
 
ข้อมูลสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษารุ่น 19 

ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

1 นายกิตติคณุ  ทองกาบ ผศ.ดร.ศันสนยี์  จะสุวรรณ ์ 1. โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส 
จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

24 1 ซอย อรุณอมรินทร์ 4 แขวง 
วัดกัลยา เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทร. 02-4662001 

https://www.swy.ac.th/main.php 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพฯ (พญาไท) 

ถนนศรีอยุธยา ถนนหน้าบ้าน แขวง 
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-3545252 

http://www.bkkp.go.th/season1/ 

2 นางสาวสิริพร  เฉลิมชุติเดช ผศ.ดร.ศันสนยี์  จะสุวรรณ ์ 1.โรงเรียนเทพศิรินทรร์่มเกล้า 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

146 หมู่ที่ 3 ถนนร่มเกล้า แขวง
คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02 737 8914 

https://dsr.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพฯ เขต 1 

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรี
อยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02 354 3241 

https://www.sesao1.go.th/ 

3 นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง ผศ.ดร.ศันสนยี์  จะสุวรรณ ์ 1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
 

88 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพา
ภิรมย์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 02-2216701, 02-2255605-

http://www.sk.ac.th/ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

8 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
กรุงเทพฯ เขต1 

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรี
อยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02 354 3241 

https://www.sesao1.go.th/ 

4 นางสาวธัญวลักษณ์  กวางไพรศร ี ผศ.ดร.ศันสนยี์  จะสุวรรณ ์ 1.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์วดัโบสถ์ในพระ
ราชูปถัมภ์  

ถนนสามเสน แขวง ดุสิต เขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02 243 8565 

http://www.tp-school.ac.th/wp-
school/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ถนนศรีอยุธยา ถนนหน้าบ้าน แขวง 
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-3545252 

http://www.bkkp.go.th/season1/ 

5 นางสาวสุวิมล  ทองจ ารัส ผศ.ดร.ศันสนยี์  จะสุวรรณ ์ 1.โรงเรียนวดัทรงคนอง 
จังหวัดนครปฐม 
 

หมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่   ต าบล
ทรงคนอง  อ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 73210 
โทร. 034 318 016 

http://73102933.thaischool.in.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1 

9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 
11000 
โทร. 02 591 1301 

http://www.nonedu1.org/ 

6 นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวส ุ 1.โรงเรียนราชวินิต 
จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดสุิต 
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02-2812156 

http://www.rachawinit.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ถนนศรีอยุธยา ถนนหน้าบ้าน แขวง 
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

http://www.bkkp.go.th/season1/ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-3545252 

7 นางสาวสุนันทา  จันทร์ชูกลิ่น รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวส ุ 1.โรงเรียนราชวินิต 
จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

291/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดสุิต 
เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02-2812156 

http://www.rachawinit.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ถนนศรีอยุธยา ถนนหน้าบ้าน แขวง 
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-3545252 

http://www.bkkp.go.th/season1/ 

8 นางสาวกชนันท์  ศุขนิคม รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวส ุ 1.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ์
จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02 281 3535 

www.makut.ac.th 

2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชน 

319 วังจันทรเกษม ถนนราชด าเนิน
นอก แขวงดุสิต เขตดสุิต กทม. 
10300 
โทร. 02 282 1000 

https://opec.go.th/home/ 

9 นางสาวขวัญชนก  ธิรัตน ์ รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวส ุ 1.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย ์
จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โทร. 02 281 3535 

www.makut.ac.th 

2.ส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 128/1 ถ.นครราชสีมา เขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร. 02 304 9899 

https://www.ksp.or.th/ksp2018/ 

10 นางสาวณัฐสุดา  ตะเภาพงษ ์ รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวส ุ 1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา (ฝ่ายมัธยม) 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

1 ถนนอู่ทองนอก แขวง/เขตดุสิต 
กรุงเทพ 10300 
โทร. 02 160 1066 

http://www.sd.ssru.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรี https://www.sesao1.go.th/ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

กรุงเทพฯ เขต 1 อยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0-2354-4962 

11 นายวัฒนา  หงสกุล ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธ์ิ 
 

1.โรงเรียนเทพประทานพร 
จังหวัดนนทบุร ี

139 หมู4่ ถนน ประชาราษฎร์ 
ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี 1100 
โทร. 02 525 0505 

http://12010005.thaischool.in.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา นนทบุรี 
เขต 1 

9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 
11000 
โทร. 02 591 1301 

http://www.nonedu1.org/ 

12 นางรัชฎาภรณ์  ทิพย์กาญจนรัตน ์ ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธ์ิ 1.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
จังหวัดนนทบุร ี

44/9 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 5 บาง
กระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี 11000 
โทร. 02 950 8753 

http://www.anuraj.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา นนทบุรี 
เขต 1 

9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 
11000 
โทร. 02 591 1301 

http://www.nonedu1.org/ 

13 นางสาวอุทัยรัตน์  พิบูลสวัสดิ ์ ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธ์ิ 1.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
จังหวัดนนทบุร ี

44/9 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 5 บาง
กระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี 11000 
โทร. 02 950 8753 

http://www.anuraj.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา นนทบุรี 
เขต 1 

9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 

http://www.nonedu1.org/ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

11000 
โทร. 02 591 1301 

14 นางสาวพีรดา  เชื้อผูด้ ี ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธ์ิ 1.โรงเรียนญามีอลัอิควาน 
จังหวัดนนทบุร ี

95/1 หมู่7 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบรุี 
ต าบลละหาร อ าเภอบางบัวทอง 
นนทบุรี 11110 
โทร. 02 925 5928 

http://tiny.cc/5tr4tz 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี 11120 
โทร. 0-2595-0530-4 

http://www.nonedu2.net/ 

15 นางสาวเบญจมาศ  ตันสูงเนิน ดร.เตือนใจ  ดลประสิทธ์ิ 1.โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 
จังหวัดนนทบุร ี

44/9 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 5 บาง
กระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี 11000 
โทร. 02 950 8753 

http://www.anuraj.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา นนทบุรี 
เขต 1 

9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 
11000 
โทร. 02 591 1301 

http://www.nonedu1.org/ 

16 นายสุระ  สอนสะอาด รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์ 1.โรงเรียนวดัรวก 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

1158  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57  
ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางบ าหรุ  
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร   
10700 
โทร. 0-2424-2461 

http://www.watruakschool.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตบางพลดั 39 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บาง
อ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
10700 
โทร. 02 424 3777 

http://www.bangkok.go.th/bangphlat/index 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

17 นางสาวสุกัญญา  รอดระก า รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์ 1.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

40 ซอย รามค าแหง 43/1 แขวง 
พลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร. 02 538 3964, 02 538 
2573, 02 530 2747, 02 514 
1403 

https://www.bodin.ac.th/home/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา 
กรุงเทพฯ เขต 1 

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรี
อยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0-2354-4962 

https://www.sesao1.go.th/ 

18 นายอดิพงษ์  ผะเดียวฉันท์ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์ 1.โรงเรียนเศรษฐบตุรบ าเพญ็ 313 ถ. รามอินทรา แขวง มีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
โทร. 02 517 1230 

https://www.sbp.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

126, อาคารส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ถนน
ลาดพร้าว, แขวงสามเสนนอก เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร. 02-930-4490-2 

https://www.sesao2.go.th/ 

19 นายโยธิน  นิลคช รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร ์ 1.โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกลู) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เลข ที่ 75 ถนน ท่าเรือ ท่า ลาน ฝั่ง 
เหนือ ท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13130 
โทร. 035 341 120 

http://www.tharua.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา 
กรุงเทพฯ เขต 1 

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรี
อยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี 

https://www.sesao1.go.th/ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0-2354-4962 

20 นางสาวกนกอร  อุ่นสถานนท์ ดร.กัญญ์รัชการย์   นิลวรรณ 1.โรงเรียนยานนาวาเวศวิทยาคม 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

146 ถ. สาธุประดิษฐ์ แขวง ทุ่งวัด
ดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
โทร. 02 211 3508 

https://www.yn.ac.th 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา 
กรุงเทพฯ เขต 1 

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรี
อยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 0-2354-4962 

https://www.sesao1.go.th/ 

21 นายพิชญ์พิริยะ  กรณุา ดร.กัญญ์รัชการย์   นิลวรรณ 1.โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

241 ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสน
แสบ เขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร 
10510 
โทร. 02 543 8669 

http://www.saikongdin.net/ 

2. ส านักงานเขตมีนบรุ ี 333 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 
โทร. 02 540 7156 

http://www.bangkok.go.th/ 

22 พระมหาวัชรพงษ์  สอนมณ ี ดร.กัญญ์รัชการย์   นิลวรรณ 1. โรงเรียนวัดประยูรวงศาวาส 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

24 1 ซอย อรุณอมรินทร์ 4 แขวง 
วัดกัลยา เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 
โทร. 02 466 2001 

https://www.swy.ac.th/main.php 

2.ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ถนนศรีอยุธยา ถนนหน้าบ้าน แขวง 
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-3545252 

http://www.bkkp.go.th/season1/ 



ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์นิเทศ ชื่อโรงเรียนที่ฝึกสอน ที่อยู่/เบอร์โทร เว็ปไซต์ 

23 นางสาวบรรเลง  เครือพิมาย ดร.กัญญ์รัชการย์   นิลวรรณ 1.โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) 
จังหวัดกรุงเทพฯ 

2003/77 ถนน ประชาสงเคราะห ์
แขวง ดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02 277 0557 

http://www.samsennok.ac.th/ 

2.ส านักงานเขตดินแดง 99 ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 
โทร. 02 245 1612 

http://www.bangkok.go.th/dindaeng 

 

 
 
 
 
 
 
 


