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รายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต                      

          
2. ลักษณะของแผนงานโครงการ 
 แผนงานโครงการใหม่  แผนงานโครงการต่อเนื่อง  แผนงานโครงการขยายผล 
ระบุบชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย :  
          2.1  ตลาดนัดอาชีพครูสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสำหรับรองรับบัณฑิตครู 
          2.2 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E - PLC) 
           2.3 กิจกรรมการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูรวมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
           2.4 กิจกรรมปฐมนิเทศ มัชฉิมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
หน่วยงาน : ฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร์ 
ผู้กำกับดูแลโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์   
 

4. สอดคล้อง/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/การประกันคุณภาพ 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดที่ 
(ระบุได้มากกว่า1 ข้อ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

 

4.2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ข้อ 

(ระบุได้มากกว่า1 ข้อ)  
 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน       
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
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  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี/้ข้อ   
(ระบุได้มากกว่า1 ข้อ) 

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต      
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย      
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 
5. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
6. บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

รหัสวิชา EDC 3203   
ชื่อวิชา  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน  

 
7. ลักษณะโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
               การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
              การจัดการเรียนการสอน 
     การบริหาร/การจัดการความรู้ 

        .อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................................................................................  
 

8. หลักการและเหตุผล 
           โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการ คณะ
ครุศาสตร์ที่จัดขึ้นเพื่อดำเนินการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E - PLC)  การพัฒนาครูพี่เลี ้ยงของโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู และ
กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ อีกท้ังเป็นช่องทางการทำงานร่วมกับสถานศึกษา โดยการจัดตลาดนัด
อาชีพครูสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสำหรับรองรับบัณฑิตครูที่กำลังจบการศึกษา   กิจกรรมที่ระบุมาข้างต้นจะ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบัณฑิตครูที่มีคุณภาพต่อไป         
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9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสำหรับรองรับบัณฑิตครู 
 2.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (E - PLC) 
 3.  เพ่ือพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู 
 4. เพ่ือทำกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

10. ระยะเวลาโครงการ  
เริ่มต้นเดือน วันที่  5  พฤษภาคม – 1 ตุลาคม  2564   

 
11. แผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จำนวนเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 408  คน 
- อาจารย์ ..........10.............. คน   - นักศึกษา ...........343.........คน 
- เจ้าหน้าที่ .........5...............  คน  - บุคคลภายนอก ......50............คน 
- นักเรียน  .....................  คน  - อ่ืนๆระบุ   

13. แหล่งงบประมาณ 
   งปม.แผ่นดิน จำนวนเงิน ..................... บาท 
     งปม.รายได-้ภาคปกติ จำนวนเงิน    50,000   บาท 
   งปม.รายได-้ภาคพิเศษ จำนวนเงิน .....................  บาท 
    นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา - 

14. สถานที่ดำเนินการ  

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม    พ.ศ.2564                                        
ไตรมาสท่ี 3 

เม.ย พ.ค มิ.ย 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ    

2 เสนอขออนุมัติโครงการ    

3 ดำเนินโครงการ    

4 สรุปผล/รายงานโครงการ    
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ห้องประชุมออนไลน์ และหอประชุมสุนันทานุสรณ์ 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  คณะครุศาสตร์มเีครือข่ายโรงเรียนเอกชนสำหรับรองรับบัณฑิตครูจบใหม่ 
2.  คณะครุศาสตร์มีกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (E - PLC) 
 3.  ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

16. การติดตามประเมินผลโครงการ  (โดยจัดทำเป็นรายงาน)  
สรุปเล่มรายงานโครงการ 

17. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

18.1 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินโครงการ  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥4.3 

จำนวนเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 20 โรงเรียน 
หมายเหตุ : ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย จากแผนปฏิบัติการประจำปีหรือตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
        ลงชื่อ     
                 (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์)
          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ     
                      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์) 
                    ผู้กำกับดูแลโครงการ 
          
      
                                                                                       ลงชื่อ     
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์) 
                     คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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กำหนดการ 
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วันที่ 5  พฤษภาคม  2564 
ณ ช่องทางออนไลน์ zoom 

 
ห้องที่ 1 (สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาภาษาไทย   สาขาสังคม  และสาขาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
นวัตกรรม) ช่องทางออนไลน์ zoom 
9.00 น. –9.30 น. การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
9.30 น. -12.00 น. การชี้แจงกฏระเบียบ ระบบการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง 
 
ห้องที่ 2 (สาขาคณิต สาขาภาษาอังกฤษ และการศึกษาปฐมวัย) ช่องทางออนไลน์ zoom 
13.00 น. –16.00 น. การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
   การชี้แจงกฏระเบียบ ระบบการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง 
 

**************************************** 
หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง / เช็คชื่อด้วยระบบออนไลน์ 
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กำหนดการ 
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต 

กิจกรรมปฐมนิเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 
กิจกรรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครู 

วันที่ 6  พฤษภาคม  2564 
ณ ช่องทางออนไลน์ zoom 

 
ช่องทางออนไลน์ zoom 
9.00 น. –10.00 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี คณะครุศาสตร์ 

การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
10.00 น. -10.30 น. การชี้แจงกฏระเบียบ ระบบการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
10.30 น. – 12.00 น.  การพัฒนานักศึกษาฐานสมรรถนะ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
   กิจกรรมถาม ตอบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

**************************************** 
 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง 

 แบบตอบรับการเข้าร่วม  
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กำหนดการ 
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต 
กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์นิเทศก์โรงเรียน และอาจารย์นิเทศก์สาขา 

วันที่ 6  พฤษภาคม  2564 
ณ ช่องทางออนไลน์ zoom 

 
ช่องทางออนไลน์ zoom 
13.00 น. –15.00 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี คณะครุศาสตร์ 

การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
   การชี้แจงกฏระเบียบ ระบบการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
   การพัฒนานักศึกษาฐานสมรรถนะ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพงศ์ บุญผดุง 
   กิจกรรมถาม ตอบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

**************************************** 
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กำหนดการ 
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน Practicum 
วันที่ 18  พฤษภาคม  2564 
ณ ช่องทางออนไลน์ zoom 

 
ห้องที่ 1 (นักศึกษาปี 4 Practicum 1) ช่องทางออนไลน์ zoom 
9.00 น. –9.30 น. การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
9.30 น. -12.00 น. การชี้แจงกฏระเบียบ ระบบการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง 
 
ห้องที่ 2 (นักศึกษาปี 3 Practicum 3)  ช่องทางออนไลน์ zoom 
13.00 น. –16.00 น. การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์  
การชี้แจงกฏระเบียบ ระบบการดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง เข้าห้องย่อย (ออนไลน์) พบอาจารย์
ประจำวิชาเพ่ือนัดหมายเตรียมความพร้อม 

 
**************************************** 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง / เช็คชื่อด้วยระบบออนไลน์ 
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กำหนดการ 
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต 

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E - PLC) 

กิจกรรมมัชฉมินิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วันที่ 30 กรกฎาคม  2564 
ณ ช่องทางออนไลน์ zoom 

 
ช่องทางออนไลน์ zoom 
9.00 น. –12.00 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี คณะครุศาสตร์ 

การติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

13.00 น. -16.00 น. กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ : ด้านการ   
จัดการเรียนการสอน โดย ครูพ่ีเลี้ยง ครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์สาขา 

    ถาม ตอบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

**************************************** 
 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง / เช็คชื่อด้วยระบบออนไลน์ 
  



11 
 

กำหนดการ 
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Practicum 
วันที่ 4 สิงหาคม  2564 

ณ ช่องทางออนไลน์ zoom 
 

ช่องทางออนไลน์ zoom 
9.00 น. –12.00 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี คณะครุศาสตร์ 

การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

13.00 น. -16.00 น. กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยตัวแทนนักศึกษา 7 สาขา 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ อาจารย์ในสาขาวิชา 

 
**************************************** 

 
หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง / เช็คชื่อด้วยระบบออนไลน์ 
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กำหนดการ 
โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ และผู้ใช้บัณฑิต 

กิจกรรมตลาดนัดอาชีพครูสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสำหรับรองรับบัณฑิตครู  

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วันที่ 1 ตุลาคม  2564 

ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ 
 

9.00 น. –10.00 น. พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี คณะครุศาสตร์ 
การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
โดย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

10.00 น. -12.00 น. กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยตัวแทนนักศึกษา 7 สาขา 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ อาจารย์นิเทศก์โรงเรียน 

13.00 น. -15.00 น. การบรรยาย “การสร้างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสำหรับรองรับบัณฑิตครู” 
โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน 

15.00 น. -16.00 น. การมอบวุฒิบัตรให้ครูพ่ีเลี้ยงเครือข่ายวิชาชีพครู 
**************************************** 

 
หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง / เช็คชื่อด้วยระบบออนไลน์ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
นางสาวลลิตา ขนัทอง วดัพระเชตุพน ผูป้ระสานงาน 0873644773 lkt046@gmail.com 

นางสาวพิมล มาประกอบ วดัพระเชตุพน ผูอ้  านวยการ 0867711434 watphrachetupon.school@gmail.com 

นางพชัราภรณ์ แสงกงพลี วดัสุทศัน์ ครูพี่เลี้ยง 083-7418614 aaa_pat@rocketmail.com 

ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล เธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0853401436 Chompunuj@outlook.com 

ปานฤดี นาฏะคายี โรงเรียนกนัตะบุตร อื่นๆ 081-8382718 zumo2718@gmail.com 

น.ส.ณัฐสุดา-แคะสูงเนิน วดัอมรินทราราม อื่นๆ 0835984544 kaesungnone@gmail.com 

นางสาวหยาดอรุณ กองเกิด ทุ่งมหาเมฆ ครูพี่เลี้ยง 0640977490 modzass.tong07@gmail.com 

นายเจนวิทย ์อ ามาตยม์ณี วดัราชาธิวาส ผูป้ระสานงาน 0918593706 janvit3706@gmail.com 

นางสาวกุลภสัสร ป้องค า มหรรณพาราม ครูพี่เลี้ยง 0837403047 kunpassorn@mh.ac.th 

วรรณนิตา สวสัดี วดับรมนิวาส ครูพี่เลี้ยง 0910462330 Wannita069@gmail.com 

นางสาวธารารัตน์ ผิวพรรณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั ผูป้ระสานงาน 0954516017 krubowtararat@gmail.com 

ธีราภรณ์ มนสัศิลา ฤทธิยะวรรณาลยั ผูป้ระสานงาน 0801693644 inaejunk3644@yahoo.com 

ปิยฉัตร รักวรนิจ อนุบาลฤชากร ผูป้ระสานงาน 0917459498 Piyachat251725@gmail.com 

ว่าท่ีร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย มธัยมวดัเบญจมบพิตร 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0819051310 supote67@gmajl.com 

นายทนงศกัด์ิ ตั้งประดิษฐา
นุกิจ เทพลีลา ครูพี่เลี้ยง 0972519452 Thanongsak.t@tepleela.acth 

นางภรณ์ณิรัตน์ แกว้ศรีงาม มธัยมประชานิเวศน์ 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0817210923 Princessoff14@gmail.com 

นางสาวสุพชัรา พงษย่ี์หวา วดัมหรรณพาราม ในพระราชูปถมัภ์ฯ ครูพี่เลี้ยง 0958197083 spongyeewha@gmail.com 

วีรวีร สุขสันตินันท์ อนุบาลยวุวิทย ์ ผูอ้  านวยการ 0846622224 veeravee.s@yuvavit.ac.th 

ว่าท่ีร.ต.สายชล อุณหบุตร วดัรวก ครูพี่เลี้ยง 0859762099 Khoopok2523@gmail.com 

นางสาวณัฐชาฎา สุทธิ
สอาด วดับางพลดั ผูอ้  านวยการ 0877999569 natchadasuthisaard70@gmail.com 

นางสาวชาลิสา เรืองเทพ วดัวิมุตยาราม ครูพี่เลี้ยง 0867485229 annnaka14@outlook.co.th 

น.ส.วรัตถห์ทยั แกว้ตาสาม วดัสุทธิวราราม ผูป้ระสานงาน 
085-514-
9964 warathat_k@suthi.ac.th 

นพชรัตน์ จิโรจวิรัตน์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ ครูพี่เลี้ยง 0626534999 nopcharat4999@absornsawan.ac.th 

ปิยะดา กาญจนสกุล อนุบาลฤชากร ครูพี่เลี้ยง 0888156436 s58131112101@ssru.ac.th 

มลจิรา พวงมณี อนุบาลฤชากร ครูพี่เลี้ยง 0941271704 p.monjira@gmail.com 

ดารณีย ์นนัทเสนีย ์ อนุบาลฤชากร ครูพี่เลี้ยง 0985595585 daranee1988nee@gmail.com 

นายธนกร ชยัสิทธ์ิ โรงเรียนวดัราชนดัดา ครูพี่เลี้ยง 0858568302 Tanakorn.ch99@gmail.com 

อุไรวรรณ มะเดชา พญาไท 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0642236547 uraiwan@phyathai.ac.th 

น.ส.วรรณวรุณ อินปักดี 
ทีปังกรวิทยาพฒัน์(วดันอ้ยใน)ในพระ
ราชูปถมัภฯ์ อื่นๆ 095-9488503 bobae.wanwarun@gmail.com 
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นายสุจินดา ทศัศะ 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์(วดันอ้ยใน)ใน
พระราชูปถมัภฯ์ อื่นๆ 0947969266 suchinda@dpwatnoinai.ac.th 

นางสาวจารุนาถ ศรีใจ 
ทีปังกรวิทยาพฒัน์(วดันอ้ยใน)ในพระ
ราชูปถมัภฯ์ ครูพี่เลี้ยง 0845278369 lukwha1989@gmail.com 

นางชุติมาดี ทิมตระกูล 
ทีปังกรวิทยาพฒัน์(วดันอ้ยใน)ในพระ
ราชูปถมัภฯ์  ครูพี่เลี้ยง 0618625626 tantant1981@gmail.com 

ศุภาณกุล สุขสมศรี สตรีวดัอปัสรสวรรค์ อื่นๆ 0947949247 m.romtheera@gmail.com 

ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล เธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0853401436 Chompunuj@outlook.com 

เมตรา วดับรม อื่นๆ 0628261661 Matrakasemsuk2521@gmail.com 

กลัยากร จินดารัตน์ อมัพรไพศาล จฝนนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0619297510 Kalyakornchinda@gmail.com 

น.ส.สุวภทัร ช านิประโคน วดัจนัทรสโมสร ครูพี่เลี้ยง 0813852658 porjaa2559@hotmail.com 

นางสาวนุชวรา สุคนธขจร วดันวลนรดิส ผูป้ระสานงาน 0949416941 Nuchwara@nd.ac.th 

นายสุทธิศกัด์ิ เสนาพนัธ์ กนัตะบุตร ครูพี่เลี้ยง 0871575686 jacking1993@gmail.com 

นางอรพิน นะราย กนัตะบุตร ผูอ้  านวยการ 0890520587 orapin7673@gmail.com 

จิตรี ฟุ้งกลิ่น วดัสุทธิวราราม 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0894532217 jittree@suthi.ac.th 

นางสาวเพญ็นภา เอี่ยมเนตร กนัตะบุตร ครูพี่เลี้ยง 0633257437 pennapa29oil@gmail.com 

ว่าท่ีร้อยตรี ดร.สุเมธ สุจริย
วงศ์ สุเหร่าลาดพร้าว(อามินเซ็นอุปถมัภ์) ผูอ้  านวยการ 

081-741-
8230 sumatesujariyawong@gmail.com 

นางสาววรดา พรมนาไร่ สุเหร่าลาดพร้าว(อามินเซ็นอุปถมัภ์) ครูพี่เลี้ยง 0854675129 worada.wp2@gmail.com 

นางสาวนงนุช ราชภกัดี มธัยมวดับึงทองหลาง ผูป้ระสานงาน 0995617590 nongnuchpato2533@gmail.com 

พงศ ์เทพอคัรพงศ์ ทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0865765777 thepongy@gmail.com 

นางสาวภทัราวดี ศรีทศัน์ มธัยมวดับึงทองหลาง ผูป้ระสานงาน 088-0317620 Pattrawadee1719@gmail.com 

นางณัฏฐพชัร์ โพธ์ิศิริ ฤทธิณรงค์รอน ครูพี่เลี้ยง 0971579836 nattapach.qq28@gmail.com 

นางสุวรรณา อยูเ่ช้ือ ทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0918045294 Suwanna.yo@taweethapisek.ac.th 

เพชรรัตน ์พงษ์ประดิษฐ ทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0830668599 petcharataou@gmail.com 

นางสุธิดา ทิมเจริญ วดัเทวราชกุญชร ครูพี่เลี้ยง 0817583031 donut. 7270@gmail.com 

นางสาวภทัรดรา พนัธุ์สีดา อนุบาลวดันางนอง ครูพี่เลี้ยง 0812970510 patdara.ja@gmail.com 

ณัฐกาญจน์ แดงทองค า สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ครูพี่เลี้ยง 0834221553 nattakan.da@ssru.ac.th 

นางมนสันนัท ์ค ้าชูสิทธิผล ประถมทวีธาภิเศก 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0936498457 tuanmanutsanun1966@gmail.com 

สุริศา วารุณ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0920128851 surisa.waz@gmail.com 

นางสาวสุพฒัตา สมเกศ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 061-4259494 supattasom@hotmail.com 

นางสาวจิดาภา ขานเกตุ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0942786664 miewjida11@gmail.com 

นางสาวสุดารัตน์ จนัทร์
เอี่ยม ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0634672702 sudaratmammaa@gmail.com 

พิชญานนัท ์โพธ์ิสีตา ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0982702266 jom_sintniall@outlook.co.th 
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นางวิภา มูลบรรจง ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 095-5522800 wipamoonbanjong@gmail.com 

นางสาววรัญญา วงศ์
สุวรรณ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0643863255 dreamdear3@gmail.com 

นางสุกฤตา ชยัวิเศษ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0867833351 sukritachai@gmail.com 

นางสาวฐิติกานต ์โชค
อนุวฒัน์ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0868706017 yong.twt@gmail.com 

นางสาววาสนา ป้ันไล ้ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0819422813 watskoe@gmail.com 

นางสาวพรพิมล จนับวั ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0938084482 Mol_15142@hotmail.com 

นางสาวเจนจิรา ประภาสะ
วตั ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0944979905 Jane27458@gmail.com 

นางสาววารีรักษ ์เครือรัตน์ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0881092463 meawwareerak@gmail.com 

ชนกนาถ แสงทอง สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ผูป้ระสานงาน 0877014947 Chanoknard.sa@ssru.ac.th 

มลัลิกา ปาละโชติ สาธิตมหาวิทยาลยัรชภฏัสวนสุนนัทา ผูป้ระสานงาน 0877196980 Mullika.pa@ssru.ac.th 

นางสาวผกามาศ อายวุฒันะ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0809514705 2539phakamas@gmail.com 

ดร. สุดารัตน์ ศรีมา สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0818904223 Sudarat.sr@ssru.ac.th 

นางสาวพนิดา สุภานาม ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0655639658 Phanida.supanam@gmail.com 

นางสาวณิชกานต ์เอกนุช ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0951951153 nichakan0313@gmail.com 

นางสาวอรชุมา วานิชวรรณ์ โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0819461212 onchuma.zinnia72@gmail.com 

นางสาวพิมฤทยั เส้งสีแดง ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0817973532 Pimrluethai33@gmail.com 

นางวนัเพญ็ วาเลนทอฟสก้ี ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0993516957 nimwanpenkul@gmail.com 

นายส ารวจ ป่ากุญชร ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0928021425 Pakunchon1988@gmail.com 

นางอรวรา มูลนอ้ย โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 084-0092963 Onwaramoonnoi@gmail.com 

นางสาวธารทิพย ์บุญญาธิ
การ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0623829077 kukkai6412@gmail.com 

น.ส. อรนภา วนัแสวง สตรีวดัระฆงั อื่นๆ 0642343674 S61131114033@ssru.ac.th 

นางสาวธนินทธ์ร แดงทิม สมาคมสตรีไทย ครูพี่เลี้ยง 0929942614 orrijung@hotmail.com 

นางสาวธญัชนก ไชยโคตร วดัเบญจมบพิตร 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0958562159 Tanny2159@gmail.com 

นางสาววรางรัตน์ สุคนัธ
รัตน์ สตรีวดัระฆงั ผูป้ระสานงาน 0970541255 warangrat.s.b@gmail.com 

นางสาวนริศรา สมภารเพียง วดัพระพิเรนทร์ ครูพี่เลี้ยง 0942496312 bownaritsara4u@gmail.com 

นายก าชยั สุวรรณ วดัพระพิเรนทร์ ผูอ้  านวยการ 0639838838 khamchai58@hotmail.com 

นางสาวณัชพิมพ ์ภาษรอด โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ครูพี่เลี้ยง 02 413 06 07 chompunut@rnk.ac.th 

นางสาวชมพูนุท นาคศิริ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ครูพี่เลี้ยง 024 130 607 chompunut@rnk.ac.th 

นิตรญา ปีนะเต มธัยมวดัดุสิตาราม ผูป้ระสานงาน 0992525256 pinatay30@gmail.com 

นางเมตตา ศิริรัตน์ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ผูอ้  านวยการ 02 413 06 07 Metta@rnk.ac.th 
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นางสาววชิรา สมพงษ ์ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
รอง
ผูอ้  านวยการ 02 413 06 07 chompunut@rnk.ac.th 

นางสา่่วนงกรานต ์
บรรเจิดธีรกุล โยธินบูรณะ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ผูอ้  านวยการ 0855568545 ขอ link ทาง Line id : chompu8545 ค่ะ 

นางสาวดวงพร ปัญจมากร  อนุบาลวดัปรินายก ครูพี่เลี้ยง 0854259199 munoknok@gmail.com 

นางสาวรินทร์นภา ตลาด
เงิน โรงเรียนวดัหนงั ผูป้ระสานงาน 0823284335 rinnapa2522@gmail.com 

แกว้เตมีย ์ช านาญกิจ ทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0647975915 Kaewtemi.ch@taweethapisek.ac.th 

นางสาวณัฐวดี ชูวงั วดันอ้ยนพคุณ ครูพี่เลี้ยง 0860069704 amm.mugu@gmail.com 

นางสาวณัฐติกาล ชวายวงั วดันอ้ยนพคุณ ครูพี่เลี้ยง 0951245149 nattikan.wnk@gmail.com 

นางสาวสุพตัรา คงพิรุณ ประถมทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0854572806 Pat_s25@hotmail.com 

นุชนาฎ เพชรช านาญ กนัตะบุตร ครูพี่เลี้ยง 0836410579 teacherpalmeng@gmail.com 

ดร.ภารดี ผางสง่า วดัอมรินทราราม ผูอ้  านวยการ 0807285850 Dueidueyy@outlook.com 

นางพฒัน์ชญา วสุนธราธนา
ฉัตร บดินทาเดชา (สิงห์ สิงหาเสนี) นนทบุรี 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0954453651 patchaya.tu1965@gmail.com 

นายพลวฒัน์ วงษบุ์ญฤทธ์ิ เขมะสิริอนุสสรณ์ ครูพี่เลี้ยง 087-4027272 ponlawat@khemasiri.ac.th 

นางสาววิมลรัตน์ โสดาธาตุ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ อื่นๆ 0968858741 wimonrat.hwan@gmail.com 

บวรลกัษณ์ แกว้กลา้ปัญญา
เจริญ วดัสร้อยทอง ผูอ้  านวยการ 0951368539 ahmed.poo1967@gmail.com 

นางณัฏฐนนัท ์ทรัพยบ์ าเรอ ศรีบุณยานนท์ ผูป้ระสานงาน 0836993089 nattanan@sb.ac.th 

นายวีระศกัด์ิ เพียรเจริญสิน บางย่ีขนัวิทยาคม ครูพี่เลี้ยง 
089-147-
2940 veerasakkrab@gmail.com 

นางสาววทยัพรรณ ธน
ปัญญาวรกุล วดับวรมงคล ครูพี่เลี้ยง 0839861948 wathaiphan.t@gmail.com 

นางสาวเสาวณีย ์บุรินทร์
ประโคน ศีลาจารพิพฒัน์ ครูพี่เลี้ยง 0935373727 saowani@silacharn.ac.th 

นางสาวนฏัยา บนัดาลสิน 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0851194720 Nattayabandansin@gmail.com 

นางสาวจุฑามาศ ปะทะวงั ประชานิเวศน์ ครูพี่เลี้ยง 0870369755 jutamas192903@gmail.com 

นายพรพจน์ พิมพจุ์ฬา วิมุตยารามพิทยากร ผูป้ระสานงาน 0617126661 wimutschool@hotmail.com 

นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธ์ิ ศีลาจารพิพฒัน์ ครูพี่เลี้ยง 0860957799 karantarat@silacharn.ac.th 

นายพงศเ์ทพ แกว้พฤกษ ์ วดัราชผาติการาม ผูป้ระสานงาน 0902825300 S58131111003@ssru.ac.th 

นางสาวจินตจุ์ฑา พรหม
รักษ ์ สตรีวดัระฆงั 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0875956585 jinjuta@sr.ac.th 

สุพตัรา เภานิบล เทพศิรินทร์ นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0632670507 supatraprang@gmail.com 

นางสาวปิยะฉัตร วีชะ
รังสรรค์ อนุบาลฤชากร ผูอ้  านวยการ 0818345408 peyachat45408@gmail.com 

นายธงวุฒิ จนัทร์เพชร สุวรรณารามวิทยาคม ผูป้ระสานงาน 0909708085 thongwuth.cha@suwan.ac.th 

นางสาวจนัทร์จิรา วิรัญจะ มธัยมวดัสุทธาราม ผูป้ระสานงาน 0872498754 janjira.doublepp@gmail.com 

ศรากร เสนะเวา วดัลานนาบุญ ผูอ้  านวยการ 0619211919 lannaboondirector@gmail.com 
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นายศุภวชั พิทกัษเ์สรีชน วดัรวก ผูอ้  านวยการ 0812595316 Pakrob.pit@gmail.com 

นายวิโรจน์ หลงเจริญ วดัรวก 
รอง
ผูอ้  านวยการ 092-4639145 wirond0926@gmail.com 

นายธนกฤต วิชาสวสัด์ิ นนทรีวิทยา ผูป้ระสานงาน 0896363591 thanakrit.wich@gmail.com 

นางนยันา คลอ้ยคลา้ย สามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0925958868 Naiyana973@gmail.com 

กรองแกว้ มหากุศลพาณิชย ์ สตรีวดัอปัสรสวรรค์ ผูป้ระสานงาน 0834914120 gift18222@gmail.com 

นายอนรรฆ สาสุข เทพลีลา ผูป้ระสานงาน 0900107432 anak.s@tepleela.ac.th 

กลัยานี จ าปี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0625989897 kaopoonka@gmail.com 

พุทธิพงษ ์ทองเขียว ศีลาจารพิพฒัน์ ครูพี่เลี้ยง 0955944627 puttipong2205@mail.com 

นางหทยัชนก ศรีลาศกัด์ิ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0875075682 hathaichanok01011983@gmail.com 

นางพชันีย ์วิเชียรชาติ ประชานิเวศน์ ครูพี่เลี้ยง 0922617443 patchaneewi@gmail.com 

นางณัฐวดี พงษสุ์ขเวชกุล บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0816603688 natwadee2@gmail.com 

กลัยานี จ าปี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0625989897 kaopoonka@gmail.com 

นายสุรชยั ศรีโยธี อนุบาลสามเสนฯ ผูป้ระสานงาน 0851152157 Surachai.Sriyothi @hotmail.com 

สมบติั แสงทองค าสุก ศึกษานารี อื่นๆ 0870435999 takechi1.baby@gmail.com 

ชุติมา ประยงค์ ทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0984849945 chutima.pr@taweethapisek.ac.th 

นางสาวพวงผกา เหรียญ
วิจิตร วดัรวก อื่นๆ 0818686494 paophuang @gmail. 0818686494 

ภานวัฒัน์ ศรีคฒันพรม วดัคณิกาผล ครูพี่เลี้ยง 0830584154 samancomsci@hotmail.com 

นางสาวศริตยา ชนะภู บางกะปิ 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0635396617 sarittaya@bantan.ac.th 

นางสาววิรวรรณ จิตต์ปราณี บางกะปิ ผูป้ระสานงาน 0887945466 banana12123@gmail.com 

นางสาวสุพตัรา มงัสี วดัมกุฏกษตัริยาราม ครูพี่เลี้ยง 091-6981699 supattrabbm44@gmail.com 

พรพิมล ทองเหงา้ ราชวินิตประถมบางแค อื่นๆ 0851421931 jaab001.sg@gmail.com 

นางสาวปนดัดา เหมือน
สุวรรณ์ ราชวินิตประถมบางแค 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0816154696 panadda@rnk.ac.th 

นางมุกดา ตอ้งเสรีกุล ราชวินิตประถมบางแค ครูพี่เลี้ยง 0897911025 Mukda2505@gmail.com 

นางปาริฉัตร ปานวิเศษ 

ทีปังกรวิทยาพฒัน์(วดันอ้ยใน)ในพระ
ราชูปถมัภฯ์ ครูพี่เลี้ยง 0922839358 hahew_zaa@windowslive.com 

นายสุพจน์ รักร่วม โฆสิตสโมสร ผูป้ระสานงาน 087-5299964 supot.van@gmail.com 

นายสมยศ พวงเกตุแกว้ ราชวินิตประถมบางแค ครูพี่เลี้ยง 0814430125 altis41@hotmail.com 

นางสาวสุวรรณา อ่อนแกว้ วดัหนงั 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0824229611 nanaonk31@gmail.com 

นางรัตนา เบ้ียวไข่มุข วดัมหรรณพาราม ในพระราชูปถมัภ์ฯ ครูพี่เลี้ยง 0988276251 ่ิluknut2556@gmail.com 

แสงจนัทร์ ปัญญาสุข เทพศิรินทร์ นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0846451824 sangjan_0000@hotmail.com 

มณัฑนา พรมรักษ ์ หอวงั ผูป้ระสานงาน 0814133579 mpromrak@horwang.ac.th 
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นางสาวสายใจ เอียดจุย้ สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม ผูป้ระสานงาน 0805575685 saijai.eiedchui@gmail.com 

นางจนัทนี โตพูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0816168861 topoonjantanee@gmail.com 

ปัทมา ผูช่้วย 
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0811940930 phoochuay@gmail.com 

นางจ าปี นิลอรุณ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0815614993 Chumpeenin@hotmail.com 

นางนิพฒันนัต ์มีบุญ ประชานิเวศน์ ครูพี่เลี้ยง 0922735970 eingmeeboon@gmail.com 

นางนิพฒันนัต ์มีบุญ ประชานิเวศน์ ครูพี่เลี้ยง 0922735970 eingmeeboon@gmail.com 

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์ มธัยมวดัด่านส าโรง 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0955429787 vis8meg@hotmail.co.th 

นางสาวณัฏฐวลัย ์เอี่ยม
ประดิษฐ์ โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ผูป้ระสานงาน 0813527888 ajtookka@gmail.com 

นางสาวสุพตัรา มงัสี วดัมกุฏกษตัริยาราม ครูพี่เลี้ยง 091-6981699 supattrabbm44@gmail.com 

นางสิรินภา ยินดี อนุบาลวดันางนอง 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0954141536 sirinaparneng@gmail.com 

นายพชร นนัทสกุลวิโรจน์ ทวีธาภิเศก ครูพี่เลี้ยง 0905287797 pojchara.nu@taweethapisek.ac.th 

นางสาวนริศรา โชคชย
สุนทร วดัลานนาบุญ (นอ้ม หงสะเดชอุปถมัภ์) 

รอง
ผูอ้  านวยการ 0910606410 Narischokmint@gmail.com 

ชญัญภทัร สมใจหวงั วดัสามคัคีสุทธาวาส ครูพี่เลี้ยง 0834698928 aejan1975@gmail.com 

นายศรราม วรรัตนานนัท์ มธัยมวดัหนองแขม ผูป้ระสานงาน 085-9590315 sonram@nk.ac.th 

นายสิทธิศกัด์ิ แกว้สอน
ทะเล สตรีวดัอปัสรสวรรค ์ ผูอ้  านวยการ 02-4574081 pon_docpon.14@hotmail.com 

นางนฏยกรณ์ ทวาสิโก รร.รัตนาธิเบศร์ ครูพี่เลี้ยง 0868912668 natayakorn@rt.ac.th 

นายจิตติศกัด์ิ แวงค า รัตนาธิเบศร์ ครูพี่เลี้ยง 0986528295 Jittisak@rt.ac.th 

นางสาวศศิธร กาหลง รัตนาธิเบศร์ ครูพี่เลี้ยง 0895136670 sasithorn.kalong@gmail.com 

นางสาวชลธิชา เจริญผาสุข วดัเขมาภิรตาราม ครูพี่เลี้ยง 0874973769 chonticha.j@kma.ac.th 

นายคณีสิทธ์ิ เซ่ียงฉิน วดัเขมาภิรตาราม ครูพี่เลี้ยง 
086-381-
9553 kaneesit@kma.ac.th 

นายพงษธ์ร ชมภู กุศลศึกษา ครูพี่เลี้ยง 0929619791 bronze_ep8@hotmail.com 

นางวิชญาภรณ์ แสงบุตรดี ประชานิเวศน์ 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0622415923 Wichy333@gmail.com 

นางสาววิไลรัตน์ ระลึกมูล สตรีนนทบุรี ผูป้ระสานงาน 0841498855 wilairat2610@yahoo.com 

นิธิตา ขนัธวิทยา วดัเขมาภิรตาราม  ครูพี่เลี้ยง 0876730430  

นางสุรีย ์พฒันาวนิชกุล โยธินบูรณะ ผูป้ระสานงาน 0852250909 suree.yb@gmail.com 

ครูอยัยรัฐ กาฬดิษย ์ โรงเรียนมธัยมวดัมกุฏกษตัริย์ ครูพี่เลี้ยง 0866888997 aiyarath.teacher@gmail.com 

นางภทัรลภา ไทยสมคัร โยธินบูรณะ ครูพี่เลี้ยง 
098-265-
9769 s60131109042@ssru.ac.th 

หทยัรัตน ์ทบัเปรม สุวรรณารามวิทยาคม ผูป้ระสานงาน 0867911188 kru.mink.sn@suwan.ac.th 

นางสาวอาทิตยา แกว้เทพ ฤทธิณรงค์รอน ผูป้ระสานงาน 0840912148 atittaya@nr.ac.th 

อารมย ์เจริญบุตรานนท์ มธัยมวดัด่านส าโรง ครูพี่เลี้ยง 0859300039 Rommy2464tony@gmail.com 
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นางสาวเณศรา ศรีเงินดี ปัญญาวรคุณ ผูป้ระสานงาน 0951651225 amourisms2@gmail.com 

นางเกสรี เมืองเกษม สมาคมสตรีไทย ผูป้ระสานงาน 0891107797 Mool3oss@gmail.com 

วราภรณ์ แสนพาน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0862341989 warapohn.m@gmail.com 

รัชกุล แสนปัญญา บางกะปิ ครูพี่เลี้ยง 0815635776 idear1@hotmail.com 

นางจ าปี นิลอรุณ บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ครูพี่เลี้ยง 0815614993 Chumpeenin@hotmail.com 

นางวรินพร เจริญแลว้ โยธินบูรณะ 
รอง
ผูอ้  านวยการ 0926429214 suree.yb@gmail.com 

กานตพ์ิชชา รู้จกัวงศ์ โรงเรียนโกวิทธ ารง ครูพี่เลี้ยง 0920927946 Kanpitcha_kanpit@hotmail.com 

สุทธิลกัษณ์ เคนโยธา ทวีธาภิเศก ผูป้ระสานงาน 0830152951 slk592@gmail.com 

นาย พงษธ์ร ชมภู กุศลศึกษา วดัชยัพฤกษมาลา ครูพี่เลี้ยง - - 

นางธญัญน์ลิน มธัยมจนัทร์ สุเหร่าลาดพร้าว(อามินเซ็นอุปถมัภ์) ครูพี่เลี้ยง 0958299564 mthannalin@gmail.com 

อารมย ์เจริญบุตรานนท์ มธัยมวดัด่านส าโรง ครูพี่เลี้ยง 0859300039 rommy2464tony@gmail.com 

นางสาวทิพยรั์ตน์ เหลี่ยม
แกว้ สุวรรณพลบัพลาพิทยาคม ครูพี่เลี้ยง 0802905959 thipparatliamkaew@gmail.com 

กานตพ์ิชชา รู้จกัวงศ์ โรงเรียนโกวิทธ ารง ครูพี่เลี้ยง 0920927946 Kovittumrong@gmail.com 

กานตพ์ิชชา รู้จกัวงศ์ โรงเรียนโกวิทธ ารง ครูพี่เลี้ยง 0920927946 Kovittumrong@gmail.com 

นางสาวเณศรา ศรีเงินดี ปัญญาวรคุณ ผูป้ระสานงาน 0951651225 amourisms2@gmail.com 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ฝ่ายฝึกประสบการณ์นักศึกษา ควรระบุหรือกำหนด รายละเอียด การสอนของ นศ. ไม่ควรเกิน คนละ 2 รหัสวิชา 
หากมากกว่า 2 รหัสวิชา ภาระงานและความรับผิดชอบของ นศ. จะมากเกินไป 
2. อยากให้เล่ม internship มีความถูกต้องมากกว่านี้ และไม่เยอะจนเกินไป 
 


