
โครงการฝ�กประสบการณ�วิชาการ (กิจกรรมส�งเสริมความเป�นครู) คณะศึกษาศาสตร� ประจําป! ๒๕๕๘ 
นักศึกษาชั้นป!ที่ ๓ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร� 

ใน... โครงการค�ายอาสาพัฒนาท�องถิ่นทุรกนัดาร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตอีสาน ตาํบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวดัขอนแก�น 

ระหว�างวันที่ ๒๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ที่ หมู�บ4าน/วัด สถานที่เป8าหมาย นักศึกษา อาจารย�ที่ปรึกษากลุ�ม 
กลุ�มที่ ๑ 
 

บ4านคกเว4า ตําบลหาดคัมภีร* อําเภอปากชม  
จังหวัดเลย 
(วัดบ4านคกเว4า) 

 
 

๑.นางสาวอนงค� เกษแก4ว ๐๙๔-๒๙๖๔๗๐๓ 
๒.นางสาวกันภิรมย* ขําอินทร* 
๓.นางสาวไพลิน ศรีสมัย 

๔.นางสาวชาลินี สีขํา 

๕.นางสาวสุภลักษณ* ไทยนอก 

๖.นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช 
๗.นายจักกรี ศรีมุงคุล 

๘.นางสาวประภัสสร โนนทิง 

๙.นางสาวพรสุดา กุดนอก 

๑๐.นางสาวปลาหนัน เคนดา 

๑๑.นางสาวณัฐรัตน* พินิจมาตรี 
๑๒.นางสาววิลาวรรณ* โสภารกัษ* 

พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร.  
๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔ 
นายสุพรรณ ก�อนคํา 
นางสาวขวัญใจ แก�วแสง     

กลุ�มที่ ๒ 
 

บ4านหาดคําภีร� ตําบลหาดคัมภีร* อําเภอปากชม  
จังหวัดเลย  
(วัดบ4านหนอง) 
 

๑.นางสาวจิรวดี ฝCายสีลา ๐๘๐-๔๑๐๐๕๔๖ 
๒.นางสาวอรวรรณ นารถน้ําพอง   

   ๐๙๙-๔๖๒๗๕๐๙ 

๓.นางสาวจิตรัดดา พิรุด 

๔.นางสาวสิริวภิา เรืองชัย  

๕.นางสาวปวันลักษณ* เหล�าสุนา  

๖.นางสาวปารมี หลึ่งเทพ 

พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร.  
๐๘๖-๗๘๙๖๒๗๔ 
นายสุพรรณ ก�อนคํา 
นางสาวขวัญใจ แก�วแสง     



๗.นางสาวเรไร บัวใหญ�รักษา 
๘.นางสาวทิราพร ชมพูวิเศษ  
๙.นางสาวขนิษฐา แมนละกิจ 

๑๐.นางสาวนฤนาถ ทัศนิยม 

๑๑.นางสาวรัชดาภรณ* พันชนะ 

๑๒.นางสาวชลดา นากา 

กลุ�มที่ ๓ โรงเรียนบ4านผาตั้ง บ�านผาตั้ง ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย 
(วัดผาตั้ง) 

๑.นางสาวสุวารี แสนอุบล ๐๘๙-๓๙๔๕๗๖๑ 
๒.นางสาวเบญพร ภูยอดตา ๐๘๗-๒๒๘๕๘๐๗ 

๓.นางสาวศิรินันท* ภักดียา 

๔.นางสาวสุชาดา คําใบสี 
๕.นางสาวจุฑาพร อินทร*เพชร  

๖.นางสาวสุภาพร บุษราคัม 

๗.นางสาวกิศรา รถหามแห� 
๘.นางสาวอัจฉรา จันทร*เขียว   

๙.นางสาวกฤษณา สีเทา 

๑๐.นางสาวเบญจวรรณ ภาโนมัย  
๑๑.นางสาวสุณิสา ค�อยชัยภูมิ 

๑๒.นางสาววิราภรณ* กุมภวงศ* 

พระทวี อภโย ๐๘๖-๒๒๗๒๐๔๘ 
นายสุทธินันท* พรหมพันธ*ใจ 
๐๘๙–๕๓๐๐๓๖๘  
 

กลุ�มที่ ๔ 
 

บ4านโนนศิลา ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย 
(ศูนย�ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดปCา
หนองโง4ง) 
 
 

๑.นางสาวอุมาวดี ศาลสกล ๐๙๐-๓๕๒๓๕๑๖ 
๒.นางสาวอัสนี หมื่นแก4ว ๐๘๕-๐๐๐๔๐๑๙ 
๓.นายรณชัย กิจอําลา ๐๘๕-๖๘๓๔๑๕๗ 
๔.นายศุภวัฒน* บุญนาดี 

๕.นางสาวศิริวรรณ นังสูงเนิน  
๖.นางสาวมิลทรา สันเพราะ 

๗.นางสาวพัชรา วงษ*นารี  
๘.นางสาวภนิดา กองกุล  

พระมหาสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.  
๐๘๔-๖๐๔๓๓๑๓ 
พระมหาประสงค* กิตฺติญาโณ,ดร. 
ดร.สิทธิพร เกษจ�อย 
 



๙.นางสาวสุมาลี อันไฮ  
๑๐.นางสาวชุติมา ชนะพจน* 
๑๑.นางสาวอัมพุนาถ โชคบัณฑิต  

๑๒.นางสาวพัชรินทร* ผานิล 
๑๓.นางสาวพัชรี ชํานาญ 

๑๔.นางสาวศรสวรรค* เถื่อนวงษ*จ้ํา 

๑๕.นางสาวกิ่งแก�ว เพ็งวงษา  
๑๖.นางสาวศรสวรรค* แก�วใส  
๑๗.นางสาวอภินันท* สาสัย 

กลุ�มที่ ๕ 
 

บ4านโปCงสังข�-บ4านกุดหิน ตําบลหว�าทอง อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก�น  
(วัดโปCงสังข�-สถานปฏิบัตะรรมกุดหิน) 
 
 
 

๑.นางสาวไอยรา ศาลสกล ๐๙๐-๓๕๒๓๕๑๖ 

๒.นางสาวพรสุดา อินทร�เพชร ๐๙๒-๕๘๑๑๓๒๔ 
๓.นางสาวพัชราภรณ* เพชรตะกั่ว 

๔.นางสาวสุชาดา คําโมง 

๕.นางสาวศุภลักษณ* ศรีกันยา 

๖.นางสาววนิดา สิบหว�า 
๗.นางสาวสุมาลี คล�ายเพชร 

๘.นางสาวฟาริดา ดวงสิมมา 

๙.นางสาวอรอนงค* หลักพันคํา  
๑๐.นางสาวปนัดดา นามใน 
๑๑.นางสาวชญาพร เมืองศูนย* 
๑๒.นางสาวจิรรัตน* แสงสุวรรณ 

๑๓.นางสาวธิดารัตน* เจนไธสง 

พระครูวินัยธรวรชัด ปยุตฺโต ๐๘๙-
๖๑๘๗๔๕๐ 
นายคัมภีรภาพ คงสํารวย 
นางรัชนีบูรณ* เนตรภักดี 

กลุ�มที่ ๖ 
 

บ4านท�าศิลา ตําบลบ�านค�อ อําเภอโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวลําภู   
(วัดทวีนิคม) 

๑.นางสาววิมลพรรณ ศรีสาต ๐๘๔-๕๑๕๙๒๐๒ 
๒.นางสาวดรุณสิริกาจน� จงปลอบกลาง 

  ๐๙๘-๙๒๙๙๔๔๗ 
๓.นางสาวนิภาวรรณ ปKสสา 

พระครูสังฆรักษ*ขวัญประชา ธมฺวุฑฺโฒ 
๐๘๗-๙๔๗๕๑๑๘  
พระมหารุ�งเรือง รกฺขิตธมฺโม ๐๘๑-
๗๑๗๙๗๙๑ 
พระสันติ ญาณปฺปสุโต 



๔.นางสาวรุ�งทิพย* สุวรรณวงศ* 
๕.นางสาวพัชรินทร* นารักษ* 
๖.นางสาวสุภาวดี เจริญสุข 

๗.นางสาวนิตยา โสภาบุญ 
๘.นางสาวเจนจิรา พรมวงษ* 
๙.นางสาวพิรญา สระทองโดย 

๑๐.นางสาวอรทัย กระแสชล 

นายศักดิพงษ* โสภาจร ๐๘๗-๓๕๕๙๗๐๑  
 

กลุ�มที่ ๗  
 

บ4านเขาวง ตําบลเขื่อนอุบลรัตน* อําเภอเขื่อน  
จังหวัดขอนแก�น 
(วัดปCาเขาวง) 

๑.นางสาวเจนจิรา สัตธรรม ๐๘๓-๗๔๓๐๙๒๗ 
๒.นางสาววิจิตรา มหานิล 

๓.นางสาวเนาวรัตน* ธรรมประโยชน*  
๔.นางสาวพรสุดา ภาพันธ* 
๕.นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์สาย   

๖.นางสาววิไลวรรณ ไชยวงษ* 
๗.นางสาวสุพรรษา นิลกําแหง  
๘.นางสาวรัตติกา โม�งโมNะ 

๙.นางสาวนีรนุช อรัญมาลา 

๑๐.นางสาววราภรณ* จันทะโพธิ์ศรี 
๑๑.นางสาวฤทัยทิพย* มโนระกร 

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ๐๘๙-๗๑๐๕๓๑๑ 
พระมหาสัจจารักษ* ปาลโก 
รศ.ดร.ไพโรจน* บัวสุข ๐๘๗-๕๕๗๖๖๙๑ 
พระยูเกศ ศากยะ  

กลุ�มที่ ๘ บ4านซําม�วง บ�านซําม�วง ตําบลผาสามยอด  
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
(สวนธรรมพุทธเมตตา) 

๑.นายปราโมทย� แก4วใส ๐๘๒-๑๑๓๔๖๘๗ 
๒.นางสาวลดายุ ทองสี ๐๘๗-๐๗๙๖๔๒๓ 

๓.นางสาวณัฐสุดา ศิริพรรณ*  
๔.นางสาวพรทิพย* เหมแดง 

๕.นางสาวสุนิสา อ�อนสะอาด  

๖.นางสาวศุภัสสร โมคา 

๗.นางสาวรสริน บุตรวงค* 
๘.นางสาวมาลีวัลย* เสนานุช  

พระสมบูรณ* อุตฺตโม ๐๘๑-๓๘๐๙๙๓๐ 
นางภัทรลดา วงศ*โยธา 



๙.นางสาวทับทิม พิมพ*โคตร 

๑๐.นางสาวตวงรัตน* ดียิ่ง   

๑๑.นางสาวชฎาพร ชมบุตรศรี 
๑๒.นางสาวเตือนใจ ภูยอดตา  

 

หมายเหต ุ :  อาจารย*ผู�ดูแลและประสานงาน - พระครูปลัดสมัย ผาสุโก,ดร., พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ,  พระครูสังฆรักษ�ขวัญประชา ธมฺวุฑฺโฒ 
                 อ.แสงอาทิตย� ไทยมิตร ๐๘๐ – ๔๐๑-๑๘๙๖ 

๑. วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  : ปฐมนิเทศ ณ ศูนย*วิทยบริการสิรินธร (ชุดกิจกรรม) 
๒. ออกเดินทางไป วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘  / เดินทางกลับ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
๓. ให�นักศึกษาเตรียม เสบียงอาหาร เต็นท�นอน เสื้อกันหนาว ไฟฉาย ยาประจําตัว หรือของใช�อื่นๆที่จําเปVนต�อตนเองไปด�วย 
๔. ให�นักศึกษาพักที่ “วัดประจําหมู�บ4าน” (พร�อมทํากิจวัตรในวัดด�วย) หรือสถานที่ที่ได�รับอนุญาต 
๕. ให�นักศึกษาสอนเยาวชน(ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย/ธรรมะ)ในหมู�บ4านและอาสาช�วยทํางานอื่นๆ ในวัดและหมู�บ�านที่เห็นสมควร 
๖. เมื่อเสร็จสิ้น “การฝ�กประสบการณ�วิชาการ” แล�ว ให�เขียนรายงานการฝXกประสบการณ*วิชาการ/สรุปVDO กิจกรรมต�างๆ ส�ง นายแสงอาทิตย� ไทยมิตร 

หรือนายสุพรรณ ก4อนคํา ภายใน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
๗. อาจารย*ประจําสาขาวิชาหรืออาจารย*ประจํากลุ�มจะเดินทางไปนิเทศในระหว�างฝXกประสบการณ* 

 

 


