
ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

 
ล าดับ สถานที ่ ชื่อ-สกุล คะแนน 

20 
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 1. นางสาวอรณ ี มิ่งสกุล 
2. นางสาววิลาสินี  แท้เที่ยง 

  

2. ส านักงานอัยการจังหวดัก าแพงเพชร 1. นางสาวชลลิตา  ทิศเป็ง 
2. นางสาวสุกัญญา  พ่วงจาด 
3. นางสาววรรณนิสา  ขอนแก่น 

  

3. ส านักงานคลังจังหวดัก าแพงเพชร 1. นายศรณัย์  ฉลองเดชากุล 
2. นางสาวสุนิสา  ปั้นมีศรี 

  

4.  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์ 1. นางสาวนภาพร  บุญคง 
2. นางสาวดวงเนตร  นุ่มชื่น 

  

 
วัน พธุ ที ่29 มิถุนายน พ.ศ.2559 

อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
     อาจารย์นิเทศ 
1. ผศ.ปาณิสรา  จรัสวิญญู 
2. อ.พัตราภรณ ์ อารีเอือ้ 
3.อ.วรรณพรรณ  รักษ์ชน 
4. อ.ชลธิชา  แสงงาม 

 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาก าแพงเพชร นายพชร  มั่งอะนะ   
2  ส านักงานธรุกิจการบัญชแีละภาษอากร 1. นางสาวชื่นกมล  สายค าน้อย 

2. นางสาวประภัสสร  สอ่งแสง 
  

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
 เขต 41 

1. นางสาวพัชรา  เสทสิงห์ 
2. นางสาวอรอุมา  ไพศาลย์ 

  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาก าแพงเพชร 

นายก้องภพ  โสไกร   

 
 

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

     อาจารย์นิเทศ 
1. ผศ.ราตรี  สิทธพิงษ ์
2. อ.ธัญรดี  บุญปัน 
3. อ.อนุธิดา  เพชรพิมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนเพช็ชระศึกษา นางสาวธันยาว ี อินตะวงศ์   
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขานครชุม 
1. นางสาวพิมนภา  สุบนิ 
2. นางสาวทิดา  สระดีทรง 

  

3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั(มหาชน) 1. นางสาวนภาพร  สุขปาน 
2. นางสาวสายปาน  ค าแสง 
3. นางสาวยุพิน  แก้ววรรต์ตา 

  

 ธนาคารออมสิน  สาขานครชุม 1. นางสาวละอองดาว  ล่องกาศ 
2. นางสาวบุศรา  ค านวนศรี 

  

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 
     อาจารย์นิเทศ 
1. ผศ.วรภรณ ์ โพธิ์เงิน 
2. ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 
3. อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนวชัรวิทยา 1. นางสาวธดิารตัน์  ทับทัน 
2. นางสาวชมพูนุช พังแช่ม 
3. นางสาวณัฏฐา  กูลโพธิ์ 

  

2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
สาขาชากังราว 

1. นางสาวศิรริัตน์  โพธิศ์ร ี
2. นางสาวนันทพร  กัสสร 

  

3. The Pizza company นายพิษณุ  ศิรินัย   
 
 

วัน จันทร ์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร 

     อาจารย์นิเทศ 
1.  ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง 
2.  ผศ.ชาลี  ตระกูล 
3.  อ.สุภาภรณ ์ หมั่นหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที ่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. บริษัททิพย์สยามเซอร์วิส 
(ต.ทุ่งโพธิ์ทะเล) 

นางสาววรพรรณ  สระทองจันทร ์
(กศ.บป.) 

  

2. ส านักงานบริการลูกคา้ กสท พิษณุโลก นางสาววรรฤมน  สามารถกุล   

3. กิจการพลเรือนกองบิน 46 1. นางสาวภัทราพร  อินทะนัย 
2. นางสาววรรณปิยะ  ผึง่บางแก้ว 

  

 
 

วัน จันทร ์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

     อาจารย์นิเทศ 
1. อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์ 
2. อ.วีรวรรณ  แจ้งโม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาพรานกระต่าย 

นางสาวนิรมล  เกษร   

2. การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอศรีส าโรง นายกฤษณพงศ์  เพชรประดับ   
3. สหกรณ์คีรีมาศ จ ากดั นางสาวกนกวรรณ  ค าเบิก   
4. ธนาคารออมสิน สาขาครีีมาศ นางสาวศริิพร  แสงอรุณ   

 
วัน อังคาร ที ่12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

อ.พรานกระตา่ย จ.ก าแพงเพชร 
อ.ศรีส าโรง ,อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย 

     อาจารย์นิเทศ 
1.  ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 
2.  อ.ศิริพร  โสมค าภา 
3.  อ.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 
4.  อ.ชญาน์นันท์  ศริิกิจเสถียร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ส านักงานเทศบาลต าบลเทพนคร 1. นางสาวพรรณนิดา  นุ่มเดื่อ 
2. นางสาวภัทราวดี  สืบสัน 

  

2.  โรงน้ าตาลทิพยก์ าแพงเพชร นางสาวนัฐวรรณ  สทุา   
3. บริษัท อีสเทิร์น กรุ๊ป อี.ที.จี.จ ากัด นางสาวอรยา  นิลสินธ ิ

(กศ.บป.) 
  

4.  ส านักงานเทศบาลต าบลวังยาง นางสาววันเพ็ญ  แผลงผล 
(กศ.บป.) 

  

5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาคลองขลุง 

นางสาวกติตพิันธ์  พูนสวัสดิ์   

6. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง นางสาวจารวุรรณ  นกนอ้ย 
(กศ.บป.) 

  

 
วัน พธุ ที่13 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

อ.เมือง ,อ.บึงสามัคคี,อ.คลองขลุง  จ.ก าแพงเพชร 
     อาจารย์นิเทศ 
1.  อ.จักรพันธ์  หวาจ้อย 
2.  อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 
3.  อ.การันต์  เจริญสุวรรณ 
4.  อ.มนตรี  ใจแน่น 

 
 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. บริษัทเบียร์ไทย 1991 จ ากัดมหาชน นางสาวกาญจนา  สตัย์ชาพงษ ์
(กศ.บป.) 

  

2.  ที่ท าการไปรษณีย์พยุหะคีรี นางสาวเวณิกา  บัวประทุม   
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกาตร 

สาขาวัดสิงห ์
1. นายทศพล  บุญรอด 
2. นายพงษพ์ัฒน์  กริมเขียว 
3. นายธรีวัฒน์  สมบุญสิน 

  

 
วัน พฤหัสบดี ที่14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

อ.คลองขลุง  จ.ก าแพงเพชร 
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 
     อาจารย์นิเทศ 
1. ผศ.อิสรีย์  ด่อนครา้ม 
2.อ.จิระ  ประสพธรรม 
3. อ.ประภัสสร  กลีบประทุม 
4.อ.ชูเกียรต ิ เน้ือไม้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาคลองแมล่าย 

1. นางสาวสุภาพร  แสนสุภา 
2. นางสาวสุนิสา  ยาทิพย์ 

  

2. การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองลาน 1. นางสาวยุภาพร  ตรีค้ า   
3. เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา นางสาวกติิยาพร  ทองจ าปา 

(กศ.บป.) 
  

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 1. นางสาวนิลวด ี ทพิย์สวุรรณ   
4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 
1. นายนายยุทธนา  จุลสุข 
2. นายยุววัฒน์  ทองเครอืวัน 

  

 
  

 วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
อ.เมือง,อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 

     อาจารย์นิเทศ 
1.  อ.ประพล  จิตคต ิ
2.  อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา 
3.  อ.วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 
4.  อ.กนิษฐา  ศรีภริมย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 
  ภาคเรียนที ่3 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. บริษัทเอเชียบิสซานสไกด์ส นางสาวสดุารตัน์ ยมรัตน์   
2.  บริษัทฟาบริเนทจ ากัด 1. นางสาวศุภดา บุญเฟือ่ง 

2. นางสาวสรติา  ยอดแก้ว 
  

 
วันที่ 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
เขต ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 

เขต คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี
     อาจารย์นิเทศ 

1. อ.ศุภโชคชัย  นันทศร ี
2. อ.พิมพ์นารา  บรรจง 

3. ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 
4. อ.ยุชิตา  กันหามิ่ง 

 

 

 

 
 


