุรีรักษ์ รัตนพร
โทร 08 1873 7043
ผอ.บุญจันทร์ ยัพราษฎร์
โทร 08 6218 2914
นายไพจิตร มณี
โทร.09 1024 3536
นายทองใบ ฝนดี
โทร.08 5926 5685

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
นางสาวอัญมณี ทิพย์บุญศรี
โทร 09 2427 6630
นายจตุพล สุริยา
โทร 09 6796 0496
นายกฤษฎา ประโยทะกา
โทร 08 8741 0683
นางสาวสมทรง เจ็กนอก
โทร 09 5287 7819
นางสาวพัชราภรณ์ ทองศรี
นายอนันต์ จันทฤทธิ์
นายปริญญ์ธนาวัฒน์ คาวิโส
โทร 06 2856 5408

อาจารย์
นิเทศก์
อ.บรรพต
รัตนจรัสโรจน์

ผศ.ดร.ชัชวาล
รัตนพร

นายณัฐพล สุทธิประภา
อ.บรรพต
โทร 09 2805 0681
รัตนจรัสโรจน์
นางสาวณัฐริกา ใหม่คามิ
โทร 09 4798 2579
นายทัตพงค์ สุวรรณมาโจ
โทร 09 6441 8305
นางสาวศิรินภารัตน์ นามลาย
/ (4)โรงเรียนสาธิต….

ลาดับ

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

(5)

(6)

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 1269

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
รศ.สุรชา อมรพันธุ์
โทร 08 8563 1356
อ.จีระเดช แสนทอง
โทร 08 9782 9887
นายพรชัย แสนทอง
โทร 09 4260 6262
ผอ.เกษม บุญบรรจง
โทร 09 5668 1492
นางนิรมล สุวรรณมูล
โทร 08 4785 8146
ผอ.มีศิลป์ ชินภักดี
นายนนท์นิมิต ธนินธิติพงศ์
โทร 09 5535 9278

(7) โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 1585

ผอ.เกษม ไชยรัตน์
นายคัมภีร์ พลเยี่ยม
โทร 09 9043 5230

(8)

โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000

ผอ.วีรชัย โสภา

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000
โทร 0 4371 1290

ผอ.สมปอง มาตย์แทน
โทร 09 3560 9292
นายจีระพันธ์ นาคะพงษ์
โทร 08 4602 1968

(9)

อาจารย์เฉลิมพล นนลือชา

โทร 08 6646 8750

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
นายศุภณัฐ มะโนทัย
โทร 09 3451 8653
นายธราดล ชวาติ

อาจารย์
นิเทศก์
อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

นายอัษฎาวุฒิ ดีสร้อย
โทร 06 1037 0894
นางสาวประภัสสร กองจันดี
โทร 09 3067 8636

ผศ.วันชัย
กองพลพรหม

นายธีรกานต์ หารภูมิ
ผศ.ประเสริฐศักดิ์
โทร 08 8326 5347
บุญศิริโรจน์
นางสาวอภิญญา รุมงูเหลือม
โทร 06 2002 4259
นายณัฐวัฒน์ โภคสวัสดิ์
โทร 09 9940 3023
นางสาวอรนันท์ สมานแก้ว
นายธวัชชัย แทนชิน
ผศ.ประเสริฐศักดิ์
โทร 09 2631 1916
บุญศิริโรจน์
นายธีรสาร หารภูมิ
โทร 08 9941 4229
นางสาวนิภาธร เจ็กนอก
โทร 06 2536 1512
นายคมปัญญา คาภีระมี
นายบุริด มาบุดดา
ผศ.สุพจน์
โทร 09 5765 9706
นาราภิรมย์
นายวุฒิชัย สังคะสี
โทร 06 2121 0339
นางสาวพรนภา สีหามูลตรี
โทร 09 4507 7919

นายกอบกิจ
ธรรมานุชิต

/ 2.มหาสารคามสาย 1/2….

2. มหาสารคามสาย 1/2
ลาดับ
(1)

(2)

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

(3) โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
ต.ท่าสองคอน อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4375 8107
(4) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา มิตรภาพที่209
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
44140 โทร 0 4376 2289
(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

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน

อาจารย์
นิเทศก์

ผอ.พงษ์ศักดิ์ อันปัญญา นางสาวกาญจนา ปราณีสอน ผศ.วันชัย
โทร 08 1977 1905 โทร 06 5653 4313
กองพลพรหม
นายจิรายุทธ โพธิ์ศรี
โทร 08 0736 4063
ผอ.พิสิทธิ์ สุพรรรศรี
นางสาวจิราภรณ์ นาคสุนทร ผศ.ดร.ชัชวาล
โทร 08 1768 5502 โทร 09 8165 3016
รัตนพร
นายถีระศักดิ์ ชมพูอาจ นายศิริชัย ปิตตามาตา
โทร 08 6221 8987 โทร 09 6987 1404
ผอ.สมเดช บุญพรมมา
โทร 08 0008 8112
นายวินัย ดวงภูเมฆ
โทร 09 4141 9572
ผอ.ประสิทธิ์ สีแข่ไตร
โทร 08 9944 8801
นายพิไชษฐ์ ดวงอาสงฆ์
โทร 08 328 8275
ผอ.ไพจิตร ปริวัฒนากุล
โทร 04 376 1654

นายจักรพรรดิ นานา
โทร 09 6837 6370

ผศ.วันชัย
กองพลพรหม

นางสาวศุภาจิตต์ ปะเสนาเว
โทร 09 3710 4709
นายธีระวัฒน์ เมฆสุพล
โทร 08 2742 3144
นางสาวนุชชริตา แสนวิเศษ
โทร 06 2250 8364

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย

ผอ.ศาตรา ปาสาบุตร

นายณัฐพงษ์ พลเสนา
โทร 08 5497 7025

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย

/ 3.มหาสารคามสาย 2….

3. มหาสารคามสาย 2
ลาดับ
(1)

(2)

(3)

(4)

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

(5) โรงเรียนวาปีปทุม
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
โทร.0 4379 9373

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.บุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
โทร 08 1872 1790
นางสมทรง ลาหนองแดน
โทร 08 6244 1377
ผอ.ประพันธ์ ขันโมลี
นายสัมฤทธิ์ แก้วตา
โทร 08 1062 8749

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
นายกิตติพงษ์ สุระภา
โทร 06 1108 2908

ผศ.สุพจน์
นาราภิรมย์

นายจิรวัฒน์ เพ็งพิศ
โทร 06 2541 2875

ผศ.สุพจน์
นาราภิรมย์

อาจารย์นิเทศก์

ผอ.ปิยวัฒน์ บุญบรรจง
โทร 08 1769 8519
นางปณิตา ปิ่นสุวรรณ
โทร 04 379 1383
นายธีรวัฒน์ วสุอนันต์ผล
ผอ.พิชัย ชุบสุวรร
นายสุรวัฒน์ ปัตตานี
โทร 08 99418240
นายประดิษฐ์ ผลินยศ
โทร 08 9007 9681

นางสาวชฎาพร จงพึ่งกลาง ผศ.สุพจน์
โทร 09 8229 7184
นาราภิรมย์

นายสันติ ชินสอน
โทร 09 6678 5487

ผศ.วันชัย
กองพลพรหม

ดร.มนูญ เพชรมีแก้ว
นายพิชัย สาราญสุข

นายรัฐพงษ์ ยอดบุดดี
โทร 09 8496 6707

ผศ.วันชัย
กองพลพรหม

/ 4.มหาสารคามสาย 3….

4. มหาสารคามสาย 3
ลาดับ
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม
ต.ดอนงัว อ.บรบือ
จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ต.นาเชือก อ.นาเชือก
จ. มหาสารคาม 44170
โทร.0 4377 9226
โรงเรียนเทศบาลนาเชือก
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
44170
โทร. 0 4377 9249

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
นายวทัญญู สมบูรณ์
โทร 06 3051 1514

ผศ.ประเสริฐศักดิ์
บุญศิริโรจน์

ผอ.นิพนธ์ ยศดา
โทร 08 6223 3321
น.ส.นวลมณี อ้วนละมัย
โทร 089-5743023ฃ
นายประเสริฐ คลังแสง
โทร 08 1263 1993
ผอ.ทองพูล ภูสิม
โทร 08 1471 2106

นายปัญญา หล่มภูเขียว
โทร 06 2218 1920

ผศ.ประเสริฐศักดิ์
บุญศิริโรจน์

นายสดุดี คนคง
โทร 09 5662 0781

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

ผอ.ปราณี รัตนธรรม
โทร 09 7306 4798
นายไพบูลย์ ลือทองจักร
โทร 088-3589522
นายบุญญวัฒน์ คาแหงพล
โทร 08 3333 5322
ผอ.พงษ์สวัสดิ์ ธีรภัคสิริ
โทร 08 1260 3609
นายอุทัย มะทิตะโน
โทร 09 1060 3931

นายศุภชัย วังคะฮาด
โทร 06 5278 1970

ผศ.ดร.ชัชวาล
รัตนพร

นายเชาวรินทร์ มาธุระ
โทร 08 7031 7043

ผศ.ดร.ชัชวาล
รัตนพร

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.สุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์
นายบุญเพิ่ม สารผล
โทร 08 3328 7802

อาจารย์นิเทศก์

/ 5.ร้อยเอ็ด….

5. ร้อยเอ็ด
รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
นายภาสกร จันทร์งาม
โทร. 06 3728 8086

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

นายอภิสิทธ์ มันทะรา
โทร 08 2108 6106

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

ผอ.ชอบ ธารามนต์
นายบัณฑิต อุดมอริยทรัพย์
โทร 08 2309 8666

นายฤทธิเดช สีหาคุณ
โทร 08 5630 6452
นาสาวเรียมศิริ เกษละ
โทร 09 9005 3968

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

(4) โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า
ต.รอบเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000

ผอ.พิกุล พรหมเกตุ
นายวีรยุทธ สุภาพันธ์
โทร 08 5274 9097

นายเติมพงศ์ วรชิน
โทร 09 0594 1103

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

(5) โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร 0 4356 1085

ผอ.วีระศักดิ์ คาขูรู
โทร 08 7214 5199
นายพิมล บูรณรักษ์
โทร 08 7947 1451
นายเกษมสันต์ ข่าขันมะลี
โทร 08 1954 6700
ผอ.เทิดทูน สุจารี
โทร 08 9509 2278
นายนิรันดร โทนุบล
โทร 09 1130 6313

นางสาวอรญา แวดกลาง
โทร 08 8513 9556

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

นายอภิรัฐ รัตนวงค์
โทร 09 5197 6548

อ.เรืองวัฒน์
ประทุมอ่อน

ผอ.นวนจันทร์ คาสาร
โทร 08 6235 9630
นายระดับ โพธิสาร
นางมุกดา ไสยสิทธิ์
โทร09 2414 8777

นางสาวปิยธิดา ชื่นใจ
โทร 09 3427 4762

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

ลาดับ
(1)

(2)

(3)

(6)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
45000
โทร.0 4351 1473
โรงเรียนสตรีศึกษา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.0 4351 1410
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.0 4351 1795

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 0 4357 1338

(7) โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุง
ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
โทร 0 4350 0048

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.ประวิทย์ โอวาทกานนท์
โทร 08 1061 8859
นายทิวากร ทุ่มงามวงษ์
โทร 08 3661 3982
นายทองหลาง สุ่มมาตย์
โทร 08 7878 9001
ผอ.ศิริ ธนะมูล
ครูธิดารัตน์ เจนเชียวชาญ
โทร 08 8741 4497

อาจารย์นิเทศก์

/ 6.กาฬสินธุ…์ .

6. กาฬสินธุ์
ลาดับ
(1)

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

(2) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง
จ. กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 3409
(3)

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร 0 4381 1317

(4)

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0 4381 1272

(5)

(6)
(7)

โรงเรียนกุฉินารายณ์
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
46110
โทร.0 4385 1366

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.สุรปรีชา ลาบบุญเรือง
โทร 09 3452 1984
นายฤทธิรงค์ สว่างบุญ
โทร 08 1055 9231
นายปิยากร พันธะศรี
โทร 08 4954 3727
ผอ.นายเสน่ห์ คาสมหมาย
โทร 08 1790 2147
นายทศพล ภูบุญรอด
โทร 08 3359 8546
นางธิชาพร มหาแสน
โทร08 1060 9218
ผอ.ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล
โทร 09 3328 6969
นายบุญมี โทนุการ
โทร 08 1060 7977
นายไกรสร เหล่าจูม
โทร 08 7858 2844
ผอ.ชาตรี ถาวรรักษ์
โทร 08 1873 5478
อ.กิ่งแก้ว โรมประเสริฐ
โทร 08 7954 9591
ผอ.ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน
โทร 09 5662 4887
นายวิทยา เลาหวิวัฒน์
โทร 08 806 10543
นายจิระ จิตจักร
โทร 08 0198 0409
นายจาเริญ ณ หนองห้าง
นายสมาน เหมกุล
โทร 08 4743 5393

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
46000 โทร.0 4388 1018
โรงเรียนลาปาววิทยาคม
ผอ.วนิช บุดดี
ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120
โทร 0 4360 1047

รายชื่อนักศึกษา
อาจารย์นิเทศก์
ปฏิบัติการสอน
นายกิตติ แจ่มสุวรรณ ผศ.คาพาง
โทร 08 7423 2243
ศรีท้าวปากดี

นายปนัด ภูนาแร่
ผศ.คาพาง
โทร 06 2057 6066
ศรีท้าวปากดี

นางสาวณัฏฐณิชา อาชา ผศ.วันชัย
โทร 09 8551 9822
กองพลพรหม

นายอภิวัฒน์ โสดาโคตร ผศ.คาพาง
โทร 09 1680 6497
ศรีท้าวปากดี
นายชวน ใจซื่อ
ผศ.คาพาง
โทร 09 7316 3328
ศรีท้าวปากดี

นายราเชนทร์ สอนชัย ผศ.วันชัย
โทร 09 5930 5197
กองพลพรหม
นายเกียรติพงษ์ ภูจอม
จิตฆ์

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.
สมานชัย
ลีพรหมมา

/ 7.นครราชสีมา - ขอนแก่น….

7. นครราชสีมา – ขอนแก่น
ลาดับ
(1)

โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราสามัคคี)
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง
ผอ.วิรวี ชวไชยมหา
นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์
โทร 09 0372 9088

(2)

โรงเรียนเทศบาล4 (เพาะชา)
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

ผอ.ศักดิ์เดช กองสูงเนิน
นายฐิติรัฐ ศาสตร์ตรา
โทร 09 8586 1627

(3)

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0 4492 4163

ผอ.ประสิทธ์ เทศสูงเนิน
โทร 04 492 4163
นางสุภาภรณ์ เชื่อง
สุวรรณ
โทร 08 1360 4018

(4) โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
ต.โคกสี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
40000
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ต.โคกสี อ.เมือง จ. ขอนแก่น
(5)
40000

(6)

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000

ผอ.ราวีวัตน์ รัตนโกเศส
โทร 04 328 3386
นายดามพ์ นาคอก
โทร 08 9714 8508
ผอ.ชูเดช แก้วดวง
โทร 09 3093 8863
อ.ชัชวาลย์ แสงมาลัย

รายชื่อนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน
นางสาวลัดดาวัลย์ โทนขาน
โทร 08 5651 6754
นางสาวสายทิพย์ พรรสาย
โทร 09 3409 9802
นายคเชนทร์ บุญเฮ่า
โทร 09 3805 9230
นายธนารัตน์ ครสระน้อย
โทร 09 8584 6447
นายชวรลิต บุญที
โทร 09 058 53524
นายสุวภัทร ไทยอัฐวิถี
โทร 09 8125 3263
นายภราดร ประเดิมดี
โทร 09 3017 0206
นายวิษณุ จันที
โทร 09 2889 9550
นางสาวเจนจิรา หว้านเครือ
โทร 09 565 30735
นายจักรกฤษ สีล้อม
โทร 09 3520 2368
นายพลากร เย็นเหลือ
โทร 06 3661 5669
นายวรรณรบ วงกะโซ่
โทร 093 559 9773

ว่าที่ รต.พิจิตร ราชบุตร นายณัฐพล ปัสสาคร
โทร 08 1320 4851 โทร 09 9237 2938
นายคาพันธ์ วรหาญ
โทร 08 9715 6760
นายพีระเพชร ศรีมงคล
โทร 08 6220 5526

อาจารย์นิเทศก์
ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม

ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม
ผศ.ดร.รัตนาพร
กองพลพรหม

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย

ผศ.ศิรินธร จัตุชัย

/ มีหน้าที…่ .

มีหน้าที่ นิเทศ ติดตาม กากับดูแล และประสานงานกับโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
ก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายกอบกิจ ธรรมานุชิต)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตมหาสารคาม

