
คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 ที่ว่าการอ าเภอเมืองก าแพงเพชร นางสาวนชุนารถ  อินผ่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 สัสดีอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 1. นางสาวมัลลิกา  แพงรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. นางสาววนดิา  สอิง้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 ศูนย์อ ำนวยกำรเดินส ำรวจออกโฉนดทีดิ่น  1. นางสาวสุพรรณี  จันดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ในส านกังานที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร 2. นางสาวพิมพร  มีเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร

อาจารย์นิเทศ

1. ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์

2. ผศ.ชาลี  สิทธิพงษ์

3. อ.จักรพันธ์  หวาจ้อย

4. อ.ประภัสสร  กลีบประทมุ

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 สถำนีวิทยุกระจำยเสียง นางสาวนตุจนาถ  เดชะผล นเิทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
2 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ทำ่ทรำยวังบวั นำยสุชำติ  เครือวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 โรงพยาบาลคลองขลุง 1. นางสาวกนกพร  ฝนตะคุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.นางสาวขนษิฐา  กวางแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ธนาคารกรุงไทยสาขาคลองขลุง นางสาวเมธิณี  กันทะหาญ การตลาด

วัน อังคาร ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ.เมอืง , อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

อาจารย์นิเทศ

1. ผศ.ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ

2. ดร.ประจักษ์  กึกก้อง

3. อ.ศิริพร  โสมค าภา

4. อ.อนนัธิตรา  ดอนบนัเทา

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 คณะบคุคลส ำนักงำนบญัชีและกฎหมำยธุรกิจนครชุม นางสาวอมิตา  ออชิน การบญัชี

2 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดก ำแพงเพชร 1. นางสาวล าพึง  อรรถารส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. นางสาวกิตติญา  ยงกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 ธนำคำรกรุงไทย สำขำศูนย์รำชกำร 1. นางสาวรสสุคนธ์  จันทร์มณี การบญัชี

2. นางสาววิราพรรณ  ธรรมาพฤทธิ การบญัชี
4 องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว นายศิริพงษ์  บญุนาค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน พุธ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร

อาจารย์นิเทศ

1. ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์

2 อ.มนตรี  ใจแนน่

3. อ.พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ

4. อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้

5. อ.ชูเกียรติ  เนื้อไม้

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำก ำแพงเพชร 1. นายกฤตวิทย์  กันทะวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. นางสาวรตา  อุทยาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 ธนำคำรออมสิน สำขำก ำแพงเพชร 1. นางสาวปรียานชุ  เอกปชัชา การบญัชี

2. นางสาวคนึงนิตย์  เจียระวาปี การบญัชี

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1. นางสาวพัทรีญา  นลินามะ การบญัชี

สาขาก าแพงเพชร 2. นางสาวเบญจวรรณ  โปร่งพรมมา การบญัชี

วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ.เมอืง  จ.ก าแพงเพชร

อาจารย์นิเทศ

1. ผศ.ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร

2. อ.ธัญรดี  บญุปนั

3. อ.พิมพ์นารา  บรรจง

4. ผศ.ดร.ศุภโชคชัย  นนัทศรี

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 ส านกังานบริการลูกค้า กสท ก าแพงเพชร 1. นายปฐมกานต์  คงรส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. นายชัยธวัช  พิริยายน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ธนาคารออมสิน สาขานครชุม 1. ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  ข าปาน การบญัชี

2. นางสาวธนญัชนก  ต่ายสกุล การบญัชี

3. นางสาวอภิรภัทธ์  กล่ินสุคนธ์ การบญัชี

3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นางสาวพรสุดา  พะโยม การบญัชี

สาขาโกสัมพีนคร

4 โปรแกรมวิชาการตลาด 1. นายสิวะวุฒิ  สวนนิมิตร การตลาด

2. นายชลวรรศ  ศรีสุวรรณ์ การตลาด

2. นายพุฒิเมธ  จันทร์นาค การตลาด

วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ.เมอืง , อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร

อาจารย์นิเทศ

1. ผศ.ถมรัตน ์ เงินทอง

2. ผศ.อิสรีย์  ด่อนคร้าม

3. อ.จิระ  ประสพธรรม

4. อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ

5. อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1. นางสาวนภาพร  กาดนอก การบญัชี

สาขาพรานกระต่าย 2. นางสาวรัชดา  กัลพฤกษ์ การบญัชี

2 ธนำคำรกรุงไทย สำขำพรำนกระต่ำย นางสาวรัษฎากร  เพชรรัตน์ การบญัชี

3 โรงแรมน้ าเพชร นางสาวอภิรัก  พิลึก การทอ่งเที่ยวและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร การโรงแรม

วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ.เมอืง , อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร

อาจารย์นิเทศ

1. อ.พัตราภรณ์  อารีเอือ้

2. อ.วรรณพรรณ  รักษ์ชน

3. อ.ประพล  จิตคติ

4. อ.อนธิุดา  เพชรพิมูล

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 ส านกังานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 1.นางสาวอารียา  พิลึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. นางสาวทติุยาภรณ์  เมฆี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 สถำนพนิจิและคุ้มครองและเยำวชนจังหวัดก ำแพงเพชร 1. นางสาวรัชนกีร  แซ่อึง้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. นางสาวอนญัญา  ทองแพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 หา้งสรรพสินค้า บิ๊กซีก าแพงเพชร 1. นางสาวนาถยา  กรมไธสง การตลาด

2. นายชยากร  จรรยาวัฒน์ การตลาด

3. นายณัฐดนยั  เรืองทองสุข การตลาด

วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อ.เมอืง  จ.ก าแพงเพชร

อาจารย์นิเทศ

1. ผศ.ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู

2. อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์

3. อ.พิมพ์กาญดา  จันดาหวัดง

4. อ.ชญานน์นัท ์ ศิริกิจเสถียร

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 บริษัท ไจแอนท ์ซิสเต็มดีไซน ์จ ากัด นายคณารักษ์  แจ้งเสว่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(กรุงเทพมหานคร)
2 บริษัทวิริยะประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) สำขำนครสวรรค์ นำยอมรเทพ  น้อยระแหง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3 ส ำนกังำนมำกกมลธรรมกำรบญัชีและกฎหมำย นำงสำวชุติมำ  ประเสริฐสังข์ การบญัชี

วันที่ 9-11  เมษายน พ.ศ.2561

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

เขต ตล่ิงชัน จ.กรุงเทพมหานคร

อาจารย์นเิทศ

1. อ.ชลธิชา  แสงงาม

2. อ.ดร. กนษิฐา  ศรีภิรมย์

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา



คะแนนนิเทศ

20 คะแนน

1 โรงแรมควีนพำเลช นางสาวกรรณิการ์  โล่หท์อง การทอ่งเที่ยวและ

การโรงแรม

2 ส านกังานทพิย์ปญัญาการบญัชี นายโกนยั  มาตาศักด์ิดา การบญัชี

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561

อาจารย์นิเทศ

1. อ.สุภาภรณ์  หมัน่หา

2. อ.การันต์  เจริญสุวรรณ

ตารางนเิทศนกัศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3 ปกีารศึกษา 2560

ล าดับ สถานที่ ช่ือ-สกุล โปรแกรมวิชา


