
ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที ่ ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                            คะแนน 
20 

คะแนน 

หมาย
เหต ุ

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาก าแพงเพชร 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวจิตรากานต ์ ชาญเวชศาสตร ์ 
2. นางสาวศรีแพร   สรุิยนัต์ 

  

2.  ส านักงานธรุกิจการบัญชแีละภาษีอากร 
 (อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร)                     

1. นางสาวพัชรีญา  แสงไชยา 
2. นางสาวอรอนงค ์ อิ่มเขียว 

  

3.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาก าแพงเพชร 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร)                     

1. นางสาวนันทินี   รอดเจริญ 
2. นางสาวสุนิสา  แจ่มนอ้ย 
3. นางสาวปิยะพร   ค ายนต์ 

  

4.  ร้านโมฬีคอมพิวเตอร ์
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวณัฐพร  มากเมือง 
2. นางสาวโสภิดา  ขวัญตา 

  

5. ส านักงานธารินทร์การบัญชีและภาษา
อากร   (อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวประภัสสร   อัศวะรุ่งทวี 
2. นางสาวชไมพร  อินทพงษ์ 
3. นางสาวอรสา  บุญเล็ก 

  

6. ส านักงานเดือนฉายการบัญชีและภาษี
อากร   (อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวรัชนก   ชัยเสนา 
2. นางสาวขนิษฐา  คงคล้าย 

  

 

                 วันจันทร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์  2559 
              อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

              อาจารย์นิเทศ 

    1.    ผศ.อนุ      ธัชยะพงษ์ 

        2.    ผศ.ถมรตัน์   เงินทอง 

 3.   ผศ.ชาล ี  ตระกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวสุกานดา  เหล็กเพชร 
2 นางสาววนิดา  พลปราบ 
3. นางสาวบุปผา  เตี๊ยะเพ็ชร 

  

2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวพนิดา  ดีอ๊อด 
2. นางสาววิภาภรณ ์ รื่นรวย 

  

3. เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาววราล ี รักพ่วง   

4. บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวเพ็ญศิร ิ  อุตบัววงศ์ 
2. นางสาวชุลีภรณ์  ทิพย์ทิวสกรกุล 

  

5.  ส านักงานชลประทานที ่4 1. นางสาวสุพัชรี   มากกุญชร 
2. นางสาวปิยะมาศ  สุขมาก 

  

6.  ส านักงานคลังจังหวดัก าแพงเพชร 
(ศูนย์ราชการจังหวดัก าแพงเพชร ชั้น 1) 

1. นางสาวพรพรรณ  มัน่ประสงค์ 
2. นางสาวสุริสา  ค าปัญญา 

  

7. ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 
(ศูนย์ราชการจังหวดัก าแพงเพชร ชั้น 2) 

1. นายมโนช  สังข์เที่ยง 
2. นางสาวณัฐยา  นิลแร ่

  

8. ส านักงานตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ 
(ศูนย์ราชการจังหวดัก าแพงเพชร ชั้น 3) 

1. นางสาวอุดมศรี   ห้วยหงส์ทอง 
2. นางสาวเกษสุวรรณ  เรืองสูงเนิน 

  

9. ส านักงานเขคพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

นางสาวพรรณทิพา  เมฆี   

10.  ธนาคารกรุงไทย สาขาศนูย์ราชการ 1. นางสาวพัชรี  ช านาญดี 
2. นางสาวนัทณาภรณ์   ต่ายทรัพย์ 

  

 

  วันอังคารท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2559 
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
          อาจารย์นิเทศ 

1.   อ.อนุธิดา   เพชรพมิูล 

        2.   อ.พิมกาญดา    จันดาหัวดง 

 3.   อ.ชญาน์นันท์    ศิรกิิจเสถียร 

 4.   อ.คุณัญญา   เบญจวรรณ 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. เทศมนตรีต าบลไทรงาม 
(อ.ไทรงาม  จ.ก าแพงเพชร) 

นายพีรพล   จันทร์ดี 
 

  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่แตง นางสาวสุภาพร  มุ่งทอง   
2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาไทรงาม 
(อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวจริาพร  อยู่ทพิย์   

3. ธนาคารออมสิน  สาขาลานกระบือ 
(อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวปิยะนันท์  พดัพ่วง 
2. นางสาวจันจริา  รุ่งเรอืง 

  

4. เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั 
(อ.เมือง จ.พิษณุโลก) 

1.นายปัณณทัต  พชรรตัน์ 
2. นายสันต ิ ดวงแก้ว 

  

 

  วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ ์2559 
 อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร  

อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
   อาจารย์นิเทศ 

     1.  ผศ.ดร.เพชรา   บุดสีทา 

        2. อ. พัตราภรณ์   อารีเอื้อ 

 3. อ.ฉัตรชัย   อินทรประพันธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหตุ 

1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร(โปรแกรมวชิาการตลาด) 

นายพลวตัร  หนองหลวง   

2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร(ห้องกิจการนักศึกษา) 

นายพีรวัฒน์  อว่มสถิตย ์   

3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร(โปรแกรมวชิาการเงินการ
ธนาคาร) 

นางสาวนิธินันท ์ การะภกัดี   

4. งานทะเบียนและประมวลผล 
ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายวิภู  ธัญญะวัน   

5.  ส านักงานน้ าคา้งการบัญชี นางสาวรัชนีวรรณ  กลิ่นเฟื่อง   
6. โรงพยาบาลก าแพงเพชร (กองพัสดุ) 

(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 
1. นายคมสัน   ค าเอม 
2. นางสาวบุษรา  หิรัญญาพร 

  

7. โรงพยาบาลก าแพงเพชร (แผนก IT) 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาววิภาวดี  ค าสรุินทร ์   

8. ร้านโมเดิร์น อารต์ นางสาวอัญชิสา  มนทอง   
9. ร้านโมเดิร์นดีไซด ์ นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ไกร   
10. บริษัททิพย์เคเบ้ิลจ ากัด 1. นางสาวอ าภา  มานะที 

2. นายศุภชัย  การะเวก 
  

 
วันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 

อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
   อาจารย์นิเทศ 

       1.  ผศ.วรภรณ์   โพธิ์เงิน 

       2.  ผศ.ดร.เพ็ญศรี   จันทร์อินทร ์

      3.  อ.จักรพันธ์   หวาจ้อย 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวนริศรา  อุ่นใจ 
2. นางสาววิมพ์ภา  น่วมภา 

  

2. บริษัท น้ าตาลนครเพชร จ ากัด 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวสุนันธพิร  ยอดฉตัร   

3. บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคบีน 
จ ากัด 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวปณิดา  อริยานนท์ 
2. นางสาวพรเพ็ญ  อุ้ยมาก 

  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาบึงสามคัคี 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวนิยะดา  บูชา 
 

  

5. ธนาคารออมสิน สาขาคลองขลุง นางสาวทัศวรรณ  ชนะศลิ   
 

วันศุกร์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 
อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 

      อาจารย์นิเทศ 

 1.   ผศ.อมรา  ครองแกว้ 

        2.  อ.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย ์

 3.  อ.มนตรี  ใจแน่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาคลองแม่ลาย 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวอโนชา  ภู่นาท 
2. นางสาวมาริสา  กันเสอื 

  

2.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาคลองน้ าไหล 
(อ.คลองลาน  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาววชิุดา  ปิ่นเกิด   

3. ส านักงานปฏิรูปที่ดิน 1. นายภูววิัฒน์  หลักค าพันธ์ 
2. นายเฉลิมชัย  ยะสินทราภรณ ์

  

 

วันจันทร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

อ.คลองลาน  จ.ก าแพงเพชร 
     อาจารย์นิเทศ 

1.  ผศ.ณัฐรดา   วงษ์นายะ 

        2.  อ.ประจกัษ์  กึกก้อง 

 3.  อ.ชลธิชา  แสงงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ส านักทรพัยากรน้ าบาดาลเขต 7  
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวจริบุตร  สระแกว้     

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์       
สาขาโกสัมพีนคร 

นางสาวพนิสา  ทิฮ่อน   

2. กรุงไทยสาขาวังเจ้า 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวณัฐพร  ปางชาต ิ
2. นางสาวจิรวด ี แก่นการ 
3. นางสาวนิสาชล  แพบวั 

  

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาวังเจ้า 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวใหม่  หมายม ี   

4. บริษัทอัฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวสมหญิง  นาคสวสัดิ์   

5.  โรงพยาบาลวังเจ้า นางสาวนันท์นภัท  สมทรง   
6. บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) 1. นายจักรกฤษ  หลา้เตจา 

2. นายธนากร  อินทฉิม 
  

7. วิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวธัญญลกัษณ์  ในสอน   
 

      วันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
อ.วังเจ้า จ.ก าแพงเพชร 

อ.เมือง จ.ตาก 
    อาจารย์นิเทศ 

1.   อ.จิระ   ประสพธรรม 

2.   อ.อนันธิตรา   ดอนบันเทา 

3.   อ.กนิษฐา   ศรีภริมย์ 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. บริษัท นิตยาอินเตอร์ออลย์ จ ากดั 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวกติติยา  ครองแก้ว   

2. ส านักงานเขตอ้อยและน้ าตาลทราย 2  
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นายชนะชัย  ตาสุกใส 
2. นายจติรกร   เพชรออ้น 

  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม นางสาวมาริษา  สิงห์โต   
4. ธนาคารออมสิน  สาขานครชุม 

(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 
1. นางสาวกาญจนา  กลิน่ข า 
2. นายวรพันธ ์ ลานสุวรรณรักษ์ 
3. นายวัชรวชิญ์  ตั้งทวีเกียรติ 
4. นายปฏิพัทธ ์ แย้มสวน 

  

5. ธนาคารออมสิน  สาขานครชุม 
(เขตก าแพงเพชร) 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาววันเพ็ญ  คงแก้ว 
2. นางสาวปนัดดา  แซ่ซี 

  

6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขานครชุม 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวศิวาพร  พุ่มจ าปา 
2. นางสาวจิณห์จุฑา  ห่วงทรพัย ์

  

7. ส านักงานบริการลูกคา้ กสท ก าแพงเพชร 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

นางสาวชลธิชา  หนูปุ้ย   

 

วันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
     อาจารย์นิเทศ 

1.  ผศ.ปาณิสรา   จรัญวญิญู 

  2. อ.ธัญรด ี  บุญปัน 

  3.  อ.พลอยณชัชา   เดชะเศรษฐ์ศิร ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสามงา่ม 
(อ.สามง่าม  จ.พจิิตร) 

นางสาวนันทิตา  เที่ยงอยู่   

2. ร้านไอเดีย 109 กราฟฟกิอารต์ สตูดิโอ 
(อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์) 

นางสาวอารีย ์ แสนท้าว   

 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.สามง่าม จ.พิจิตร 

อ.หล่มสัก  จ.เพชรบูรณ์ 
     อาจารย์นิเทศ 

1.  อ.ศริิพร   โสมค าภา 

2.  อ.พิมพ์ผกา  วงศก์องแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ร้านพุ่มพวงคอมพิวเตอร ์
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวชุดาพันธ ์ เพช็รนิล 
2. นางสาวศิรัญญา  พงษ์ดี 

  

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวผ่องนภา  วริยิะ 
2. นางสาวปรียา  เครือกจิ 
3. นางสาวนนธิชา  พันเมือง 

  

3. บริษัท  อีซูซุเสียงไพศาล 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวอนภัสสร  แทนลา 
2. นางสาวสุรรีัตน์  ชาญตะบะ 

  

4. ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีก าแพงเพชร 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวกนกวรรณ  กลัพฤกษ์ 
2. นางสาวรสสุคนธ์  อินทร์แดง 

  

5. บริษัท คูโบต้าก าแพงเพชร ฮั่วเฮงหลี จ ากดั 
(อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวสุดารตัน์  ชาญตะบะ 
2. นางสาวจุตติพร  หาวชิัย   

  

6.  บริษัท ทีเคซี มอเตอร์ จ ากัด 1. นางสาวธารทพิย์  หงส์ยนต์ 
2. นางสาวจรรยา  จูด้วง 

  

 

วันศุกร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
      อาจารย์นิเทศ 

1. ผศ.ราตรี    สิทธพิงษ์ 

 2. อ.วรรณพรรณ  รักษช์น 

 3. อ.วรรณวณัช  ด่อนคร้าม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ธนาคารออมสิน  สาขาก าแพงเพชร 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาววาสนา  ชาญญะกรรม 
2. นางสาวอารีรตัน์  มณนีก 
3. นางสาวศุศิสรา  จดัพว่ง 

  

2. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดั
ก าแพงเพชร 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวปัทมา  ทองสกุ 
2. นางสาวณัฐรกิา  เอี่ยมอ่ า 

  

3. ส านักงานอัยการจังหวดัก าแพงเพชร 
(อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวอรพรรณ  ขาวสุขดี 
2. นางสาวชลธชิา  แป้งอ่อน 
3. นางสาวสุวรรณา  สุขรักษา 

  

4. ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 1. นายวันเฉลิม  โพธิ์ศร ี
2. นางสาวเสาวณ ี ยะปะตัง 

  

5. การไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร 1. นางสาวฐาปนี  รักรบไพร ี
2. นางสาวสุธดิา  รอดภยั 

  

6. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
41 

1. นางสาวจันทรจ์ิรา   บรรจงปั้น 
2. นางสาวนพนิต  เดชะผล 

  

 

วันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
          อาจารย์นิเทศ 

1. ผศ.อิสรีย ์  ด่อนคร้าม 

        2. อ.เอกวินิต  พรหมรกัษา 

 3. อ.วรีวรรณ  แจ้งโม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ สถานที5่ ชื่อ-สกุล คะแนน 
20 

คะแนน 

หมายเหต ุ

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาพรานกระต่าย 
(อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวขวัญใจ  เงินนา 
2. นางสาวคนิตตา  จันแดง 
 

  

2. ธนาคารออมสิน  สาขาพรานกระต่าย 
(อ.พรานกระต่าย  จ.ก าแพงเพชร) 

1. นางสาวยอดขวัญ  ม่วงมิตร 
2. นางสาวน้ าฝน  หมอนคุด 

  

3.  โรงพยาบาลพรานกระต่าย 1. นางสาวสุพตัรา  เรอืนอินทร์   
4. การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค สาขาพรานกระต่าย นางสาวเบญญทิพย์  รอดกสิกรรม   
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาพรานกระต่าย 
1. นางสาสุภาพร  มาน้อย 
2. นางสาวมีนา  นุชเป่ง 

  

6.  โรงแรมสุโขทัยเทรเชอรร์สีอร์ทแอนด์สปา นางสาวกาญจนา  พิรณฤทธิ   
7.  โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจรสีอร์ท นางสาวจริยาพร  โหมดไทย   

 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
 อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร  
อ.เมือง , อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

          อาจารย์นิเทศ 

 1. อ.ประพล  จิตคต ิ

        2. อ.วิษณุเดช   นันไชยแก้ว 

 3. อ.ชูเกียรติ   เน้ือไม้ 

 

 

 

 

 

 

 


