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คำสั่งมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1955 /2559
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559
------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จานวน 18 สาขาวิชา ที่ศึกษารายวิชา ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและ
ฝึกประสบการณ์ 6 (0-12) ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาชีพครู โดยหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 6 คณะ
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
และคณะพลศึกษา เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 และคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 3457/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน
2558 เรื่อง การมอบอานาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราชการแทน และคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 1295/2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
จึงแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยประถม)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทยา การะเจดีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา อินทะจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา จ่ายเจริญ
อาจารย์กรรณิกา เพ็ชรเหลีย่ ม
อาจารย์จรัส คชกาสร
อาจารย์จุลศักดิ์ สุขสบาย
อาจารย์ฉัตรมงคล โตจาศิลป์
อาจารย์ชฎาธาร คาเนียม
อาจารย์ณัฐกร นาราษฎร์

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

อาจารย์ดลศักดิ์ ไทรเล็กทิม
อาจารย์ทัศนีย์ ศรีสิงห์
อาจารย์ทิพยกมล บูลศักดิ์
อาจารย์นงนภัส บุญทิวาพร
อาจารย์นฤมล พัชรปิยะกุล
อาจารย์นัทธินันท์ ละมายสิงห์
อาจารย์เนตรนภิส พัฒนเจริญ
อาจารย์บังอร บัวเมือง
อาจารย์ปฐมชัย ธะนะเนตร
อาจารย์ประเสริฐ ขาดา
อาจารย์ปราณี วิสุทธิแพทย์
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23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

อาจารย์ปันน์นลัท ใจกล้า
อาจารย์ปุญชรัศมิ์ พันธุ์เสือ
อาจารย์พงศ์วิชญ์ ศิริโภคานนท์
อาจารย์พรทิพย์ สุขสวัสดิ์
อาจารย์พสิษฐ์ ชุมทิม
อาจารย์พิไลพร หวังทรัพย์ทวี
อาจารย์ภวัตส์ สังข์เผือก
อาจารย์ภัคนิษฐ์ วรรณเฉลิม
อาจารย์ภาวิดา ชะวัฒนะ
อาจารย์ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ
อาจารย์มะลิวรรณ งามยิ่ง
อาจารย์เยาวลักษณ์ วรรณม่วง
อาจารย์โยธิน หวังทรัพย์ทวี
อาจารย์รสสุคนธ์ มีฐานะ
อาจารย์รัชนี อิ่มอก
อาจารย์ราศรี เวียงวีระ

39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

อาจารย์รุ่งทิพย์ ลายเจียร
อาจารย์เรวดี เพชรมุนี
อาจารย์ลัดดา หวังภาษิต
อาจารย์ลินดา การภักดี
อาจารย์วาริน ชมตะคุ
อาจารย์วิจิตร ชะโลปถัมภ์
อาจารย์วีรกิจ ยอดนาม
อาจารย์ศรินรัตน์ วีระเนตินันท์
อาจารย์ศริ ิพร หงษาครประเสริฐ
อาจารย์ศุภมาส ด่านพานิช
อาจารย์สมเกียรติ วรรณเฉลิม
อาจารย์สันติ สุขสัตย์
อาจารย์สุกัญญา สุพรรณรัตน์
อาจารย์อนุมาน สมบูรณ์ศิลป์
อาจารย์อนุสสรา เฉลิมศรี
อาจารย์อัจฉรา อินทร์น้อย

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร (ฝ่ำยมัธยม)
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภัทร์ พุทธสันติธรรม
17) อาจารย์ธีรพงศ์ บาเพ็ญทาน
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ฤกษนันทน์
18) อาจารย์นนทรี พรมมี
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตตรา สิงหการ
19) อาจารย์นันทกานต์ สายทอง
4) ว่าที่ ร.ต.ไพรัช เจริญตรีเพชร
20) อาจารย์นาตยา ช่วยชูเชิด
5) อาจารย์กฤษพล วัฒนปาน
21) อาจารย์นาราวดี กิจวิธี
6) อาจารย์กันหา ราชโคตร
22) อาจารย์เบญจลักษ์ พงศ์พัชรศักดิ์
7) อาจารย์กาลัญญู สูงใหญ่
23) อาจารย์ปราโมทย์ สกุลรักความสุข
8) อาจารย์กิ่งกาญจน์ บัวแก้ว
24) อาจารย์ปัทมาศ ทองไสว
9) อาจารย์กิตติศักดิ์ ประเสริฐกุล
25) อาจารย์ผุสวัฒน์ ทองสร้อย
10) อาจารย์กุลธิดา นาคะเสถียร
26) อาจารย์พลเอก สุภาสงวน
11) อาจารย์เกริก ศักดิ์สุภาพ
27) อาจารย์พัชรา เทนสิทธิ์
12) อาจารย์จตุพร บรรเริงเสนาะ
28) อาจารย์พัชรี แพนลิ้นฟ้า
13) อาจารย์จุฑามาศ บัวทอง
29) อาจารย์พัชรีภรณ์ กันทะนะ
14) อาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า
30) อาจารย์ไพศาล จรรยา
15) อาจารย์ธนีพรรณ โชติกเสถียร
31) อาจารย์ภคพงศ์ ทุ่งสี่
16) อาจารย์ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์
32) อาจารย์มาริสา เกตุขาว
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33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

อาจารย์ระพีพัฒน์ แก้วอ่า
อาจารย์ระวีวรรณ กนิษฐานนท์
อาจารย์รังสรรค์ นามเมือง
อาจารย์รุ่งนภา บุญทวี
อาจารย์ลักขณา คชสาร
อาจารย์วนิศธีร์ ดาราสูริยะภานพ
อาจารย์วรรัตน์ เอีย่ มนาคะ
อาจารย์วิภาภรณ์ อรุณปลอด
อาจารย์วิไล แสงชัยกุล
อาจารย์วิศรุต สุวรรณศรี
อาจารย์วิสุดา เจียมเจิม
อาจารย์ศรินทร จี้เพ็ชร
อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ
อาจารย์ศิริลักษณ์ เดชหาญ

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาภรณ์ รัศมีมารีย์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติรัศมี์ จันทน์สคุ นธ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีภรณ์ ทฤษณาวดี
5) อาจารย์กรรณิการ์ ปัญญาวิชยั
6) อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ ตะเภาพงษ์
7) อาจารย์กัญญา พานิชสกุล
8) อาจารย์กาญจนา ถาวร
9) อาจารย์คมสันต์ ไวฉลาด
10) อาจารย์จานงค์ สดคมขา
11) อาจารย์ชลธิชา ใจพนัส
12) อาจารย์ชัยณรงค์ แย้มขจร
13) อาจารย์ชีวัน เขียววิจิตร
14) อาจารย์เชิด เจริญรัมย์
15) อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจติ ร
16) อาจารย์ณัฐ สิทธิกร
17) อาจารย์ดวงกมล เจียมเงิน

47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

อาจารย์ศุภจิรา เพ็ชรประกอบ
อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์
อาจารย์สรัญญา ปัญญะสุทธิ์
อาจารย์สุกัญญา จันทโภโต
อาจารย์สุกัญญา บุญทวี
อาจารย์สุคนธ์ อักษรชู
อาจารย์สุธารัตน์ สมรรถการ
อาจารย์สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์
อาจารย์สุมาลี ประทุมมา
อาจารย์สุรพงษ์ ด่านลักษณโยธิน
อาจารย์สุวิมล คานวน
อาจารย์อรชุมา เชื้อช่าง
อาจารย์อานนท์ เลียนอย่าง
อาจารย์อานาจ สาทสิทธิ์

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

อาจารย์ดวงเดือน พัฒนวิริยะวาณิช
อาจารย์นงคราญ สุนทราวันต์
อาจารย์นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร
อาจารย์บุณฑริกา วิศวสมภพ
อาจารย์บุศราคัม ช่วงชัย
อาจารย์พงศกร ธรรมบุศย์
อาจารย์พงศธร นันทธเนศ
อาจารย์พรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์
อาจารย์พิชญ์นิตา สองสนู
อาจารย์รัสมีจันทร์ อินชนบท
อาจารย์วรดร ใบพักตร์
อาจารย์วรพันธุ์ อิ่มอ่า
อาจารย์วรรณิศา ปลอดโปร่ง
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา
อาจารย์ศิริเพ็ญ ประกอบดี
อาจารย์ศิริลักษณ์ คงมนต์
อาจารย์สันติ อิทธิพลนาวากุล

4

35)
36)
37)
38)
39)

อาจารย์สุจุฑา สีทองสุรภณา
อาจารย์สุธาสินี สัตย์เจริญ
อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
อาจารย์สุรางค์ วีรประเสริฐสุข
อาจารย์เสกสรรค์ หงษ์หิรญ
ั พันธ์

40)
41)
42)
43)
44)

อาจารย์อรทัย เจนจิตศิริ
อาจารย์อรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร
อาจารย์อัญชฎา พัวไพบูลย์
อาจารย์อุทัย แก้วเพชร
อาจารย์อุมาภรณ์ รอดมณี

สถำบันวิจัย พัฒนำ และสำธิตกำรศึกษำ
1) อาจารย์นภาศิริ ฤกษนันทน์
2) อาจารย์วรฉัตร เด่นสกุลประเสริฐ
3) อาจารย์อรรถพันธ์ กาธร

4)
5)

อาจารย์อรรควรรธน์ วีระเดโช
อาจารย์หัฏฐ์ไชย โพคาวัฒนะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559

สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัตกิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

