
SAINT GABRIEL’S COLLEGE 

คณะภราดา

ภราดาพััทธนัันัท์ ไชยรา
  ผู้้�ช่วยผู้้�อำำานัวยการ

  ท่�ปรึกษาฝ่่ายวิชาการ

  ท่�ปรึกษาฝ่่ายปกครอำง

  ท่�ปรึกษาฝ่่ายกิจกรรม

ภราดาภ้วรินัทร์ เขมรัชต์์อำนันัต์์

  รอำงผู้้�อำำานัวยการ

  ท่�ปรึกษาฝ่่ายการเงินั

  ท่�ปรึกษาฝ่่ายบริหารทั�วไป

ภราดา ดร.สิิริโรจนั์ วิริยะสิิริมงคล
  ท่�่ปรึกษาผู้้�อำำานัวยการ

ภราดา ดร.สิุรกิจ ศร่สิราญกุลวงศ์

  ผู้้�แทนัผู้้�รับใบอำนัุญาต์

  ผู้้�อำำานัวยการ

  ผู้้�จัดการ

  รักษาการหัวหนั�าฝ่่ายธุรการ



SAINT GABRIEL’S COLLEGE 

คณะกรรมการที่่�ปรึกษาฯ

มิสิศุภมาสิ แก�วดวง
หัวหนั�าฝ่่ายการเงินั

ศึึกษาศึาสตรมหาบััณฑิิต

ภราดา ดร.สิรุกจิ ศรส่ิราญกลุวงศ์
- ผู้้�แทนผู้้�รับัใบัอนุญาต
- ผู้้�อำานวยการ
- ผู้้�จััดการ
- รักษาการหัวหน�าฝ่่ายธุุรการ

มิสิวิภา พัิณรัต์นั์
หัวหนั�าสิำานัักผู้้�อำำานัวยการ

Master of Arts

ภราดาภว้รนิัทร์ เขมรชัต์์อำนันัต์์
- รองผู้้�อำานวยการ
- ท่�ปรึกษาฝ่่ายการเงิน
- ท่�ปรึกษาฝ่่ายบัริหารทั�วไป

มาสิเต์อำร์พัิทักษ์ ไทยมานัิต์ย์ 
หัวหนั�าฝ่่ายบริหารทั�วไป

ครุศึาสตรบััณฑิิต

ภราดา ดร.สิริิโรจน์ั วิรยิะสิิรมิงคล
- ท่�่ปรึกษาผู้้�อำานวยการ

มาสิเต์อำร์ทอำงอำินัทร์ แสิวงสิินั
หัวหนั�าฝ่่ายวิชาการ
Master of Arts

ภราดาพััทธนัันัท์ ไชยรา
- ผู้้�ช่่วยผู้้�อำานวยการ
- ท่�ปรึกษาฝ่่ายวิช่าการ
- ท่�ปรึกษาฝ่่ายปกครอง
- ท่�ปรึกษาฝ่่ายกิจักรรม

มาสิเต์อำร์ปริยะ มงคลศิริ
หัวหนั�าฝ่่ายปกครอำง

ศึึกษาศึาสตรมหาบััณฑิิต

มาสิเต์อำร์ชาต์ร่ ต์ั�งอำัมพัรต์ร่พัล
หัวหนั�าฝ่่ายกิจกรรม

ศึึกษาศึาสตรมหาบััณฑิิต



ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1 

PRIMARY 1

มิิสจิิระวรรณ จิันทรวงศ์์
หััวหัน้าระดัับชั้ั�น
Master of Arts

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสพลอยชั้มิพู ถาวรวัฒนา
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/1
การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.อานนท์ แซ่่เต็็ง
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/1

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสกรปภา เหัล่าวิทยานุรักษ์์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/2

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพ

แลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.สุรสิทธิ์ิ� คู่แก้ว
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/3

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสวิสาข์์ หันูสวัสดัิ�
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/2

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสนลินรัต็น์ สิทธิ์าวราศ์ักดัิ�
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/3

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสเกสรา ทวีปรัชั้ญา
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/4
คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสสุลีรัต็น์ ชัุ้มิปัญญา
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/5

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.อนิรุต็ร์ อ่อนแหั
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/4

ศีกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษา

 แลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสสารสิน เล็กเจิริญ
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/5
ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์



PRIMARY 1
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสอภิญญา ไพรามิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/6
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสไพจิิต็ ลิ�มิฮกไล้
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/7

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสกัลยาทิพย์ เกียรต็ิพิริยะ
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/6

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ-ดนตรี

มิิสณัฐณิชั้า ทองสุข์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/7

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสเพชั้รสมิร  ดัวนลี
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสณัฐชั้า หัอทอง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/9

Master of Education
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ฐาปกรณ์  แก่นนาคำา
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/8

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสสุวรรณา สุข์ลำ�าเลิศ์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/9

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ฉััต็รมิงคล เดัชั้บุญ
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.ธิ์นาธิ์ิป รัศ์มิี 
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพ
เเลุ่ะเทคโนโลุ่ยี
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PRIMARY 2

มิิสวไลพร พิพัฒน์พงษ์์พยุหัะ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/1

Master of Arts
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสธิ์ันยาณี ใจิชั้้�น
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/1

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสกาญจินา วัฒนาเพิ�มิพูล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/2
คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสปาริชั้าต็ิ หังษ์์แปลง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/3

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสทิพย์มิงคล ทองอ่อน
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/2

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.อนุวัฒน์ สังฆสอน
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/3

คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสปฐมิพร ทรงอยู่
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/4
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสพีริยา หัาญบำารุงธิ์รรมิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/5
คร่ศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสสุภาณี ศ์รีศ์ิริวัฒน์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/4

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสข์วัญฤดัี สวัสดัี
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/5

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสนิต็ยา ย้อยแก้ว
หััวหัน้าระดัับ

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย



PRIMARY 2
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสข์วัญแก้ว โสนาพูน
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/6

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสรุจิิรา ถนอมิต็น
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/7
การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.เฉัลิมิพล สว่างพงษ์์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/6

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.ณัฐพล โมิระเสริฐ
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/7

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสอุษ์นีย์ ณ พัทลุง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/8

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสปภัทรนันท์ คงพินิจินิธิ์ิกูล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/9

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสถุงเงิน ชัู้วงษ์์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/8

Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสคุณัญญา บัวระภา
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/9

ศิลุ่ปมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ-ดนตรี



ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  3 

PRIMARY 3

มิิสฉัวีวรรณ ศ์รศ์รี
หััวหัน้าระดัับ

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสวิภาวี ทองมิีศ์รี
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/1

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.จิิรพงศ์์ เต็ชั้ะพงศ์์ประเสริฐ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/1

Master of Business  
Administration
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสนวพร ภู่พลอย
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/2
ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิ.นิพนธิ์์ ศ์รีกุลคร
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/3

Master of Management
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ฟาริส รักดัี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/2
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสสุจิินดัา พู่เข์็มิประยูร
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/3
Master of Arts

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสณัฏฐ์นิชั้า มิากคิดั
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/4

Master of Management
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสคชั้าภรณ์ กิจิสวน
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ศ์ุภชั้ลบดัี ประกอบกิจิ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/4
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.จิิรศ์ักดัิ� จิันทร์ภูเข์ียว
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/5

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา



PRIMARY 3
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มิิสเอมิิกา บัวสดั
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/6
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสอารียา แสงอุ่น
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/7

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ชั้าต็ิชั้าย ต็าริชั้กุล
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/6

บัริหารธ่รกิจบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสกนกวรรณ บุญสรวย
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/7

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ - ดนตรี

มิิสนาต็ยา เบญจิวิไลลักษ์ณ์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสสุกัญญา เชั้ี�ยวสุทธิ์ิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/9

 Master of Management
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ปิยวุฒิ มิีเกาะ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/8

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสปิยกาญน์ เร้องยิ�ง
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/9

Bachelor’s Degree
in Pedagogy

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ
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PRIMARY 4

มิิสชั้ลธิ์ิชั้า น่วมิภุมิรินทร์
หััวหัน้าระดัับ

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสธิ์ิดัารัต็น์ บุญชัุ้มิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/1
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสนิคนิษ์า สมิผูุ้ดั
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/1
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสชั้นิต็า หัลวงแปง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/2

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสศ์ุภลักษ์ณ์ รักษ์าพล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/3
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.เมิธิ์าวี ลิ�มิพนารักษ์์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/2
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ณัฐพงศ์์ สุทธิ์ิชั้ี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/3
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสศ์ิริมิา ฉััต็รสุวรรณ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/4

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสมิัชั้ญากรณ์ ธิ์รรมิเกต็ุ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.อัฒพงษ์์ ทาสีเพชั้ร
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/4

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสชั้ณิดัาพร ปานบ้านแพ้ว
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/5
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ



PRIMARY 4
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสพัทธิ์นันท์ อภิวิชั้ญ์กุลธิ์ัชั้
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/6

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสชั้ลธิ์ิชั้า เพียรทอง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/7
ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.สิทธิ์ิพงษ์์ สังข์์เสมิ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/6
คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.อิสรา กายสิทธิ์ิ�
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/7
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสธิ์ัญญภรณ์ ดัาลัดัจิรัสแสง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสปิยะภา ปัญญาภู
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/9

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสกรุณา จิุลลาย
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/8
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสณฉััต็รปวีณ์ พิสิฐพิพัฒนา
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/9
Master of Arts

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี
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PRIMARY 5

มิิสจิงรัก สุกใส
หััวหัน้าระดัับ

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสธิ์นภรณ์ ลิ�มิจิิต็สมิบูรณ์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/1
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสเนาวรัต็น์ ฉัิมิปรี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/1
Master of Arts

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ศ์ักดัา ทองหัยัดั
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/2

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสแจิ่มิจิันทร์ ปราบคนชั้ั�ว
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/3

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสนัยนา วรรณรัต็น์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/2

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.พีรวิชั้ญ์ อาจิลอย
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/3

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิสิประภาพรรณ วิเศ์ษ์สุวรรณวตั็
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/4
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสสุรัต็นา วงศ์์ปุ�ย
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/5

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสอิสราภรณ์ วรฤทธิ์านนต็์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/4

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสสุชั้ีรา ยูซู่ฟี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/5

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี



PRIMARY 5
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสดัารารัต็น์ วงศ์์เร้องศ์ักดัิ�
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/6
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสกชั้พรรณ โสภณฑปกรณ์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/7
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสศ์ิวพร แซ่่เบ๊
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/6

M.A. of Teaching Chinese to 
speaker of other Languages

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสอัศ์มิาร์ หัมิัดัเหัย็บ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/7
Master of Music

กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสพานทอง อิ�มิประไพ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/8
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสดัวงหัทัย ฉััต็รมิณี
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/9
คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.จิักรินทร์ สุข์เกษ์มิ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/8

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.วุฒิพงศ์์ แย้มิประดัิษ์ฐ์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/9

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา
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PRIMARY 6

มิ.สยามิ เจิริญศ์รี
หััวหัน้าระดัับ

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสกิต็ิมิา ประยูรยงค์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/1

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.โรจินินทร์ สุรีย์นิธิ์ิคุณ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/1

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสปิยรัต็น์ เต็็มิศ์ิริฤกษ์์กุล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/2
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสสุภาพรรณ มิีคุณ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/3

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสหัฤทัย สมิบูรณ์จิันทร์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/2
Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.กันต็ภณ โสภาวะดัี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/3

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสพิชั้ญ์ชั้า โสชั้า
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/4

M.B.A.
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสกอธิ์ิญญา ประสานเกต็ุ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/5
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.พงษ์์เทพ มิ่านทอง
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/4
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสสุรางค์พิมิล บุญมิาก
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/5

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์



PRIMARY 6
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มิิสเหัมิวรรณ ต็าลปัต็รเจิริญกิจิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/6

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.กฤษ์ต็ิชั้ัย ดัียิ�ง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/7

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสวรินทร ไผู้่สมิบูรณ์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/7

M.A. of Teaching Chinese to 
speaker of other Languages

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสทิพยสุดัา สาคร
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/8

คร่ศาสตรอ่ตสาหกรรมบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสกุลวัลย์ พัชั้ร์ภูกิต็ต็ิกูล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/8

Master of Arts
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสทิพย์ พรหัมิโชั้โต็
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/9

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.กิต็ต็ิรัต็น์ ศ์ิริธิ์นาพิพัฒน์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/9

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสเยาวลักษ์ณ์ อยู่เจิริญ
ครูสังกัดั

Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสณัฐวดัี นพศ์รี
ครูสังกัดั

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.สยามิ เจิริญศ์รี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/6

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์
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SECONDARY 1

มิ.อคัรวฒัน์ ศ์กัดัาเศ์รษ์ฐไชั้ย
หััวหัน้าระดัับ

คร่ศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสชั้นชั้นก มิีจิั�นเพชั้ร
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/1
ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ปองพล บุญสรวย
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/1

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิ.เอกรฐั พานิชั้ย์พัฒนานนท์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/2

Master of Education TESOL
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสทิพวรรณ ดัำารักษ์์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/3

Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสวงศ์์พรรณ ศ์ิรประภาพฤทธิ์ิ�
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/2

Bachelor’s Degree  
in Pedagogy

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.เลิศ์ศ์ักดัิ� รักสุจิริต็
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/3

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสกรองจิิต็ต็์ วานิชั้วรรณ์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/4

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสพัชั้ราภรณ์ บัวเพ็ชั้ร์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/5
ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสรังสิมิา ถาวงศ์์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/4
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.เฉัลิมิพล นาคภูมิิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/5
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา



SECONDARY 1
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิ.ชั้าญศ์ิลป์ นิลสาย
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/6

Master of Management
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสโสภาภรณ์ ศ์ิริโสภณ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/7

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสศ์ิริพร เจิริญศ์ิริ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/6
Master of Arts

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ณัฐดันัย สุต็ันต็านนท์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/7
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.ปภังกร อัครชั้ยางกร
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/8

Master of Education
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.วชั้ิรพงษ์์ ศ์ิริพงษ์์มิงคล
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/พสวค.

คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสวัลยา ศ์รีระแก้ว
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/8

ศิลุ่ปกรรมศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสณัฐฐาน์ นิธิ์ิภัทร์มิณีโชั้ค
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/พสวค.

คร่ศาสตรอ่ตสาหกรรมมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี
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มิ.สิปปวิชั้ญ์ วงค์สกุลศ์ิลป์
หััวหัน้าระดัับ

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.ณพชั้ร์ รัต็นโกสัย
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/1
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.ปฐมิพงศ์์ สุข์เกษ์มิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/1

ด่ริยางคศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสชั้ญานุศ์ภัฒค์ โรจินวรวัฒน์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/2
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสธิ์นกร มิธิ์ุมิิศ์รานนท์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/3

คร่ศาสตรอ่ตสาหกรรมบััณิฑิิต
 กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพ 

แลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสณิชั้าภัทร ภู่ไหัมิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/2

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสวลัยพร หั้องแซ่ง
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/4

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสทิวาภรณ์ การบุญ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสภัทรพร ชั้ำานาญ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/3

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.นพชั้ัย โยธิ์ินะเวคิน
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.สัญญา สีใส
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/4
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

ส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา



SECONDARY 2
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มิิสธิ์ัญลักษ์ณ์ ธิ์นูศ์ร
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/6
ศึกษาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสกต็ิกา เมิฆสุต็
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/7
การศึกษามหาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.พิษ์ณุ ชั้าต็ิกุล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/6
การศึกษาบััณิฑิิต 

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.วิสิทธิ์ิ� สุภอมิรพันธิ์ุ์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/7
Master of Arts

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสสุภารัต็น์ กอหัะสุวรรณ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสสุธิ์ารส ลอยถาวร
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/พสวค.

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ปวินณัฐ อุณหักาญจิน์กิจิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/8
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ธิ์ามิ คะเชั้นทร์กูล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/พสวค.

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย



มิิสณัฐยา พลยะเดัชั้
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/2
คร่ศาสตบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

SECONDARY 3

มิิสนาถณรินทร์ วัฒน์ธิ์นนันท์
หััวหัน้าระดัับ

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสสิริวิมิล เข์มิะธิ์ารากูล
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/1

College Of Foreign Language
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.เบญจิพล บัวครอง
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/1
การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ธิ์งชั้ัย พรหัมิจิรรย์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/2

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสอุไรวรรณ ทวีปสูงเนิน
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/3

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.บุญมิั�น เพ็งชั้าวเข์า
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/3
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.ธิ์ีรเมิธิ์ อาษ์ากิจิ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/4

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสนวลพรรณ มิาโนษ์ยวงศ์์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสปาริชั้าต็ิ ดัำารงพิริยกุล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/4

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.คทาหััสต็์ นวลพลกรัง
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี



SECONDARY 3
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มิิสรัต็นา อมิรรัต็น์ชั้ัย
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/6

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสปานจิิต็ต็์ ชั้นะกานนท์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/7

ศิลุ่ปมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.ยุทธิ์นา เพชั้รโยธิ์า ผู้่องแผู้้ว
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/6
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสวิภาภรณ์ แซ่่ลิ�มิ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิ.สุพจิน์ สะอาดัดัี
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/พสวค.

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.เข์มิทัต็ นาคพันธิ์์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/8
Master of Arts

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.กันต็ภณ คิ�วสง่า
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/พสวค.
ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสภาวินี ส้มิมิีสี 
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/7

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์
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มิิสณิศ์วรางค์ ปุญญา
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ศ์ุภสิทธิ์ิ� ดัาลัดัจิรัสแสง
หััวหัน้าระดัับชั้ั�น

Master of Management
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสอรวรรณ ดัำารงศ์ักดัิ�
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/1

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ข์จิรยศ์ มิีทรัพย์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/1
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสอมิรรัต็น์ เข์ียวประไพ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/2
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสศ์ิริเพ็ญ ต็ันต็ิ�เปล่ง
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/3

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ชั้ยกร อุดัมิวงษ์์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/2

อักษรศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.ภูมิิภัทร ปาลกะวงศ์์ ณ อยุธิ์ยา
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/3

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสดัไนยา ไกรเลิศ์ณรงค์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/4
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสพรสิรินทร์ วัฒนเสถียร
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/4

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.สาริน ผู้ดัุงสวัสดัิ�
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/5

คร่ศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์



SECONDARY 4
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มิิสกัญญา สุนทรธิ์ัย
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/6

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสสาวิต็รี แจิ่มิใจิ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/7

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.พิษ์ณุ จิงเจิริญ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/6

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ณัทธิ์นนท์ ชั้ีวะสกุลชั้ัย
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/7
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.สันต็ิ หัาญจิิต็ต็ระการ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/8
เทคโนโลุ่ยีบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.จิุลธิ์ัชั้ อัครธิ์ราดัล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/8

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ณัฐพงษ์์ ภูมิั�น
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/พสพ.

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ศ์ุภสิทธิ์ิ� ดัาลัดัจิรัสแสง
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/พสพ.

Master of Management
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา
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มิ.เอกสิทธิ์ิ� จิุลละครินทร์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/3

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.ชั้ัยวัฒน์ ชั้นะกานนท์
หััวหัน้าระดัับ

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสอนุรักษ์์ พฤกษ์มิาศ์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/1

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.คงฤทธิ์ิ� ธิ์าราธิ์ร
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/1

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสณัฏฐรี ศ์ิริจิรูญวงศ์์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/2

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสปวันรัต็น์ ธิ์ัญญะผู้ล
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/3
ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.เปรมิศ์ักดัิ� รต็ิวิริยะพงศ์์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/2

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.นพดัล แสงทอง
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/4
คร่ศาสตรมหาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสเรณู รัต็นผู้ล
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.พรพิพัฒน์ ว่องวราการ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/4

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.กรกฏ ถมิมิา
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/5

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์



SECONDARY 5
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิ.อต็ิวิชั้ญ์ เซ่ี�ยงคิ�ว
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/7
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.กัมิปนาท เพชั้รคำา
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/6
คร่ศาสตบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ประสิทธิ์ิ�พร กู้ประเสริฐ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/7

Master of Science 
in the social sciences
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ชั้ัยวัฒน์ คุณสมิบัต็ิ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/8

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสเจินจิิรา บัวศ์รี
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/8

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.อรรถรส สิงหั์ข์ำา 
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิ.ชั้ัยพล ข์อดัทอง
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/6
คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

SECONDARY 6

มิ.ไพโรจิน์ สายทอง
หััวหัน้าระดัับ

Master of Management
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.สหัรัฐ สิงหั์ยะบุศ์ย์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/9พสพ.

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสศ์จิีกาญจิน์ ศ์ิรทรัพย์ไพสิฐ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/9พสพ.

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสทรานนท์ ธิ์รรมิโชั้ต็ิ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/1
การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ธิ์นูศ์ักดัิ� ทองมิั�น
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/2
การศึกษามหาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.จิักษ์์ จิักษ์์เมิธิ์า
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/1

วัิศวักรรมศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสพัชั้ราวดัี สายทองแท้
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/2

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสรักต็าภา ธิ์นาวรรณิต็
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/3
การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสอรนิภา ไทยแท้
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/4

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสณนัฐรักษ์์ อรุณทัต็
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/3

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสนิศ์ากร วงศ์์สินธิ์พ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/4

Master of Management
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม



SECONDARY 6
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสกรกนก ศ์รีมิันต็ะ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ. ดัร.พงษ์์ธิ์ร แก้วยองผู้าง
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/6

ปรัชีญาด่ษฎีีบััณิฑิิตการศึกษา
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ชั้วภณ สุข์โสภี
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/5
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.จิิรกร ฤกษ์์ถวิลชั้ัย
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/6
Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสฤทัยทิพย์ เอี�ยมิสุเมิธิ์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/7
ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.ธิ์นิต็ย์ เพียรมิณีวงศ์์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/8

ศิลุ่ปมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.กรีฑา ถิระวัฒน์ทยาวัต็
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/7
รัฐศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสสุวิมิล เศ์วต็ศ์ิลา
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/8

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสปริญญาพร บุบผู้าชั้าต็ิ
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิ.ณรงค์กฤต็ ฉัันทดัิลกพร
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี 



 

 

ฝายการเงิน 
 

 

 
มิสศุภมาศ  แกวดวง                                                     

หัวหนาฝาย/งานตรวจสอบงบประมาณ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     

           

 

    

 
มิสเรวดี  รูโปบล                                                         
ผูชวยหัวหนาฝาย    

                                                    

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                             
 

 
มิสปทมา  ยั่งยืน                                                      
หัวหนางานการเงิน 

งานรายจาย                               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต                                              

 
มิสสมิตรา  เอ่ียมสําอางค                                         

หัวหนางานบัญชี-

งบประมาณ                                            
บัญชีบัณฑิต      

 
มิสเปรมมนสั แกวบุดดา                                             

หัวหนางานจัดซ้ือ   
                                                      

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                                     
 

    

 
ม.กิตติโชติ  รติวิริยะพงศ                                        

หัวหนางานพัสดุและทรัพยสิน                                 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                          

 
มิสพรนันท    คุณธรณ     
งานบัญชี-งบประมาณ  
วิทยาศาสตรบัณฑิต       

 

 
มิสรุงสรุตา   โกศัลลกูฎ                                               

งานรายรับ   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                                                                                                      

                

 
  มิสพิมลมาศ  รวมศิลป                                             

งานรายรับ                                                  
บริหารธุรกิจบัณฑิต    

 
  

    



 

 

ฝายการเงิน 
 

 
มิสศุภลักษณ  อองสอาด                                          

งานรายรับ                                                                        
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต                                                 

 

 
มิสเบญจมาศ เจริญสําราญ                                        

งานจัดซ้ือ                                                                   
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต        

 
 
 
 
 
 

ม.อิสรา  กายสิทธิ์                                     

งานพัสดุและทรัพยสิน                                                                
ครุศาสตรบัณฑิต     

 
  

    
 
                   
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
       

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

ฝายธุรการ 
 

 

 
ภราดามานิต  สกนธวัฒน 

รองผูอํานวยการ 
หัวหนาฝายธุรการ 

Master of Management 

 

    

 
ภราดาพัทธนันท ไชยรา 

รองผูอํานวยการ 
ผูชวยหัวหนาฝายธุรการ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต/ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

ม.ประพนธ  จินตไพจิตร                                         

ที่ปรึกษาฝาย 
งานประชาสัมพันธ   

         
Master of Arts                                                     

 

 
มิสธริดา  ภิรธนาพงศ                                            

หัวหนางานประชาสัมพันธ/ 
หัวหนางานสารบรรณ/ 
หัวหนางานรับนักเรียน                                           

Master of Management                                         

 
ม.วุฒิชาติ  ชาตะรูปะชีวิน                                              

หัวหนางานวารสาร      
 
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                                                                              
 

    

 
มิสธนาภา  วิชัยวัตร                                                 

หัวหนางานสารสนเทศ/ 
เลขานุการ   

Master of Management                                       

 
  มิสอังคณา  สะอาดดี                                              

หัวหนางานทะเบียนสถิติ   
                                      

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
 

 
มิสศุภรดา  รังสิตราพร                                                   
งานประชาสัมพนัธ                                                         

 
Master of Arts                                                              

 
มิสสุดารัตน   ดิษยวณิช                                         

งานสารบรรณ/ 
งานรับนักเรียน       
ครุศาสตรบัณฑิต                                                                                    



 

 

ฝายธุรการ 
 

 
  ม.สรายุทธ  จอเจริญพาณิช                                    

งานวารสาร                                                              
 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง                                     

 
ม.พีรวิชญ   อาจลอย                                                       

งานวารสาร/ 
งานประชาสัมพนัธ 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต                                                            

 
มิสพรรณวรท  เนืองทอง                                       

งานทะเบียนสถิต ิ                                                               
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                            

 
มิสปุณณดา  สุทธิธาทิพย                              

งานทะเบียนสถิต ิ
 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                           
    
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 



 

 

ฝายบริหารทั่วไป 
 

 

 
ม.พิทักษ ไทยมานิตย          

หัวหนาฝาย/  
หัวหนางานรถรับ-สงนักเรียน  

ครุศาสตรบัณฑิต 
 

 

    

 
ม.มนศักดิ์ ปลอดโปรง                                                    

หัวหนางานอาคารสถานที ่                                        
Master of Management                                                

 

 
ม.กฤษณชัย ไชยสมบูรณ                               
หัวหนางานจําหนายเครื่องเขยีน                              
Master of Management                                           

 

 
ม.สัญญา สีใส  

หัวหนางานจราจร-ยานพาหนะ  

ครุศาสตรบัณฑิต 

 
มิสสุวพร พันธพาณิชยกุล                              
หัวหนางานสุขอนามัย                                 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

                                                   
 

    

 
มิสวิไลพร หิรัญชัย                               

หัวหนางานโภชนาการ               
บริหารทรัพยากรมนุษยมหาบัณฑิต                                   

 
มิสดวงดาว ขาวดารา        

หัวหนางานศูนยวิชาการฯ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต      

 

 
มิสณัฏฐา แยมนาม                                                            

งานอาคารสถานที่                                                             
บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                

 

 
ม.วรพล ธรรมโวหารกุล                                   
งานอาคารสถานที่     

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                                                                            

    



 

 

ฝายบริหารทั่วไป 
 

 
มิสมนัสพร เวชวงษ 
งานสุขอนามัย    
ครุศาสตรบัณฑิต  

 

 
มิสวรกมล สจัจาพิพัฒน                                                   

งานสุขอนามัย                                                                 
ครุศาสตรบัณฑิต                                                             

 
มิสเรณู เอ้ืออริยกุล                                             

งานสุขอนามัย                                                        
วิทยาศาสตรบัณฑิต                                                

 
มิสนฐพร จาระไน 
งานโภชนาการ          

บริหารธุรกิจบัณฑิต      
                
 

    

 
ม.เผาพันธ อินใหม                                                  
งานศูนยวิชาการฯ 
Master of Arts                                                                  

 
มิสปรัชญา เหมือนพรม 

เอกสาร/ สารบรรณ/บัญชี/เลขานุการ     

ครุศาสตรบัณฑิต       
                                                                                      
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
             

 
  

 



 

 

สํานักผูอํานวยการ 
 

 

 
มิสวิภา พิณรัตน 

หัวหนาสํานักผูอํานวยการ/ 
หัวหนางานบุคลากร 

Master of Arts 
 

 

    

 
มิส ดร.สิริพร ฑิตะลําพูน                                    

หัวหนางานนโยบายและแผน                                
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                                                        

 

 
มิสอุษราภรณ ทะวะระ                               

หัวหนางานวิจัยและพัฒนา                            
การศึกษามหาบัณฑิต                                             

 
มิสศรีวรรณ อําภาพันธ                                                   

หัวหนางานประกันคุณภาพ         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
มิสสุพัคนา แกวประสิทธิ์                                               
หัวหนางานอภิบาล                                               

Master of Management     
                                            
 

    

 
ม.วิทยายุทธ สีทอง                                                

หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                   

Master of Arts                                                      

 
ม.สําเริง แกวสด 

หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ  
 

ครุศาสตรบัณฑิต                                      
 

 
มิสปรียานุช ผลแกว                                                       
หัวหนางานพัฒนา 
ศักยภาพผูเรียนฯ                        

ครุศาสตรมหาบัณฑิต                 
 

 
 
 
 
 
 

Mr.Manish Jingran                                           
หัวหนางานครูตางชาติ   

 
Master of Arts                                                                                 



 

 

สํานักผูอํานวยการ 
 

 
  มิสเยาวลักษณ อยูเจริญ                                                                 

หัวหนางานศูนยภาษาตางประเทศ          
Master of Arts                                                                                                                 

 

 
ม.อธิบดี รุงโรจน                                               

งานนโยบายและแผน                                                    
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                           

 
มิสศุภัคชญา ต้ังเจริญ                                            

งานประกันคุณภาพ                                      
ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                 

 
มิสนภัสวรรณ เจริญสําราญ                                    

งานอภิบาล                                                                    
Master of Management    

    

 
ม.วีรนนท ทรรทรานนท                                               

งานอภิบาล                                                         
Master of Education                                            

 

 
ม.โชคชัย เปงยะลา                                                 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                                       

 
ม.พิรุณ  ชาติกุล                                                                                

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                                             

 
ม.วีรวัฒน ไชยสุริยา                                                      

งานสื่อ-โสตทัศนูปกรณ                                              
 ครุศาสตรบัณฑิต                                                           

  
    

 
ม.ชาติ ปลาติ                                                          

งานสื่อ-โสตทัศนูปกรณ                                         
วิทยาศาสตรบัณฑิต                                               

 
ม.ณภัทร จรดล                                                   

งานสื่อ-โสตทัศนูปกรณ                                  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

 
มิสปราณี  เฉลิมมิตร                                                    

งานพัฒนาศักยภาพผูเรียนฯ                                
Master of Arts   

                                                                                   

 
 
 
 
 
 

ม.ไชยพร  บุญลาภ 
ประสานงานศูนยภาษา 

Master of Arts 
  

 

  



 

 

สํานักผูอํานวยการ 

 
  มิสกันยกร ดวงละออ                                               
เลขานุการผูอํานวยการ                                  
บริหารธุรกิจบัณฑิต      

                                           
 

 
มิสกนิษฐา บุรชาติ                                                       

งานนโยบายและแผน/ เลขานุการ                     
Master of Management                       

  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ฝายวิชาการ 
 

 

 
ม.ทองอินทร แสวงสิน 

หัวหนาฝาย/ 
หัวหนางานสอนเสริม 

Master of Arts 

 

    

 
ม.พิศิษฐ กฤตยานวชั                                                  

หัวหนางานหลักสูตรการสอน 
แผนกประถมศกึษา       
การศึกษามหาบัณฑิต                                                                                       

 
ม.อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ                                                   

หัวหนางานหลักสูตรการสอน                               
แผนกมัธยมศกึษา     

Master of Management                                          

 
ม.สมคิด วังจํานงค                                                     
หัวหนางานวัดและ

ประเมินผล                                                 
การศึกษามหาบัณฑิต         

 
มิสจนัทรเพ็ญ ศรีคงอยู                                          
หัวหนางาน SGL- พสวค.     

                               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต                                                

 
    

 
ม.ยุทธชัย อิทธิวรเชษฐ                                              

หัวหนางานภาษาตางประเทศ                                
Master of Management                                       

 

 
ม.อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ                                                   

หัวหนางานผลิตเอกสาร 
Master of Management                                          

 

 
ม.จุลธชั  อัครธราดล                                                       

หัวหนางานภาษาจีน                                                        
การศึกษามหาบัณฑิต                                                       

 
ม.ปองพล  บุญสรวย                                             
หัวหนางานชมรม                                
การศึกษาบัณฑิต     

                                                            
 
 



 

 

ฝายวิชาการ 
 

 
มิสอุษราภรณ ทะวะระ                                              

หัวหนางานนิเทศและ 
วิจัยในชั้นเรียน                                

การศึกษามหาบัณฑิต          
 

 
มิสเบญจลักษณ  สมคะเน                                              

หัวหนางานวิทยบริการ    

                                                
ครุศาสตรบัณฑิต                                                       

 
มิสจิราภรณ บุญเลี้ยง                                              
หัวหนางานแนะแนว                                            

 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                          

 
ม.สิทธิพงษ สังขเสม                                                 

หัวหนากลุมสาระฯ 
ภาษาไทยประถม                                                                                                                        

ครุศาสตรบัณฑิต    
 

    

 
ม.กิตติรัตน ศิริธนาพิพัฒน                                            

หัวหนากลุมสาระฯ                                                                     
คณิตศาสตรประถม                                                     

Master of Management                                                

 
มิสเนาวรัตน  ฉิมปรี                                                

หัวหนากลุมสาระฯ                                                
วิทยาศาสตรประถม                                                

Master of Arts                                                       

 
ม.จิรศักดิ์ จันทรภูเขียว                                              
หัวหนากลุมสาระฯ                                                

สุขศึกษาและพลศกึษาประถม                                                                    
การศึกษามหาบัณฑิต                                                   

 

 
ม.จักรินทร  สุขเกษม                                                    

หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมประถม                  

ศึกษาศาสตรบัณฑิต                                                      

    

 
มิสนัยนา วรรณรัตน                                              

หัวหนากลุมสาระฯ 

ศิลปะประถมและมัธยม                                          

Master of Management 
 

 
 
 
 
 
 

มิสกรปภา เหลาวิทยานุรักษ                               
หัวหนากลุมสาระฯ 

การงานอาชีพฯประถม                                                

Master of Arts     
 

 
มิสเยาวลักษณ อยูเจริญ                                                 

หัวหนากลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศประถม                                               

Master of Arts                                                           

 
มิสกลัยาทิพย  เกียรติพิริยะ                                     

หัวหนากลุมสาระฯ 
ดนตรีประถม                                                         

การศึกษาบัณฑิต                                                     
 

 



 

 

ฝายวิชาการ 
 

 
ม.เทพสัญยา ทรงสิริวรกุล                                          

หัวหนากลุมสาระฯ 

ดนตรีมัธยม                                                               

ครุศาสตรบัณฑิต    

 
มิสปาริชาติ  ดํารงพิริยกุล                                              

หัวหนากลุมสาระฯ 
ภาษาไทยมัธยม                                                              

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                                  
 

 
ม.พรอมพงษ กวีกิจธนา                                         

หัวหนากลุมสาระฯ 
คณิตศาสตรมัธยม                                                  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                         
 

  
ม.สาริน ผดุงสวัสดิ์                                                  

หัวหนากลุมสาระฯ 
วิทยาศาสตรมัธยม                                                           

ครุศาสตรมหาบัณฑิต              
 

    

 
มิสนิศากร วงศสินธพ                                                     

หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมมัธยม                  
Master of Management                                                

 
ม.บุญมั่น เพ็งชาวเขา                                             

หัวหนากลุมสาระฯ 
สุขศึกษาและพลศกึษามัธยม                                  

ครุศาสตรบัณฑิต                                                     

 
มิสพรสิรินทร วัฒนเสถียร                                           

หัวหนากลุมสาระฯ 
ภาษาตางประเทศมัธยม                                          

ครุศาสตรบัณฑิต                                  
 

 
มิสณัฐฐาน  นิธิภัทรมณีโชค                                           

หัวหนากลุมสาระฯ 
การงานอาชีพฯมัธยม                                                

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต                                 
    

 
มิสธิดารัตน ฟาสูงเนิน                                             

งานวิทยบริการ    
                                                      

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                                

 
ม.อมร ดิษยวณิช                                                   

งานแนะแนวมธัยม         
 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต         

 
  มิสลักขณา ศรีกิจการ                                                  

งานแนะแนวประถม                                                   
 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                             

 
มิสวรรณิกา ตนะทิพย                                              

งานวัดและประเมินผล                                              
ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ป.1                                          

การจัดการบัณฑิต                                                    
 

  



 

 

ฝายวิชาการ 
 

 
มิสวาริน เจียจวบศิลป        
งานวัดและประเมินผล                                                                                                                                                                                                                    

ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ป.2   
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 
มิสอัญชลี ชางแกว                                                      

งานวัดและประเมินผล                                                  
ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ป.3                                             

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                      
 

 
  มิสกนกวรรณ วัฒนา                                                 
งานวัดและประเมินผล                                                  

ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ป.4                                             
Master of Management                                           

 

 
มิสอรวรรณ   พัฒนภิรมย

งานวัดและประเมินผล                                                  
ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ป.5                                             

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
 

    

 
ม.ธนาธิป รัศมี                                                             

งานวัดและประเมินผล                                                  
ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ป.6                                              

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                       

 
มิสนชัชา  เพ็งภิญโญ                                               
งานวัดและประเมินผล                                                  

ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ม.1                                          
ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                    

 
มิสชญานุช ธงไชยฤทธิ์              
งานวัดและประเมินผล 

ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ม.2 
Master of Management 

 
มิสสมหมาย รสรุง                                                        

งานวัดและประเมินผล                                                  
ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ม.3                                          
บริหารธุรกิจบัณฑิต    

                                                    
    

 
มิสปริศนา เชี่ยวสุทธิ                                            
งานวัดและประเมินผล                                                  

ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ม.4                                          
การศึกษามหาบัณฑิต                                            

 
มิสพิมนุต นาประจุล                                               
งานวัดและประเมินผล                                                  

ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ม.5                                          
คหกรรมศาสตรบัณฑิต            

 

 
มิสฟาตินี    รักดี                                              

งานวัดและประเมินผล                                                  
ขอสอบ/ผลิตเอกสาร ม.6                                          

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                         

 
มิสศิริลักษณ โรจนโกศล         
งานเอกสาร/เลขาฝาย    

              
บริหารธุรกิจบัณฑิต                    

                                                                                                                                               
 



 

 

ฝายปกครอง 
 

 

 
ม.ปริยะ มงคลศิริ 
หัวหนาฝาย 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 

    

 
ม.สงา จาระนัย                                                              

หัวหนาแผนกปกครอง 
มัธยมศึกษา                            

Master of Management                                    
 

 
มิสเบญจวรรณ สุขสวัสดิ ์                                      
หัวหนาแผนกปกครอง

ประถมศึกษา                           
ครุศาสตรบัณฑิต                                                     

 
ม.ชัยพรรษ นาคเงินวิเศษ 
หัวหนางานสวัสดิภาพ 

 
ครุศาสตรบัณฑิต                                                     

 
ม.ธนวรรธณ ธนฐิติมหวงศ 
หัวหนางานระเบียบวินัย   

   
  Master of Management                               

 
    

 
มิสศจกีาญจน ศิรทรัพยไพสิฐ                                       

หัวหนางานสงเสริมประชาธิปไตย                        
Master of Arts                                                          

 
ม.วรวัฒน  ภูกรรณ            

หัวหนางานรักษาความปลอดภัย    
Master of Management                                                                                         

 
 
 
 
 
 

ม.จรัล อุดมสขุ                                                      

งานสวัสดิภาพและ 
ระเบียบวินัย                             

 
 

 
ม.ปราโมทย เจนสถิตยไพบูลย                                    

งานระเบียบวินัย     
Master of Management                                                                                                         

    



 

 

ฝายปกครอง 
 

 
มิสสมุิตรา ตระกูลเกษมศิริ  
งานเอกสาร/เลขานุการ  

Master of Management                                                                                                         
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 



 

 

ฝายกิจกรรม 
 

 

 
ม.ชาตรี ตั้งอัมพรตรีพล 
หัวหนาฝายกิจกรรม 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
           

 

    

 
ม.เทพสัญยา ทรงสิริวรกุล                                              

หัวหนางานดนตรีและการแสดง  
                          

ครุศาสตรบัณฑิต                                                                                                              
 

 
มิสหฤทัย สมบูรณจนัทร                                     

หัวหนางานกิจกรรม 
ภายใน-ภายนอก                             
Master of Arts                                                         

 
ม.ธฤษณุ  โภคบุญญานนท  

หัวหนางานลูกเสือ 
                                            

การศึกษามหาบัณฑิต     

 
ม.บรรหาร ปาโล                                                            

หัวหนางานสัมพันธชุมชน                                              
                                                      

Master of Arts                                                                    

    

 
มิสภารณี พ่ึงพระเดช                                           

หัวหนางานวิชาทหาร     
                                        

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                       

 
ม.วงศพัทธ  พงศภัคกิตติกูล     

หัวหนางานกีฬา       
 

Master of Management              

 
ม.เอนก ทองหลอ                                                          

ผกก.วิชาทหารปที่ 1                                                       
                      

ศิลปศาตรบัณฑิต 
                

 
ม.อติวิชญ เชี่ยงค้ิว                                               
ผกก.วิชาทหารปที่ 2       

                                                 
ศิลปศาสตรบัณฑิต                                               



 

 

ฝายกิจกรรม 
 

 
  ม.ธนิตย เพียรมณีวงศ                
ผกก.วิชาทหารปที่ 3   

                                                    

ศิลปมหาบัณฑิต                       
                                              
 

 
มิสนงนุช ขจรศรี 

งานบริหารฝาย/เลขานุการ 
 

Master of Management 
 

 
  

 
                                   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

    
 
  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

กลุมสาระภาษาไทย 
 

 
มิสพลอยชมพู ถาวรวัฒนา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
การศึกษามหาบัณฑิต 

 

 
ม.ฐาปกรณ  แกนนาคํา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

 
มิสเกสรา ทวีปรัชญา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ครุศาสตรบัณฑิต 

 

 
มิสณัฐณิชา ทองสุข                       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต                        

 
    

 
มิสกาญจนา วัฒนาเพ่ิมพูล 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ครุศาสตรบัณฑิต 

 

 
มิสนิตยา  ยอยแกว 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 
มิสพีริยา หาญบํารุงธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ครุศาสตรบัณฑิต 

 

 
ม.นิพนธ ศรีกุลคร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
Master of Management 

 
    

 
มิสสกุัญญา เชี่ยวสุทธิ                    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

Master of Management               
 

 
ม.จิรพงศ เตชะพงศประเสริฐ                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
  Master of Business 

Administration             
 
 

 
มิสปยะภา  ปญญาภู                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต               

 

 
ม.สิทธิพงษ สังขเสม                    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ครุศาสตรบัณฑิต   

              
 

 



 

 

กลุมสาระภาษาไทย 
 

 
มิสดวงหทัย  ฉัตรมณี                    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ครุศาสตรบัณฑิต                            

 

 
มิสธนภรณ  ลิ้มจิตสมบูรณ              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                          

 

 
มิสอิสราภรณ วรฤทธานนต                                                              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 การศึกษามหาบัณฑิต                                                                      

  

 
ม.กันตภณ โสภาวะดี                   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ศิลปศาสตรบัณฑิต                 

 
    

 
มิสทิพย พรหมโชโต                     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
การศึกษาบัณฑิต                       

 

 
มิสชนชนก มจีั่นเพชร 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1                       
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                    

 

 
ม.วชิรพงษ ศิริพงษมงคล 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1                       
ครุศาสตรบัณฑิต                         

 

 
มิสณิชาภัทร ภูไหม                      

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2                        
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                    

 
    

 
ม.ธาม คะเชนทรกลู                       

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2                        
ศิลปศาสตรบัณฑิต                          

 
มิสปาริชาติ ดํารงพิริยกุล            
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                       
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           

 

 
 
 
 
 
 

ม.เบญจพล บัวครอง 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                       
การศึกษาบัณฑิต 

 

 
  มิสอรวรรณ ดํารงศักดิ์                   
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4                       
การศึกษาบัณฑิต                            

 
  



 

 

กลุมสาระภาษาไทย 
 

    

 
ม.พิษณุ จงเจริญ                           

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4                        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                 

 

 
ม.ชัยพล ขอดทอง                              

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                        
ครุศาสตรบัณฑิต                           

 

 
ม.อติวิชญ เชี่ยงค้ิว 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                       
ศิลปศาสตรบัณฑิต                        

 
มิสรักตาภา ธนาวรรณิต               

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6                        
การศึกษามหาบัณฑิต                     

    
 
 
 
 
 
 

ม.วิทวัส ฤกษถวิลชัย      
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6                        

Master of Arts                                  

 
                     

 
         

 

 
  

    
    

 
 
 
 
 
 
  

    

 



 

 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 

 
มิสณัฐชา หอทอง 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

Master of Education 
 
 

 
มิสสุวรรณา สุขล้ําเลิศ                    

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                         
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                 

 

 
มิสอภิญญา ไพราม                           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

ครุศาสตรบัณฑิต                             
 
 

 
มิสนลินรัตน สิทธาวราศักดิ ์
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 
 

    

 
มิสถุงเงิน ชูวงษ                                                             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        
Master of Arts                                                                                  

 
 

 
มิสธนัยาณี  ใจชื้น 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
 

 
มิสปฐมพร ทรงอยู 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        
ครุศาสตรบัณฑิต 

 
 

 
มิสวิภาวี  ทองมีศรี                       

 ชั้นประถมศกึษาปที่ 3                         
การศึกษาบัณฑิต                          

 
 

    

 
มิสสจุินดา พูเข็มประยูร                
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        

Master of Arts                              
 

 
มิสปยกาญน เรืองย่ิง                                                                                                               
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        

Bachelor’s Degree in 

Pedagogy 
 
 

 
มิสชนิตา หลวงแปง                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                        
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต               

 
 

 
มิสชณิดาพร ปานบานแพว                                                                              
 ชั้นประถมศกึษาปที่ 4                         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                                                       

 
 



 

 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 

ม.เมธาวี ลิ่มพนารักษ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                         
ครุศาสตรบัณฑิต 

 

 
มิสพานทอง อิ่มประไพ                     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                            

 

 
มิสศิวพร แซเบ                                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                         
M.A. of Teaching Chinese                                      

 

 
มิสวรินทร  ไผสมบูรณ                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         

M.A. of Teaching Chinese                                      
 

    

 
มิสเยาวลักษณ อยูเจริญ                                                                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         

Master of Arts                                                                                              
 

 
มิสพิชญชา โสชา                           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         
M.B.A.                                     

 

 
มิสเหมวรรณ ตาลปตรเจริญกิจ     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต          

 

 
ม.เอกรัฐ พานิชยพัฒนานนท          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1          
Master of EducationTESOL  

 
    

 
มิสทิพวรรณ ดํารักษ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1          

Master of Arts                             

 
มิสวงศพรรณ ศิรประภาพฤทธิ์     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1          
Bachelor’sDegree in 

Pedagogy   
 

 
มิสรังสิมา  ถาวงศ                                              
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1          
การศึกษาบัณฑิต                

 

 
มิสชญานุศภัฒค โรจนวรวัฒน      

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                       

  



 

 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 

 
ม.วิสิทธิ์ สุภอมรพันธุ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2        

Master of Arts 
 

 
มิสสิริวิมล เขมะธารากูล              
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3        
College of Foreign 

Language   
 

 
มิสอุไรวรรณ ทวีปสูงเนิน             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3        
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต             

 

 
มิสณัฐยา  พลยะเดช                     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3        
ครุศาสตรบัณฑิต                          

 

    

 
ม.ยุทธนา เพชรโยธา ผองแผว                         

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                                            

 
มิสสุรีรัตน ไชยสุริยา                      

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
ครุศาสตรมหาบัณฑิต                   

 

 
มิสพรสิรินทร วัฒนเสถียร          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
ครุศาสตรบัณฑิต                                

 

 
ม.จุลธชั  อัครธราดล                             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4         
การศึกษามหาบัณฑิต    

    

 
ม.กัมปนาท    เพชรคํา                    
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        
ครุศาสตรบัณฑิต     

 
 

 
ม.ดร.วรวรรษ เทียมสุวรรณ            

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        
Ph.D. Educational 

Leadership         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ม.ประสิทธิ์พร กูประเสริฐ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        

Master of Science in the 
Social sciences 

 

 
ม.สหรัฐ สิงหยะบุศย                  
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
ศิลปศาสตรบัณฑิต                       

  
 



 

 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 

 
ม.ชวภณ  เบ้ืองบน                             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                        

 
มิสพนาสวาท ยังสามารถ             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
Master of Arts                                      

 

 
 
 
 
 
 

มิสสุวิมล เศวตศิลา 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6   
ศิลปศาตรมหาบัณฑิต       

 
 
 
 

    
 
  

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
 



 

 

กลุมสาระคณิตศาสตร 
 

 
มิสจิระวรรณ จันทรวงศ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

Master of Arts 
 
 
 

 
มิสสารสนิ เล็กเจริญ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 
มิสไพจิต ลิ่มฮกไล                            

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

Master of Management                
 
 
 

 
มิสศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                  

 
 
 

    

 
มิสสภุาณี ศรีศิริวัฒน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        

Master of Arts 
 

 
มิสปาริชาติ หงษแปลง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        

Master of Management 
 

 
 
 
 
 
 

มิสนวพร ภูพลอย 
 ชั้นประถมศกึษาปที่ 3                         
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 

มิสฉวีวรรณ  ศรศรี 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        

Master of Arts 
 

    
 
 
 
 
 
 

มิสเอมิกา บัวสด                            
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        
ครุศาสตรบัณฑิต                           

 
 

 
 
 
 
 
 

มิสชลธชิา  นวมภุมรินทร 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                        

Master of Management 
 
 

 
 
 
 
 
 

มิสธิดารัตน บุญชุม                           
 ชั้นประถมศกึษาปที่ 4                         
ครุศาสตรบัณฑิต                              

 
 

 
 
 
 
 
 

มิสธัญญภรณ ดาลัดจรัสแสง       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                         

Master of Management             

 



 

 

กลุมสาระคณิตศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 

ม.ศักดา ทองหยัด                            
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                

 
 

 
 
 
 
 
 

มิสแจมจนัทร ปราบคนชั่ว              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                         
การศึกษาบัณฑิต 

 

 
 
 
 
 
 

มิสกชพรรณ โสภณฑปกรณ        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                         
ครุศาสตรบัณฑิต     

 
 
 
 
 
 

มิสปยรัตน เต็มศิริฤกษกลุ             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         
ครุศาสตรบัณฑิต                          

 

    
 
 
 
 
 
 

มิสสุรางคพิมล  บุญมาก                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         
วิทยาศาสตรบัณฑิต                  

 

 
 
 
 
 
 

ม.กิตติรัตน ศิริธนาพิพัฒน                       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                        

Master of Management                     
 

 
 
 
 
 
 

ม.อัครวัฒน ศักดาเศรษฐไชย    

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1          
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 

 
 
 
 
 
 

ม.ปองพล บุญสรวย                           
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1          

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                             

    
 
 
 
 
 
 

มิสทิวาภรณ การบุญ                     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2          
Master of Management                  

 

 
 
 
 
 
 

มิสธัญลักษณ ธนูศร                        

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2          
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

 
 
 
 
 
 

มิสจรรยา ใจเย็น                          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              

 
 
 
 
 
 

มิสวิภาภรณ แซลิ้ม                        

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3        

Master of Management                 
 

  



 

 

กลุมสาระคณิตศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 

มิสนวลพรรณ มาโนษยวงศ           
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3        

Master of Arts    
 

 
 
 
 
 
 

มิสอมรรัตน เขียวประไพ       
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
วิทยาศาสตรบัณฑิต                       

                               
 

 
 
 
 
 
 

ม.พรอมพงศ กวีกิจธนา                 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                 

 

 
 
 
 
 
 

มิสอรนิภา ไทยแท                        

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต          

    
 
 
 
 
 
 

มิสดไนยา ไกรเลิศณรงค              

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        

วิทยาศาสตรบัณฑิต                      

 
 
 
 
 
 

  มิสณัฏฐรี ศิริจรูญวงศ                      
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต              
 

 
 
 
 
 
 

ม.รุงโรจน นิลจนัทร 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5         
ครุศาสตรบัณฑิต  

 

 
 
 
 
 
 

มิสศจีกาญจน์ ศิรทรัพย์ไพสิฐ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        

Master of Arts                                 
 

    
 
 
 
 
 
 

มิสพัชราวดี สายทองแท              

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                     

                         
 
 

 
 
 
 
 
 

ม.จักรพล  สาใจ                            

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
วิทยาศาสตรบัณฑิต                        

 
 

 
 
 

 



 

 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 
 

 
ม.สุรสิทธิ์ คูแกว 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

การศึกษาบัณฑิต 
 
 

 
มิสวิสาข หนสูวัสดิ ์

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                         
การศึกษาบัณฑิต 

 

 
มิสเพชรสมร  ดวนล ี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

Master of Management 
 
 

 
มิสปภัทรนนัท คงพินิจนธิิกูล         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        
Master of Management                

 
 

    

 
มิสขวัญแกว โสนาพูน                   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        

Master of Management              
 
 

 
มิสคชาภรณ กิจสวน                        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        

Master of Management                 
 

 
มิสอารียา แสงอุน                              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        
Master of Arts                  

 
 

 
มิสศิริมา ฉัตรสุวรรณ                  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                         
Master of Management              

    

 
มิสมชัญากรณ ธรรมเกตุ                    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                        

Master of Arts                                                     
 
 

 
มิสศุภลักษณ รักษาพล              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                        
ครุศาสตรบัณฑิต                       

 
 

 
มิสประภาพรรณ วิเศษสุวรรณวัต   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                        
วิทยศาสตรบัณฑิต                            

 
 
 

 
มิสสุรัตนา วงศปุย                           

 ชั้นประถมศกึษาปที่ 5                         
การศึกษาบัณฑิต                       

 
 



 

 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 
 

 
มิสเนาวรัตน ฉิมปรี                    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                         

Master of Arts                          
 

 
ม.สยาม เจริญศรี                       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         
การศึกษามหาบัณฑิต 

 

 
มิสกิติมา ประยูรยงค                       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         

Master of Management                 
 

 
ม.กฤษตชิัย ดียิ่ง                                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                  

 
    
 
 
 
 
 
 

มิสศิริพร เจริญศิริ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1         

Master of Arts                                                                                              
 

 
มิสกรองจิต วานิชวรรณ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1          
วิทยศาสตรมหาบัณฑิต 

 
มิสโสภาภรณ ศิริโสภณ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1         

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                     
 

 
มิสวลัยพร หองแซง         
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2          
ครุศาสตรบัณฑิต                     

    

 
มิสภัทรพร ชํานาญ                       

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2          
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                     

 
มิสสุธารส ลอยถาวร                   

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2          
  Master of Arts                                  

 
มิสนาถณรินทร วัฒนธนนันท                      

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3          
ศึกษาศาสตมหาบัณฑิต 

 

 
ม.เขมทัต นาคพันธ                       

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3         
Master of Arts                               

  



 

 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 
 

 
มิสศิริเพ็ญ ตันติ์เปลง                    

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                 

 

 
มิสณิศวรางค ปุญญา                     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
Master of Arts                                  

 
 

 
ม.ณัฐพงษ  ภูมั่น                          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
การศึกษาบัณฑิต                           

 

 
ม.สาริน ผดุงสวัสดิ์                   

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4        
ครุศาสตรมหาบัณฑิต                            

 

    

 
มิสอนุรักษ พฤกษมาศ                   

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5         
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต               

 
ม.วัชรพงษ  ธงเงิน                        

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        
ครุศาสตรบัณฑิต                           

 

 
ม.กรกฎ ถมมา                            

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต               

 

 
ม.เปรมศักดิ์ รติวิริยะพงศ             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                 

    

 
มิสทรานนท ธรรมโชติ                 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
การศึกษามหาบัณฑิต   

 
             
 
 

 
ม.พงษธร แกวยองผาง                  

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
Master of Management                             

 

 
มิสกรกนก ศรีมันตะ                      

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
Master of Arts                                  

 
ม.จักษ  จกัษเมธา                             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                    

  
 



 

 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 

 
ม.อานนท แซเต็ง 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                        

การศึกษาบัณฑิต 
 
 

 
มิสสลุีรัตน ชุมปญญา 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 
มิสวไลพร พิพัฒนพงษพยุหะ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        
Master of Arts                              

 
 

 
มิสรุจิรา ถนอมตน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                        
การศึกษามหาบัณฑิต 

 
 

    

 
ม.ศุภชลบดี  ประกอบกิจ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                        
การศึกษาบัณฑิต 

 
 

 
มิสกรุณา จุลลาย                            

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                        
ครุศาสตรบัณฑิต                       

 
 

 
มิสชลธชิา เพียรทอง                         
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                        
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                         

 
 

 
 
 
 
 
 

ม.ปญจพล จลุนาค 
 ชั้นประถมศกึษาปที่ 4                         
ครุศาสตรบัณฑิต 

 

    

 
มิส จงรัก สุกใส               

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                        
การศึกษามหาบัณฑิต                    

 

 
ม.จักรินทร สุขเกษม                                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                        
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                       

 
 

 
มิสดารารัตน วงศเรืองศักดิ์              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                        
ครุศาสตรบัณฑิต                              

 
 
 

 
มิสกลุวัลย พัชรภูกิตติกลู               
 ชั้นประถมศกึษาปที่ 6                         

Master of Arts                              
 

 



 

 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 

 
มิสกอธญิญา ประสานเกตุ                                                   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6                         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                                                   

 

 
มิสพัชราภรณ บัวเพ็ชร 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1         
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                      

 

 
ม.ปภังกร อัครชยางกร             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1         
Master of Education           

 

 
ม.นพชัย โยธินะเวคิน                   

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2         
Master of Management 

 
    

 
มิสสภุารัตน กอหะสุวรรณ 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2         

Master of Management                 
 

 
ม.ณพชร  รัตนโกสัย                     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2          
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
ม.ธงชัย พรหมจรรย                     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                             

 

 
  ม.ธีรเมธ อาษากิจ                                  
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3          

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                

    

 
มิสรัตนา อมรรัตนชัย                        
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3          
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                  

 
ม.ภูมิภทัร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4          
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต              

 
ม.ชยกร  อุดมวงษ                         

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4          
อักษรศาสตรบัณฑิต                      

 
ม.เอนก  ทองหลอ                        

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                      

  



 

 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 

 
มิสปวันรัตน ธัญญะผล                 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                    

 

 
ม.ภัทรพล  แยมวงษศรี                 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5        
ครุศาสตรบัณฑิต                       

 
มิสนิศากร วงศสินธพ                        
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        

Master of Management      
 

 
ม.กรีฑา ถิระวัฒนทยาวัต 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6        
รัฐศาสตรบัณฑิต 

 
    
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 



 

 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
มิสประเทือง พึงใจ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
Master of Arts 

 

 
 
 
 
 
 

มิสกรปภา เหลาวิทยานุรักษ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

Master of Arts 
 

 
ม.อนุวัฒน สังฆสอน                          
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ครุศาสตรบัณฑิต                                   

 
มิสอุษนีย ณ พัทลุง 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
Master of Arts 

 
    

 
  มิสณัฏฐนชิา มากคิด                     
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

Master of Management 

 
ม.ชาติชาย ตาริชกุล                                              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                                                                                                                                     

 

 
มิสประภสัสร แสนคํามวง                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

Master of Arts                                 
 

 
มิสณฉัตรปวีณ พิสิฐพิพัฒนา     

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
Master of Arts                          

 
    

 
ม.ประเสริฐพร เลื่อนประไพ         
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

Master of Management             
 

 
มิสสชุีรา ยูซูฟ                             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
  การศึกษามหาบัณฑิต                    

 
 
 

 
มิสสภุาพรรณ มีคุณ                        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

Master of Arts                              
 

 
มิสทิพยสุดา สาคร                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต         
              

 

 



 

 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
ม.ชาญศิลป นลิสายชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1                       
Master of Management 

 

 
มิสณัฐฐาน นิธภิัทรมณีโชค 

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1                       
ครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต       
 

 
มิสกติกา  เมฆสุต                           

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2                        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต               

  

 
มิสธนกร มธุมิศรานนท               

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2                       
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต     

 

    

 
ม.สุพจน สะอาดดี                          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                       
Master of Arts                                  

 

 
ม.กันตภน คิ้วสงา                           
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                       

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                                                            
 

 
มิสกัญญา สนุทรธัย                       

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4                       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                 

 

 
มิสเรณู รัตนผล                             

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                        
Master of Arts                                 

    

 
ม.นพดล แสงทอง                                                    

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                        
ครุศาสตรมหาบัณฑิต    

 

 
มิสณนฐัรักษ อรุณทัต                          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6                       
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                      

 

 
ม.ธนูศักดิ์ ทองมั่น                          

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6                       
การศึกษามหาบัณฑิต                   

 

 
 

 
 

 



 

 

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี 
 

 
มิสกลัยาทิพย เกียรติพิริยะ                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
การศึกษาบัณฑิต 

 

 
มิสทิพยมงคล ทองออน            
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ศีกษาศาสตรบัณฑิต                     

 

 
มิสคุณัญญา บัวระภา                    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ศิลปมหาบัณฑิต                           

 

 
มิสกนกวรรณ บุญสรวย               
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

Master of Management              
 

    

 
ม.อัฒพงษ ทาสีเพชร                                                           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต                                                      

 

 
มิสพัทธนนัท อภิวิชญกลุธชั        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต             

 

 
มิสนัยนา วรรณรัตน                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

Master of Management             
 

 
มิสอัศมาร หมัดเหย็บ                 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

 
    

 
ม.โรจนินทร สุรียนิธิคุณ                
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

Master of Management              
 

 
 
 
 
 
 

มิสวัลยา ศรีระแกว 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1                         

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 
 
 

 
ม.เลิศศักด์ิ รักสุจริต                                              
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1                       

Master of Management                      
 

 
ม.สิปปวิชญ วงศสกลุศิลป          
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2                       
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                               

 
              

 
 



 

 

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี 
 

 
ม.ปฐมพงศ สขุเกษม                       

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2                       
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต                         

 

 
ม.บรรหาร  ปาโล                

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                       
Master of Arts                                               

 

 
ม.คฑาหัสต นวลพลกรัง              

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                        
Master of Management              

  

 
มิสปานจิตต ชนะกานนท                
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                       
ศิลปมหาบัณฑิต                          

 
    
 
 
 
 
 
 

มิสเจนจิรา บัวศรี 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4                       

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 
 

 
มิสสาวิตรี แจมใจ                           

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4                       
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                      

 

 
ม.สันติ หาญจิตตระการ                

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4                       
เทคโนโลยีบัณฑิต                           

 

 
ม.ชัยวัฒน ชนะกานนท            
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                        
การศึกษามหาบัณฑิต 

 

    

 
ม.ชัยวัฒน คุณสมบัติ                     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                        
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                  

 
ม.เอกสิทธิ์ จลุละครินทร        
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                       
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 

 
ม.ธนิตย เพียรมณีวงศ                   

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6                       
ศิลปมหาบัณฑิต                             

 

 
 
 
 
 
 

ม.วศิน พรพงศา 
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6                      
Bachelor’s of music   

 
 

 



 

 

กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
ม.ณัฐพล  โมระเสริฐ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

 
ม.ธฤษณุ โภคบุญญานนท                                           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
การศึกษามหาบัณฑิต                                    

 

 
ม.ฟาริส  รักดี                              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
การศึกษาบัณฑิต                          

 

 
ม.อนิรุตร ออนแห 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ศีกษาศาสตรบัณฑิต 

 
    

 
ม.วุฒิพงศ แยมประดิษฐ              
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                   

 

 
ม.เฉลิมพล นาคภูมิ                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
การศึกษาบัณฑิต                         

 

 
ม.เฉลิมพล สวางพงษ 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
การศึกษาบัณฑิต 

 

 
ม.จิรศักดิ์ จันทรภูเขียว                  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
การศึกษามหาบัณฑิต                      

 
    

 
ม.วัฒนธนัท พัชรภูกิตติกลู               
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

Master of Management                    
 

 
ม.พงษเทพ มานทอง                   
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
การศึกษาบัณฑิต                         

 
 
 

 
ม.ณัฐพงศ สุทธิชี                           

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1                       
ครุศาสตรบัณฑิต                           

 

 
ม.ณัฐดนัย สุตันตานนท                

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1                       
การศึกษาบัณฑิต                       

 
              

 
 



 

 

กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
ม.พิษณุ ชาติกุล                                     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 2                       
การศึกษาบัณฑิต                                     

 

 
ม.บุญมั่น เพ็งชาวเขา                    
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3                       
ครุศาสตรบัณฑิต                     

 
 

 
ม.ศุภสิทธิ์ ดาลัดจรัสแสง      
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 4                        

Master of Management              
  

 
ม.วงศพัทธ  พงศภัคกิตติกูล     

ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 5                       
Master of Management              

 

    

 
ม.ไพโรจน สายทอง                    
ชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6                       

Master of Management              
 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


