1

คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 4252 /2560
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงในการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ปี ) จํ า นวน 15 สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาวิ ช า ศษ 592 การปฏิ บั ติ ก ารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (1-12) ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู โดยหลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือ
ระหว่ า ง 6 คณะ ได้ แ ก่ คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะพลศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นิสิ ตหลั กสู ตรการศึ กษาบัณฑิ ตเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิท ธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามคําสั่ง
มหาวิ ท ยาลั ยศรี นคริน ทรวิ โรฒ ที่ 2410/2559 ลงวั นที่ 24 สิ ง หาคม 2559 เรื่ อ ง การมอบอํา นาจของ
อธิ ก ารบดี ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารแทนแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งในการปฏิ บั ติ ก ารสอนและฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
ของนิสิตหลักสูตรการศึ กษาบัณ ฑิต ระดับปริญ ญาตรี (หลั กสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ดังรายชื่อต่อไปนี้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
1) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 14) อาจารย์ทิพยกมล เหมาะสม
15) อาจารย์นัทธินันท์ ละมายสิงห์
2) ผู้ช่วยศาตราจารย์พัทยา การะเจดีย์
16) อาจารย์ปฐมชัย ธะนะเนตร
3) ผู้ช่วยศาตราจารย์เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ
17) อาจารย์ประเสริฐ ขําดํา
4) ผู้ช่วยศาตราจารย์ลักษณา อินทะจักร
18) อาจารย์ปราณี วิสุทธิแพทย์
5) ผู้ช่วยศาตราจารย์สมเกียรติ วรรณเฉลิม
19) อาจารย์ปันน์นลัท ใจกล้า
6) ผู้ช่วยศาตราจารย์สันติ สุขสัตย์
20) อาจารย์ปุญชรัศมิ์ พันธุ์เสือ
7) ผู้ช่วยศาตราจารย์อจั ฉรา จ่ายเจริญ
8) อาจารย์กรรณิกา เพ็ชรเหลีย่ ม
21) อาจารย์พงศ์วิชญ์ ศิริโภคานนท์
9) อาจารย์ฉัตรมงคล โตจําศิลป์
22) อาจารย์พนารัตน์ โชคศิริ
10) อาจารย์ชฎาธาร คําเนียม
23) อาจารย์พรทิพย์ สุขสวัสดิ์
11) อาจารย์ฑิฆัมพร สวัสดิ์โยธิน
24) อาจารย์พสิษฐ์ ชุมทิม
12) อาจารย์ณัฐกร นาราษฎร์
25) อาจารย์เพียงใจ พรหมทัศนานนท์
13) อาจารย์ทัศนีย์ ศรีสิงห์
26) อาจารย์ภวัตส์ สังข์เผือก
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27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

อาจารย์ภาวิดา ชะวัฒนะ
อาจารย์ภิรฎา กิจพัฒนเจริญ
อาจารย์มะลิวรรณ งามยิ่ง
อาจารย์เยาวลักษณ์ วรรณม่วง
อาจารย์โยธิน หวังทรัพย์ทวี
อาจารย์รสสุคนธ์ มีฐานะ
อาจารย์รัชนี อิ่มอก
อาจารย์รัชนี ไวยลาภ
อาจารย์ราศรี เวียงวีระ
อาจารย์รุ่งทิพย์ ลายเจียร
อาจารย์เรวดี เพชรมุนี

38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

อาจารย์ลินดา การภักดี
อาจารย์วีรกิจ ยอดนาม
อาจารย์ศิริพร หงษาครประเสริฐ
อาจารย์ศุภมาส ด่านพานิช
อาจารย์สุกัญญา ร้อยพิลา
อาจารย์สุกัญญา สุพรรณรัตน์
อาจารย์สุวัฒน์ บุญธรรม
อาจารย์เสฏฐวุฒิ บรรดาศักดิ์
อาจารย์อนุมาน สมบูรณ์ศิลป์
อาจารย์อนุสสรา เฉลิมศรี
อาจารย์อัจฉรา อินทร์น้อย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ฤกษนันทน์
22) อาจารย์ธีรพงศ์ บําเพ็ญทาน
2) ว่าที่ ร.ต.ไพรัช เจริญตรีเพชร
23) อาจารย์นนทรี พรมมี
3) อาจารย์ ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร
24) อาจารย์นันทกานต์ สายทอง
4) อาจารย์ ดร.รสนา มรรษทวี
25) อาจารย์นาตยา ช่วยชูเชิด
5) อาจารย์ ดร.เกริก ศักดิ์สุภาพ
26) อาจารย์นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ
6) อาจารย์ ดร.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์
27) อาจารย์นาราวดี กิจวิธี
7) อาจารย์ ดร.สุวิมล คํานวน
28) อาจารย์บุปผา ม้วยแก้ว
8) อาจารย์กฤณภัช อากาศวิภาต
29) อาจารย์เบญจลักษ์ พงศ์พัชรศักดิ์
9) อาจารย์กฤษพล วัฒนปาน
30) อาจารย์ปราโมทย์ สกุลรักความสุข
10) อาจารย์กิ่งกาญจน์ บัวแก้ว
31) อาจารย์ปัทมาศ ทองไสว
11) อาจารย์กิตติศักดิ์ ประเสริฐกุล
32) อาจารย์ผุสวัฒน์ ทองสร้อย
12) อาจารย์กิริยา กุศลส่ง
33) อาจารย์พฤกษาพันธุ์ จันทร
13) อาจารย์จตุพร บรรเริงเสนาะ
34) อาจารย์พลเอก สุภาสงวน
14) อาจารย์จินตนา นักบุญ
35) อาจารย์พัชรา เทนสิทธิ์
36) อาจารย์พัชรี แพนลิ้นฟ้า
15) อาจารย์จุฑามาศ บัวทอง
37) อาจารย์ไพศาล จรรยา
16) อาจารย์ชโยฑิต ศิริโชติ
38) อาจารย์ภูมิพรรณ ทวีชาติ
17) อาจารย์ณพรรษ อาทิตวรากุล
39) อาจารย์มาริสา เกตุขาว
18) อาจารย์ธนนันท์ อินทิตานนท์
40) อาจารย์ยงยุทธ เอี่ยมสอาด
19) อาจารย์ธนีพรรณ โชติกเสถียร
41) อาจารย์ระพีพัฒน์ แก้วอ่ํา
20) อาจารย์ธัญสินี ม่วงทอง
42) อาจารย์ระวีวรรณ กนิษฐานนท์
21) อาจารย์ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์
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43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

อาจารย์รังสรรค์ นามเมือง
อาจารย์รุ่งนภา บุญทวีกิจ
อาจารย์ลักขณา คชสาร
อาจารย์วนิษฐา ดาราสูริย์
อาจารย์วิภาภรณ์ อรุณปลอด
อาจารย์วิศรุต สุวรรณศรี
อาจารย์วิสุดา อีเกิลแชม
อาจารย์ศรินทร จี้เพชร
อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ
อาจารย์ศิริลักษณ์ เดชหาญ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาภรณ์ รัศมีมารีย์
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชตรัศมิ์ จันทน์สคุ นธ์
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีภรณ์ ทฤษณาวดี
5) อาจารย์กรรณิการ์ ปัญญาวิชยั
6) อาจารย์กสิณ นวลทรง
7) อาจารย์กัญจน์ณัฏฐ์ ตะเภาพงษ์
8) อาจารย์กาญจนา ถาวร
9) อาจารย์คมสันต์ ไวฉลาด
10) อาจารย์ชนัยสุดา ทองอยู่
11) อาจารย์ชวลิต ศรีคํา
12) อาจารย์ชัยณรงค์ แย้มขจร
13) อาจารย์เชิด เจริญรัมย์
14) อาจารย์โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร
15) อาจารย์ณัฐ ศรสําราญ
16) อาจารย์ณัฐวัชร บุญยัง
17) อาจารย์ดวงกมล เจียมเงิน
18) อาจารย์ดวงเดือน พัฒนวิรยิ ะวาณิช
19) อาจารย์นันทวรรณ ชื่นชมคุณาธร

53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

อาจารย์ศุภจิรา เพ็ชรประกอบ
อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์
อาจารย์สรรชัย โสมนัสวงศ์วานิช
อาจารย์สรัญญา ปัญญะสุทธิ์
อาจารย์สุกัญญา จันทโภโต
อาจารย์สุกัญญา บุญทวี
อาจารย์สุธารัตน์ สมรรถการ
อาจารย์สุมาลี ไพรวงษ์
อาจารย์อรชุมา เชื้อช่าง
อาจารย์อานนต์ เลียนอย่าง

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

อาจารย์นุช พุ่มเพชร
อาจารย์พงศกร ธรรมบุศย์
อาจารย์พงศธร นันทธเนศ
อาจารย์พงศพิชญ์ แก้วกุลธร
อาจารย์พรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์
อาจารย์พิชญ์นิตา สองสนู
อาจารย์วรงค์ เจนพิทักษ์พงศ์
อาจารย์วรดร ใบพักตร์
อาจารย์วรุฒดม พันธ์นพฤกษ์
อาจารย์วัฒนโชติ เพ็งพริ้ง
อาจารย์ศิริลักษณ์ คงมนต์
อาจารย์สมพิศ กาญจนาเพ็ญกุล
อาจารย์สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
อาจารย์สุรางค์ วีรประเสริฐสุข
อาจารย์เสฏฐวุฒิ มุลอามาตย์
อาจารย์อัจฉรา สุเสวี
อาจารย์อัญชฎา พัวไพบูลย์
อาจารย์อุทัย แก้วเพชร
อาจารย์อมุ าภรณ์ รอดมณี
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

