
 
 

 

 
 

                          ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
 ที่    137 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่ครูนิเทศ นิสิต/นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  
ภำคเรียนที่ 1   ปีกำรศึกษำ 2561  

……………………………………………………………………… 
 

ตำมท่ีคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร  คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎพิบูลสงครำม  
ได้ส่งนิสิต  นักศึกษำมำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูที่โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ แล้วนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนิสิต  นักศึกษำ  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
มหำวิทยำลัย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และตำมควำมในมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ครนูิเทศก ำกับ ดูแลนิสิต/
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ูดังนี้ 

1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 
1.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
1.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งคร ูวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
1.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
1.7 นำงสำวแววมยุรำ จันทร์ส่ง  ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
1.8 นำงรุ่งรวี  อภิชำติธำรง ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
1.9 นำงดวงเดือน  กิติประสำท ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ประกอบด้วย 
2.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
2.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
2.7 นำงอุษำ   กอบกิจ  ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร 



3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 
3.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
3.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
3.7 นำงสุภำพ  อมรประภำ ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
3.8 นำยสมนึก  เกิดเนตร ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
4.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
4.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
4.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
4.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
4.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
4.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
4.7 นำงสุพรรณ์  วงศำโรจน์ ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
4.8 นำงพนิตนำฎ  รัตนพนิต ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
4.9 นำงชลปรียำ  สวนทว ี  ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบด้วย 
5.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
5.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
5.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
5.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
5.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
5.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
5.7 นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร 
5.8 นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
6.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
6.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
6.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
6.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
6.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
6.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 



6.7 นำงทวีสุข  บัวทอง  ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
6.8 นำงสุรภำ  จันทรเปล่ง ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร 

7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
7.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
7.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
7.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
7.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
7.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
7.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
7.7 นำงอโณฌำ  บุญโสภำ ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร 
7.8 นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย  ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 

8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 
8.1 นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ  ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
8.2 นำงโสพิศ   เทศสลุด  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
8.3 นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
8.4 นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
8.5 นำยดิเรก  ทองหนัก ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
8.6 นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
8.7 นำงจินดำ  คันธัพ  ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
8.8 นำงพนัชกร  มีศำสตร์  ต ำแหน่งครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร 

หน้าที ่ก ำกับ ดูแลให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดกำรเรียน               
กำรสอน กำรมีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในด้ำนแนวคิด บทบำทหน้ำที่ 
ของบุคลำกร ให้เป็นไปตำมกรอบภำระงำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรด ำเนินงำนด้วยดี  
  

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  16   พฤษภำคม   พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

(นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

 


