
 

  
 

 
  

                                      ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                        ที่  ๔๘๓/๒๕๖๓ 
              เรื่อง  แต่งตั้งครูพ่ีเลี้ยงส ำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติวิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน) ชั้นปีที่ ๑ , ๒ และ
ชั้นปีที่ ๔ 
                                ---------------------------------------------------------- 

          ด้วยโรงเรียนปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติวิชำชีพ ระหว่ำง
เรียนส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต   ซึ่งในภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ สถำบันทำง
กำรศึกษำต่ำงๆ ได้ส่งนักศึกษำฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูมำเพ่ือศึกษำ สังเกต และมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน เป็น
ผู้ช่วยครู จ ำนวนทั้งสิ้น  ๒๑  คน  
                 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก ำกับ ดูแล นักศึกษำดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำร  โรงเรียนจึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ครูพ่ีเลี้ยงส ำหรับนักศึกษำฝึกปฏิบัติวิชำชีพครู  ดังนี้     
   
                         

 นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี ๑  จ านวน ๔ คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง มหำวิทยำลัย 

๑ นำงสำวศศินำ  เขียวบุญศรี ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

นำยภูวดล  ส ำลี                    
 คร ู 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๒ นำยทัตเทพ  เดชด ำรง ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

นำยภูวดล  ส ำลี                    
 คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๓ นำยทีปกร  รักษำวงษ์ ภำษำอังกฤษ นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร 
คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๔ นำยนรบดี  โตโล ภำษำอังกฤษ นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี                     
คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

 

  

 

 



 นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี ๒ จ านวน ๒ คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง มหำวิทยำลัย 

๑ นำงสำวนวรัตน์  โพธิ์ศรี ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์                    
 คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๒ นำงสำวสุดำรัตน์  โพธิ์ศรี ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

นำยเสกสรรค์  สุขมำ                    
 คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

 

 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ชั้นปีท่ี ๔ จ านวน ๑๕ คน 

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง มหำวิทยำลัย 

๑ นำยบุญฤทธิ์  จันทวำท ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์                    
 คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๒ นำยพันธบัตร  วิจิตร ชีววิทยำและ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

นำงจิตต์สมำ  สมงำม                    
 ครู ช ำนำญกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๓ นำงสำวจันจิรำ  อยู่ศรี ภำษำจีน นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๔ นำงสำวศศิภำ  ฉัตรเที่ยง ภำษำจีน นำงสำวนุชภำ  ส่งสวสัดิ์ 
ครู  

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๕ นำงสำวขนิษฐำ  สีกำแก้ว ภำษำไทย นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 
ครู ช ำนำญกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๖ นำยณัฐชนน  บุญมี ภำษำไทย นำงสำวสุรีย์  ทนคง 
คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๗ นำยนฤนำท  พงษ์พืช ภำษำอังกฤษ นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี                     
คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๘ นำยอธิปัตย์  วำสิยงหน ภำษำอังกฤษ นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร 
คร ู

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

๙ นำงสำวอำรียำ  ศำลิกร คณิตศำสตร์ นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ 
คร ู

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

๑๐ นำยชัยวัฒน์  ภำคีธง พลศึกษำ นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร 
คร ู

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

๑๑ นำงสำวไอริณ  ริดมัด กำรสอนภำษำไทย นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 
ครู ช ำนำญกำร 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 



  
   
หน้าที่ครูพี่เลี้ยง 
๑. ควบคุมดูแลนักศึกษำที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนด้วยควำมรับผิดชอบ 
๒. ด ำเนินกำรและให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำในกำรศึกษำ สังเกตและมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยครู 
๓. ให้ค ำปรึกษำและแนะแนวแนวทำงแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเมื่อนักศึกษำเกิดปัญหำ 
๔. ตรวจสอบข้อมูลที่นักศึกษำสังเกต มีส่วนร่วมและลงนำมรับรองทุกสัปดำห์ 
๕. สรุปผลกำรประเมินและรำยงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ  ผ่ำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๖. ประสำนงำนกับอำจำรย์นิเทศก์ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกรณีที่นักศึกษำ 
    ในควำมดูแลมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรสอนหรือปฏิบัติตนไม่เหมำะสมกับวิชำชีพครู 

  

     ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือบังเกิดผลดี
ต่อทำงรำชกำร 

 
 

                        สั่ง    ณ   วันที่   ๒๕   ธันวำคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 

 

 

                                                         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที ่ ชื่อ – สกุล สำขำวิชำ ชื่อครูพ่ีเลี้ยง มหำวิทยำลัย 

๑๒ นำยอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง กำรสอนภำษำอังกฤษ นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

๑๓ นำยสุที  ขวัญแก้ว ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษำ 

นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลธัญบุรี 

๑๔ นำยภำคภูมิ  พำนแก้ว ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษำ 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ 
ครู ช ำนำญกำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลธัญบุรี 

๑๕ นำยสรวิศ  พรรณภักดิ์ ดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษำ 

นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลธัญบุรี 


