รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3(จานวน 40 คน)
ลาดับ สถานที่ฝึกงาน
1 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา

2

โรงเรียนศรีสาราญวิทยาคม

3

บ.คอฟโคไบโอเคมิคอล
(ประเทศไทย)จากัด

4

ต.ม. ขอนแก่น

5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม

6

โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง

7

โรงเรียนประชาพัฒนา

สถานที่ตั้ง
รหัสนักศึกษา
357 ศรีสวัสดิ์ดาเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ. 553130070101
มหาสารคาม 44000
553130070105
ดร.สมปอง มาตย์แท่น
553130070136
เบอร์โทร 043711170

ชื่อ-สกุล
นางสาวกรกนก แสงทามาตย์
นางสาวเจนจิรา จั่วสันเทียะ
นางสาววริศรา อุทัยชัย

หมู่ท1ี่ บ้านนาคาต.ศรีสาราญ อ.พรเจริญ 553130070103
จ.บึงกาฬ
553130070106
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอ.บ้านค่าย
553130070126
จ.ระยอง
553130070127
เลขที่ 272 (ศูนย์ฝึกตารวจภูธรภาค 4) 553130070110
ม.14 ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
ผู้ติดต่อ พ.ต.ท. อนันต์ ทองสุข
สว.ตม.จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทร 087-0820737
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
553130070115
มหาสารคาม
553130070128
098-1015515 (เบอร์โทรหัวหน้ากลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ )
หมู่ที 11 บ้านดอนสวรรค์ ต.กมลไสย อ. 553130070117
กมลาไสยจ.กาฬสินธุ์ 46130
นายบรรยง คงภาษี (ผู้อานวยการ)
เบอร์โทร 081-8724069
เลขที่ 73 หมู่ท4ี่ บ้านหนองอิหมัน
553130070118
ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.
553130070134
มหาสารคาม 44120
นายไพจิตร ปริวัฒนา (อาจารย์ใหญ่)

นางสาวขวัญฤทัย ชัยรัตน์
นางสาวชลิตา สิทธิ
นางสาวสรัญญา งามผิวเหลือง
นางสาวสุจิตรา พอบาล
นางสาวเนตรนภา ขัวขุน

นางสาวพิชชาภา ภูพานเพชร
นางสาวสุวิตตา เสนาวงศ์
นางสาวภัทราวดี ภูดอนกลอย

นางสาวเมษา สิงห์คะนอง
นายสุรศักดิ์ แววเพ็ชร

1

รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3
ลาดับ สถานที่ฝึกงาน
8 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ

สถานที่ตั้ง
หมู่ท2ี่ บ้านคุ้มใต้ ต.หัวขวาง อ.โกสุม
พิสัย จ.มหาสารคาม 44140
E-mail srigosumschool@hotmail.co.th
เบอร์โทร 043-762289
หมู่ท1ี่ 5 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์
ผู้ติดต่อ นายสัมพันธ์ พิมแสง (ผอ.)
เบอร์โทร 0857454751
99ม.1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
45120
นายวสันต์ จันทร์หอม (รักษาการแทน
ผู้อานวยการ) เบอร์ 043551395
ต.นิคมห้วยผึ้งอ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
72 หมู่ 5 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.
มหาสารคาม

9

โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์

10

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

11
12

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช

13

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์

ต.ในเมืองอ.เมือง จ.กาฬสินธิ์

14

โรงเรียนสอนภาษานานาชาติ
โอหยาง

ต.เมืองเก่าอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

15
King Power International
Co.,Ltd.

16
17

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
โรงเรียนบ้านนาเลา

สานักงาน สนามบินสุวรรณภูมิ
เลขที่ 999 ถนนบางนา-ตราด ตาบล
ราชาเทวะ อาเภอ บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540

รหัสนักศึกษา
553130070119

ชื่อ-สกุล
นางสาวรักสุดา สุคาวัน

553130070120

นางสาวรุจิรา กางนาน

553130070125

นางสาวศิรติกาน สุ่มมาตร

553130070135
553130070202
553130070217
553130070229
553130070235
553130070203
553130070205
553130070238

นางสาวอุบล พลใจดี
นางสาวเกตุวดี รังสร้อย
นางสาวภาวิณี ผาผง
นางสาวอรพรรณ สอนสุข
นางสาวอาภากร บุญลือชา
นางสาวจันทร์จิรา ภูทองเป้ง
นางสาวชลลดา คงสมมาตย์
นางสาวรุจิรา สารปรัง

553130070204
553130070215
553130070108
553130070112
553130070113

นางสาวจิราภรณ์ วงษโชติ
นางสาวพิชชาภา ยาวะระ
นางสาวทองหล่อ มะปะเภา
นางสาวปิยาภรณ์ มาหลุมข้าว
นางสาวพรพรรณ นนทะคา
จันทร์
นางสาวพัชราภรณ์ ดงไร
นางสาวลักขณา น้อยลา
นางสาวพรรณิภา จันทวฤทธิ์
นางสาวราตรี วรรณพัฒน์

553130070114
553130070121
553130070213
553130070219

214 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.
ร้อยเอ็ด

553130070210
553130070227

นางสาวปรวีร์ ชัยปะปา

51หมู่5 บ้านนาเลา ต.หนองไฮ อ.วาปี

553130070216

นางสาวภรณ์ทิพย์เหนือผุย

นางสาวสุภาภรณ์ ถิรศิลาเวทย์

2

18

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

ปทุม จ.มหาสารคาม
เลขที่ 59 ถ.แจ้งสนิท ต.หนองสิม
อ.บรบือ จ. มหาสารคาม 44130
ผอ.วสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา

553130070122

ผาย
นางสาววรรณวิภา เชื้อกุล

3

