
 
                     สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตยะลา 

              อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐ 

                      ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

 
 

เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน    
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ 

 
 

ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะด าเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่าง 
ปฏิบัติการสอน ระหว่างวันที่ ๔ – ๕   มกราคม  ๒๕๖๑  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  เพ่ือให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในเรื่อง การเขียนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (การเทียบโครงสร้างหลักสูตร)  
การขอมีใบประกอบวิชาชีพครู  และติดตามงานปฏิบัติการสอนที่ผ่านมา 
             ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  จึงขออนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน              
ในสถานศึกษาของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และสถานทีด่ังกล่าวข้างต้น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    
 

         
 
 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โทร.  ๐  ๗๓๒๑  ๒๘๙๙   
โทรสาร  ๐ ๗๓๒๒  ๒๖๐๘ 
 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐ 
 

ที่  กก  ๐๕๑๔/ ว ๗๘ 
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เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอน    
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

ด้วยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา จะด าเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาระหว่าง 
ปฏิบัติการสอน ระหว่างวันที่ ๔ – ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  เพื่อให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในเรื่อง การเขียนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา (การเทียบโครงสร้างหลักสูตร)  
การขอมีใบประกอบวิชาชีพครู  และติดตามงานปฏิบัติการสอนที่ผ่านมา 
             ในการนี้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  จึงขออนุญาตให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน              
ในสถานศึกษาของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    
 
  

  
 
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โทร.  ๐  ๗๓๒๑  ๒๘๙๙   
โทรสาร  ๐ ๗๓๒๒  ๒๖๐๘ 
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รายช่ือโรงเรียน  
ที่ขอตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แนบหนังสือ ที่ กก ๐๕๑๔/ว ๗๘    ลงวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
------------------------------ 

 

๑. โรงเรียนเทศบาล ๒ (มลายูบางกอก) 
๒. โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 
๓. โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวถิี) 
๔. โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 
๕. โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ ์
๖. โรงเรียนบ้านโกตาบารู 
๗. โรงเรียนนิบงพัฒนา 
๘. โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 
๙. โรงเรียนสตรียะลา 
๑๐. โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา 
๑๑. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
      ยะลา 
๑๒. โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง 
๑๓. โรงเรียนอนุบาลยะลา 
๑๔. โรงเรียนบ้านลากอ 
๑๕. โรงเรียนรชัตะวิทยา 
๑๖. โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร 
๑๗. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๘. โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง ๒ 
๑๙. โรงเรียนพัฒนาอิสลาม 
๒๐. โรงเรียนบ้านกะลาพอ 
๒๑. โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ า) 
๒๒. โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดนพวงศาราม) 
๒๓. โรงเรียนเทศบาล ๕ (อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล) 
๒๔. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 
๒๕. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
๒๖. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
๒๗. โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 

๒๘. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ 
๒๙. โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านตะลุบัน) 
๓๐. โรงเรียนเทศบาล ๕  (บ้านกาหยี) 
๓๑. โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 
๓๒. โรงเรียนบ้านเขาตูม 
๓๓. โรงเรียนร่มเกล้า 
๓๔. โรงเรียนแป๊ะบุญ 
๓๕. โรงเรียนนราธวิาส 
๓๖. โรงเรียนบ้านโคกตา 
๓๗. โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 
๓๘. โรงเรียนบ้านยี่งอ 
๓๙. โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ 
๔๐. โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร) 
๔๑. โรงเรียนนราสิกขาลัย 
๔๒. โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 
๔๓. โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสตูลสันตยาราม) 
๔๔. โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านศาสากันตง) 
๔๕. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 
๔๖. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยัสมบูรณ์กุลกันยา 
๔๗. โรงเรียนเทศบาล ๒ (อ่อนอุทิศ) 
๔๘. โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) 
๔๙. โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดชนาธิปเฉลิม) 
๕๐. โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
๕๑. โรงเรียนศรีสังวาล  จังหวดันนทบุรี 
๕๒. โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
๕๓. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๕๔. โรงเรียนวัดเขากลอย 
๕๕. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 



๕๖. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ านอ้ย จังหวัดสงขลา 
๕๗. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา 
๕๘. โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 
๕๙. โรงเรียนโสตศึกษา จังหวดันครศรีธรรมราช 
๖๐. ๖๑. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้  
      จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๖๒. โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 
๖๓. โรงเรียนธรรมมิกวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี



 
 


