
ตําบล อําเภอ จังหวัด

1 5410440632028 นางสาวนภัทรศร   ศรีจันทร� การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านโคกกลางวิทยา ภูเวียง ขอนแก)น 095-8433839 คณะกรรมการนิเทศก�
2 5410440632026 นางสาวธนิยา   คําหงษา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านโคกสูงวิทยาคม บ!านหว!า เมืองขอนแก)น ขอนแก)น 084-5124472 คณะกรรมการนิเทศก�
3 5410440632062 นายเฉลิมพล   ลําพะภา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านโคกสูงวิทยาคม บ!านหว!า เมืองขอนแก)น ขอนแก)น 086-5449611 คณะกรรมการนิเทศก�
4 5410440632031 นางสาวปภาวรินทร�   มิยะวงศ� การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านโสกแต! ป6าหวายนั่ง บ!านฝาง ขอนแก)น 088-3149118 คณะกรรมการนิเทศก�
5 5410440632016 นางสาวกุสุมา   วรุยานนท� การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านดงกลาง บ!านโต!น พระยืน ขอนแก)น 094-2679398 คณะกรรมการนิเทศก�
6 5410440632054 นางสาวอรพินท�   โม!หอชัย การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก)น ในเมือง เมือง ขอนแก)น 087-6429712 คณะกรรมการนิเทศก�
7 5410440632024 นางสาวเดือนเพ็ญ   ศรีโชติ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฎร�อุปถัมภ� สวนม)อญ มัญจาคีรี ขอนแก)น 082-8587763 คณะกรรมการนิเทศก�

โรงเรียนชุมชนบ!านห!วยโจดโคกสะอาด
สาขาบ!านหนองแสงวิทยา

9 5410440632020 นางสาววิเชฐทรง  ยาทา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี มัญจาคีรี ขอนแก)น 094-3655625 คณะกรรมการนิเทศก�
10 5410440632046 นางสาวศรารักษณ�  สิงพา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านทุ)งโพธิ์ชัย โนนสมบูรณ� เขาสวนกวาง ขอนแก)น 089-5801046 คณะกรรมการนิเทศก�
11 5410440632050 นางสาวสุดารัตน�   ปCดลี การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท)าโพธิ์ท)ามะเดื่อน!อย ท)ากระเสริม น้ําพอง ขอนแก)น 084-9556784 คณะกรรมการนิเทศก�
12 5410440632056 นางสาวอุทัยวรรณ   ทองทิพย� การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านสองคอนศิริคุรุราษฎร� บ!านขาม น้ําพอง ขอนแก)น 087-9590994 คณะกรรมการนิเทศก�
13 5410440632039 นางสาวรัชนี   หนองผือ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านหัวฝายประชานุกูล โนนสมบูรณ� เขาสวนกวาง ขอนแก)น 094-0247341 คณะกรรมการนิเทศก�
14 5410440632047 นางสาวศุภาภรณ�  ชมภูราช การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านเวียงแก!ว หนองกุงใหญ) กระนวน ขอนแก)น 091-4166433 คณะกรรมการนิเทศก�

โรงเรียนชุมชนบ!านห!วยโจดโคกสะอาด
สาขาบ!านหนองแสงวิทยา

16 5410440632040 นางสาวรัตนา   เวชกามา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านแก)นเท)า ขอนแก)น 081-6614012 คณะกรรมการนิเทศก�
17 5410440632010 นางสาวทิพวรรณ   พรมกลาง การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านคํานางปุ6ม เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก)น 089-7153957 คณะกรรมการนิเทศก�

รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําป!การศึกษา 2558

นักศึกษาชั้นป!ที่ 5 (ภาคพิเศษ) 

คณะศึกษาศาสตร-  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 

ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ชื่อโรงเรียน
สถานที่ หมายเลข

โทรศัพท-นักศึกษา
อาจารย-นิเทศก- 

ขอนแก)น 086-2429659 คณะกรรมการนิเทศก�8

15 5410440632044 นางวิมลวรรณ  โยธารินทร� การศึกษาปฐมวัย

5410440632048 นางสาวสมถวิล  สุกง การศึกษาปฐมวัย

กระนวน ขอนแก)น 085-4587097 คณะกรรมการนิเทศก�



ตําบล อําเภอ จังหวัด

18 5410440632005 นางธนพร   แก!วมุนตรี การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 083-2818673 คณะกรรมการนิเทศก�
19 5410440632061 นางอุบล   ศรีขํา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน!อย หนองโก กระนวน ขอนแก)น 089-6225377 คณะกรรมการนิเทศก�
20 5410440632008 นางสมหมาย   อินทะแสง การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ท)าพระ เมืองขอนแก)น ขอนแก)น 086-8627291 คณะกรรมการนิเทศก�
21 5410440632006 นางนฤมล  เต็มดวง การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ท)าพระ เมืองขอนแก)น ขอนแก)น 086-8627292 คณะกรรมการนิเทศก�
22 5410440632060 นางอรทัย  จิตรีโภชน� การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนมอนไคร)นุ)นวังหิน ท)าพระ เมือง ขอนแก)น 094-3655625 คณะกรรมการนิเทศก�
23 5410440632057 นางสาวศิรินันท�  มาตย�นอก การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนมอนไคร)นุ)นวังหิน ท)าพระ เมือง ขอนแก)น 086-8630796 คณะกรรมการนิเทศก�
24 5410440632053 นางสาวเสาวนีย�   มูลศรี การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซําสูง ซําสูง ซําสูง ขอนแก)น 087-4319929 คณะกรรมการนิเทศก�
25 5410440632013 นางสาวกนิษฐา  วิเศษลา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านน้ําสามวัง หัวนาคํา กระนวน ขอนแก)น 089-0252132 คณะกรรมการนิเทศก�
26 5410440632037 นางสาวมยุรา   ทินเลย การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านหนองค!ากลางฮุง โนนท)อน เมือง ขอนแก)น 093-3269767 คณะกรรมการนิเทศก�
27 5410440632022 นางสาวณัฐนันท�   ขยันเยี่ยม การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 081-1381639 คณะกรรมการนิเทศก�
28 5410440632032 นางสาวผานิต   หมู)หนองสังข� การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านโสกแต! ป6าหวายนั่ง บ!านฝาง ขอนแก)น 083-3249296 คณะกรรมการนิเทศก�
29 5310440632034 นางสาวพิมพ�วิภา  สนทาธร การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านหนองผักตบ โนนสมบูรณ� บ!านแฮด ขอนแก)น คณะกรรมการนิเทศก�
30 5310440632033 นางสาววชิราพรรณ  พรสวัสดิ์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านคําม)วง ขอนแก)น คณะกรรมการนิเทศก�
31 5310440632032 นางสาวธัญญาภรณ�  กองกูล การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ!านโนนแต! เมือง ขอนแก)น คณะกรรมการนิเทศก�
32 5410440632059 นางเสาวนีย�  ใจเปรียว การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ในเมือง เมือง ขอนแก)น 083-1487782 คณะกรรมการนิเทศก�

(ผู!ช)วยศาสตราจารย�วิทูล   ทาชา)
หัวหน!าฝ6ายจัดการศึกษา

(พระมหาศุภชัย    สุภกิจฺโจ)
ผู!อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร�อีสาน

สถานที่ หมายเลข
โทรศัพท-นักศึกษา

อาจารย-นิเทศก- ลําดับ เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ชื่อโรงเรียน


