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คาํสั�งโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

ที�  �/���� 

เรื�อง  แต่งตั�งตาํแหน่งและหน้าที�บุคลากรประจาํปีการศึกษา  ���� 

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

 เพื�อให้การบริหารโรงเรียนดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เอกภาพและนโยบายของโรงเรียน  

อาศยัอาํนาจตามความใน  มาตรา  31  (1)  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  จึงแต่งตั�ง

คณะกรรมการที�ปรึกษาผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ดงันี�  

 

คณะกรรมการที�ปรึกษาผู้อาํนวยการ 

1.    ผูอ้าํนวยการ 

2. ภราดาสยาม แกว้ประสิทธิ�   รองผูอ้าํนวยการ  /  หวัหนา้สาํนกัผูอ้าํนวยการ 

   ที�ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน/หวัหนา้งานศนูยภ์าษาต่างประเทศ 

3. ภราดาศิริชยั ผงัรักษ ์  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ /  หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

4. มิสปิยาภรณ์ คาํเวียงจนัทร์  หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน 

5. มิสสุดา ดงหลง  ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน/ หน.งานการเงินและบญัชี 

6. มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ ์  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ/หน.งานหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

7. มิสวรรณา กรัสพรหม  ผูช่้วยฝ่ายวิชาการระดบัประถมศึกษาตอนตน้  

8. ม.นพดล ปัญญาดี  ผูช่้วยฝ่ายวิชาการระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

9. มิสสุพตัรา แกว้แสนสุข  ผูช่้วยฝ่ายวิชาการระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ / 

   หน.งานนิเทศการสอน 

               �.   ม.สุเมธ พุทธเมฆ  ผูช่้วยฝ่ายวิชาการระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

10. ม.อนนัต ์ จิตตอ์ารียเ์ทพ  หวัหนา้แผนกปกครอง/งานระดบัชั�น 

11. มิสณัฐตินา รุจิพงษ ์  หวัหนา้แผนกกิจกรรม 

12. ม.ธงชยั กิจเจริญ  หวัหนา้ฝ่ายบริหารทั�วไป  /  งานอาคารสถานที� 

13. มิสนพรัตน ์ รัตนบวร  ผูช่้วยฝ่ายบริหารทั�วไป / หน.งานมุมสวสัดิการ 

14. มิสวชัรี เกิดท่าไม ้  หวัหนา้ฝ่ายปฐมวยั 

15. มิสสาวิตรี คงวิมล  เลขานุการ 
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อตัรากาํลงัฝ่ายสํานกัผู้อาํนวยการ  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายสํานักผู้อาํนวยการ 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

�. ภราดาสยาม     แกว้ประสิทธิ�  หน.สาํนกัผูอ้าํนวยการ / 

ที�ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน / 

หวัหนา้งานศนูยภ์าษาต่างประเทศ 

หอ้งหวัหนา้สาํนกัฯ 

�. มิสชฎามาศ     ศรีชนะวฒัน ์ หน.งานวิจยัและพฒันา  /  ช่วยงาน

ประกนัคุณภาพ   

หอ้งพกัครู ม.5 

�. มิสสุนิภา    สวสัดิวงษ ์ หน.งานบุคลากร  / เลขาสาํนกัฯ   หอ้งสาํนกัผูอ้าํนวยการ 

4. มิสรัชนก    อบรม หน.งานอภิบาล / สอนดนตรีสากล  หอ้งอภิบาล 

5. ม.การุณ     วรศิลป์ งานอภิบาล  / ช่วยสอนวิชาเขม้ หอ้งอภิบาล 

�. มิสธนิดา     โกสิตานนท ์ งานบุคลากร / ช่วยงานอภิบาล /

ช่วยงานทะเบียนสถิติ 

หอ้งสาํนกัผูอ้าํนวยการ 

�. มิสสาวิตรี    แขกเทศ  หน.งานประกนัคุณภาพ  /   

ที�ปรึกษางานสอนเสริม 

หอ้งประกนัคุณภาพ 

�. มิสจนัทิพย ์   เครือจนัทร์ หน.งานนโยบายและแผน / ระบบ

SWIS / ช่วยงานเทคโนโลยฯี / 

ช่วยงานประกนัคุณภาพ 

หอ้งสาํนกัผูอ้าํนวยการ 

�. ม.เอ        ดีหลี หน.งานเทคโนโลยฯี /  ระบบ

เครือข่าย / ช่วยสอน 

หอ้งศนูยเ์ทคโนโลยฯี 

��. ม.สกล      สายสุดสวาท เจา้หนา้ที�งานเทคโนโลยฯี /  

ถ่ายภาพ, วีดีทศัน์, โสตฯ /ช่วย

สอน 

หอ้งศนูยเ์ทคโนโลยฯี 

1�. ม.วีรศกัดิ�      คนัโธ เจา้หนา้ที�งานเทคโนโลยฯี/ช่วย

สอน 

(ไปช่วยราชการฝ่ายการศกึษาฯ) 

ฝ่ายการศกึษา 

 

��. ม.ธนาวุธ     ตอรบรัมย ์ เจา้หนา้ที�งานเทคโนโลยฯี /ช่วย

สอน 

(ไปช่วยราชการฝ่ายการศกึษาฯ) 

ฝ่ายการศกึษา 

13. ม.สมพบ    คาํมี เจา้หนา้ที�งานเทคโนโลยฯี /  

ถ่ายภาพ, วีดีทศัน์, โสตฯ /ช่วย

สอน 

หอ้งโสตฯ 
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อตัรากาํลงัฝ่ายสํานกัผู้อาํนวยการ  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายสํานักผู้อาํนวยการ 

 
ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

14. ม.ณัทกฤช    ศรีสุวรรณ เจา้หนา้ที�งานเทคโนโลยฯี /  

ถ่ายภาพ, วีดีทศัน์,โสตฯ /ช่วยสอน 

หอ้งโสตฯ 

��. มิสวาสนา    เอี�ยมพินิจ เจา้หนา้ที�งานเทคโนโลยฯี/

ช่วยงานประกนัคุณภาพ/จดัทาํ

เอกสาร/ทะเบียนคอมพิวเตอร์

,โสตฯ,ทะเบียนการซ่อมบาํรุง

,โพสตภ์าพ,โพสตข่์าว สาํนกั

ผูอ้าํนวยการ 

หอ้งสาํนกัผูอ้าํนวยการ 

16. ม.ศิริพงษ ์ จรัสโรจนกุล เจา้หนา้ที�งานประกนั หอ้งประกนัคุณภาพ 

 
 

 

อตัรากาํลงัฝ่ายสํานกัผู้อาํนวยการ  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายสํานักผู้อาํนวยการ 

อตัรากาํลงัครูคาํสอน 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

� มิสวาสนา    ตนานนทช์ยั สอนคาํสอนช่วงชั�นที� � หอ้งสมุด 

2 มาสเตอร์การุณ    วรศิลป์ สอนคาํสอนช่วงชั�นที� � หอ้งสมุด 

3 มิสรัชนก     อบรม สอนคาํสอนช่วงชั�นที� � หอ้งอภิบาล 

4 มิสพรพิมล   อติชาติธานินทร์ สอนคาํสอนช่วงชั�นที� � หอ้งเซนตฟ์รังส์ซิส 

5 มาสเตอร์สมมาตร  ศรีวิศาลศกัดิ�  สอนคาํสอนช่วงชั�นที� � หอ้งแนะแนว 

6 Mr.Alejo P. Arpon,Jr สอนคาํสอนช่วงชั�นที� � หอ้งประชุมสาํนกัผูอ้าํนวยการ 

7 ผูอ้าํนวยการ สอนคาํสอนช่วงชั�นที� � หอ้งประชุมสาํนกัผูอ้าํนวยการ 
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อตัรากาํลงัฝ่ายธุรการ-การเงิน  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายธุรการ  -  การเงนิ 

 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

�. ภราดาสยาม     แกว้ประสิทธิ�  ที�ปรึกษาฝ่ายธุรการ- การเงิน หอ้งหวัหนา้สาํนกัฯ 

�. มิสปิยาภรณ์     คาํเวียงจนัทร์ หน.ฝ่ายธุรการ-การเงิน / 

หน.งานทะเบียนสถิติ 

หอ้งธุรการ 

3. มิสสุดา           ดงหลง ผช. หน.ฝ่ายธุรการ-การเงิน / 

หน.งานการเงินและบญัชี 

หอ้งการเงิน 

�. มิสจารุวรรณ   ต่างใจ เจา้หนา้ที�งานทะเบียนสถิติ หอ้งธุรการ 

�. มิสสาวิตรี       คงวิมล เจา้หนา้ที�งานทะเบียนสถิติ/ 

เลขาผูอ้าํนวยการฯ 

หอ้งธุรการ   

�. มิสอุษณี         สิมะขจรเกียรติ หน.งานสารบรรณ หอ้งธุรการ 

�. มิสรสสุคนธ ์   กุลวิทย ์ หน.งานตรวจสอบการเงิน / 

หน.งานธนาคารโรงเรียน /

ช่วยงานอภิบาล 

หอ้งการเงิน/หอ้งธนาคาร

โรงเรียน 

8. มิสวาสนา       ตนานนทช์ยั เจา้หนา้ที�งานการเงินและบญัชี หอ้งการเงิน 

9. มิสกญัพชัร์     ทรัพยเ์จริญ เจา้หนา้ที�งานการเงินและบญัชี หอ้งการเงิน 

10. มิสหทยัชนก   วงศพ์ลบั เจา้หนา้ที�งานการเงินและบญัชี หอ้งการเงิน 

�1. มิสรจนา          ดิศสงัวร หน.งานจดัซื�อ  หอ้งจดัซื�อ 

�2. ม.ธชัพงศ ์       แยม้เกษร หน.งานพสัดุครุภณัฑ ์/ งาน

ทะเบียนทรัพยสิ์น / งานจดัซื�อ 

หอ้งครุภณัฑ ์

14. มิสอาํนวยพร   ตอรบรัมย ์ หน.งานประชาสมัพนัธ ์ หอ้งประชาสมัพนัธ ์

15. มิสวารุณี          คงวิมล เจา้หนา้ที�งานประชาสมัพนัธ ์ หอ้งประชาสมัพนัธ ์
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อตัรากาํลงัฝ่ายวชิาการ  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายวชิาการ 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

�. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ที�ปรึกษาหวัหนา้ฝ่ายวิชาการ   

�. ภราดาสยาม  แกว้ประสิทธิ�  หน.งานศนูยภ์าษาต่างประเทศ หอ้งฝ่ายสาํนกัผูอ้าํนวยการ 

3. มิสอาภรณ์    วิริยะรัมภ ์ หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ/หน.งาน

หลกัสูตรและการเรียนการสอน 

หอ้งฝ่ายวิชาการ 

4. มิสวรรณา  กรัสพรหม ผช.หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ

ระดบัประถมตน้  

หอ้งฝ่ายวิชาการ 

5. ม.นพดล  ปัญญาดี ผช.หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ

ระดบัประถมปลาย 

หอ้งฝ่ายวิชาการ 

6. มิสสุพตัรา     แกว้แสนสุข ผช.หวัหนา้ฝ่ายวิชาการระดบั

มธัยมตน้/หน.งานนิเทศการสอน  

หอ้งฝ่ายวิชาการ 

7. ม.สุเมธ     พุทธเมฆ  ผช.หวัหนา้ฝ่ายวิชาการระดบั

มธัยมปลาย 

หอ้งฝ่ายวิชาการ 

8. ม.ประสบสุข      ปราชญากุล หน.งานวดัและประเมนิผล   หอ้งฝ่ายวิชาการ 

9. มิสประกายแกว้  เปลื�องนุช เจา้หนา้งานวดัและประเมินผล หอ้งฝ่ายวิชาการ 

10. มิสเพลินตา       พรมฤทธิ�  เจา้หนา้งานวดัและประเมินผล หอ้งฝ่ายวิชาการ 

11. มิสณฐาพชัร์      อโศกตระกลู เจา้หนา้งานวดัและประเมินผล หอ้งฝ่ายวิชาการ 

�2. มิสนนัทนา        ลิ�มเจริญ เจา้หนา้ที�ฝ่ายวิชาการ หอ้งฝ่ายวิชาการ 

�3. มิสศิรินนัท ์      บรรจงศริิ เจา้หนา้ที�ฝ่ายวิชาการ หอ้งฝ่ายวิชาการ 

�4. ม.บุญรวม       ติ�งแตง เจา้หนา้ที�ฝ่ายวิชาการ   หอ้งผลิตเอกสาร 

�5. มิสนนัทิยา     คาํม ี หน.งานหอ้งสมุด /  

สอนภาษาไทย 

หอ้งสมุด 

�6. มิสชุติมา     มุสิการยกลู งานหอ้งสมุด  / สอนคู่ภาษาจีน หอ้งสมุด 

17. มิสชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ หน.งานสื�อการสอน /  

งานศนูยภ์าษาจีน 

สอนวิชาศิลปะ  ป.1-3 

หอ้งสื�อการสอน 

หอ้งพกัครู  ป.3 

�8. มิสมลัลิกา    พุทธเมฆ หน.งานแนะแนว  /   

สอนวิชาแนะแนว  ม.ปลาย 

หอ้งแนะแนว 

�9. มิสสุภาพร    เพช็รสดใส ช่วยงานแนะแนว ป.� หอ้งพกัครู ป.� 

20. มิสพวงทอง   วงศพ์ลบั หน.งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน / 

สอนวิชาสุขศึกษา  ป.� 

หอ้งลกูเสือ 
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อตัรากาํลงัฝ่ายวชิาการ  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายวชิาการ 

 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

��. ม.ตรัยเทพ    พวงลาํใย งานศนูย ์Cambridge หอ้งพกัครู ม.� 

��. มิสอญัมณี    สงัวาลยเ์พชร เจา้หนา้ที�ศนูยภ์าษาต่างประเทศ หอ้งศนูยภ์าษาต่างประเทศ 

��. มิสบุญสม   บุญประเสริฐ หน.งานศนูยภ์าษาจีน  / 

ที�ปรึกษางานธนาคารโรงเรียน /  

เขา้คู่ภาษาจีน  มธัยมปลาย 

หอ้งศนูยภ์าษาจีน 

2�. มิสจิติมา    วิจิตรสมบติั ผูป้ระสานงานศนูยภ์าษาจีน  

สอนภาษาจีนระดบัประถม 

หอ้งศนูยภ์าษาจีน 

��. มิสวีนา     ซอดี หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย หอ้งพกัครู  ม.3 

��. ม.สุรัตน์     มลูชยัสุข หน.กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ หอ้งพกัครู  ม.� 

��. ม.คาํรณ     เจริญมาก หน.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ หอ้งพกัครู  ม.6 

��. ม.จิรวฒัน์     ศรีสวสัดิ�  หน.กลุ่มสาระฯสงัคมฯ หอ้งพกัครู  ม.� 

��. มิสรําพึง       ศรีสวสัดิ�  หน.กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาและ

พลศึกษา / สอนวิชาสุขศกึษา  

ม.�  และ ม.ปลาย /               

งานแนะแนว ม.� 

หอ้งพกัครู  ม.� 

��. ม.อรุณชยั    ทรัพยเ์ฟื� องฟ ู หน.กลุ่มสาระฯศิลปะ หอ้งกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

��. ม.สมมาตร    ศรีวิศาลศกัดิ�  หน.กลุ่มสาระฯการงานและ

เทคโนโลย ี

หอ้งคอมฯ  มธัยมปลาย 

��. มิสวีณา    ศรีเจริญ หน.กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

/ที�ปรึกษาศนูยภ์าษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู  ม.6 

��. มิสอุษา    จนัทร ประสานงานการเรียนการสอน  

โปรแกรมการเรียนการสอน

อจัฉริยภาพวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  Giftedระดบัมธัยม 

หอ้งพกัครู  ม.� 

3�. มิสลาํเพย   พวงมาลยั ประสานงานโครงการการเรียน

การสอนอจัฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 

– คณิตศาสตร์   

( MS ) 

หอ้งพกัครู  ม.� 
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อตัรากาํลงัฝ่ายกจิการนกัเรียน  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายกจิการนกัเรียน 

 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

�. ภราดาศิริชยั     ผงัรักษ ์ หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน หอ้งกิจการนกัเรียน 

�. มาสเตอร์อนนัต ์ จิตตอ์ารียเ์ทพ หน.แผนกปกครอง  /  งานระดบัชั�น  หอ้งกิจการนกัเรียน 

�. มิสณัฐตินา  รุจิพงษ ์ หน.แผนกกิจกรรม /  

หน.งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก 

หอ้งกิจการนกัเรียน 

4. มิสรัดดาวรรณ์  ดีประสิทธิ� ปัญญา ที�ปรึกษาแผนกกิจกรรม/

ประสานงานสมาคมศษิยเ์ก่า /PTA / 

หน.งานชุมชนสมัพนัธ ์

หอ้งประสานงานสมาคมฯ 

5. มิสวชัรี      เกิดท่าไม ้ หวัหนา้ฝ่ายปฐมวยั และ  

หน.ระดบัชั�นอนุบาล  1 

หอ้งหวัหนา้ระดบัอนุบาล 

6. มิสเพญ็ฤดี     เพช็รประไพ หน.ระดบัชั�นอนุบาล  2 หอ้งหวัหนา้ระดบัอนุบาล 

7. มิสวลีลกัษณ์    สืบตอ้ย หน.ระดบัชั�นอนุบาล  3 หอ้งหวัหนา้ระดบัอนุบาล 

8. มิสสุภาพร      เกตุสุวรรณ หน.ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�  1 หอ้งพกัครูระดบั  ป.1 

9. มิสณฐภร       คูหาพฒันกุล หน.ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�  2 หอ้งพกัครูระดบั  ป.2 

10. มิสเบญจวรรณ     วิทยะโอชะ หน.ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�  3 / 

งานแนะแนว ป.� 

หอ้งพกัครูระดบั  ป.3 

10. มิสจารุวรรณ    สจัจะวฒันวิมล หน.ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�  4 หอ้งพกัครูระดบั  ป.4 

11. มิสฐิติพร     พรหมศิริ หน.ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�  5 หอ้งพกัครูระดบั  ป.5 

12. ม.ศรายทุธ       บวัศรี หน.ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที�  6 / 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

หอ้งพกัครูระดบั  ป.6 

13. มิสกลัยาณี       จนัทร์เทศ หน.ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที�  1  หอ้งพกัครูระดบั  ม.1 

14. ม.ประจกัษ ์      ศรีภกัดี หน.ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที�  2 หอ้งพกัครูระดบั  ม.2 

15. มิสศิริกุล  สถิตมิลินทากาศ หน.ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที�  3 หอ้งพกัครูระดบั  ม.3 

16. มิสเกษรา    เกิดมงคล หน.ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที�  4 หอ้งพกัครูระดบั  ม.4 

17. มิสปราณี  มลูแจ ้ หน.ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที�  5 /  

งานนกัศกึษาวิชาทหาร 

หอ้งพกัครูระดบั  ม.5 

18. มิสโสภา     ธีร์จิรัญญ ์ หน.ระดบัชั�นมธัยมศกึษาปีที�  6 / 

งานระเบียบวินยั 

หอ้งพกัครูระดบั  ม.6 

19. ม.นที          ศรีสมยั หน.งานสวสัดิภาพ หอ้งพกัครูระดบั  ม.� 

20. มิสนํ� าฝน      คงแสนคาํ หน.งานสภานกัเรียน หอ้งพกัครูระดบั  ม.5 
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อตัรากาํลงัฝ่ายกจิการนกัเรียน  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายกจิการนกัเรียน 

 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

21. ม.พรภิรมย ์    พิมสุวรรณประทีป หน.งานกีฬา หอ้งกลุ่มสาระพละฯ 

22. ม.รัฎฐา         โกสิตานนท ์ หน.งานดนตรีและการแสดง, 

งานวงโยธวาทิต/สอนดนตรี  

หอ้งวงโยฯ 

23. ม.ศรัณย ์      รัตนวรรณ งานวงโยธวาทิต/สอนดนตรี หอ้งวงโยฯ 

25. ม.ทวีศกัดิ�      แซ่เฮง งานวงโยธวาทิต/สอนดนตรี หอ้งวงโยฯ 

26. ม.วีรวฒัน์     ใจรินทร์ งานวงโยธวาทิต/สอนดนตรี หอ้งวงโยฯ 

27. มิสสุกฤตา     เครือศรี เจา้หนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน   

 (แผนกกิจกรรม) 

หอ้งกิจการนกัเรียน 

28. ม.สุทธิพงศ ์   รัตนพรชยักุล เจา้หนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน/ช่วยงาน

นกัศกึษาวิชาทหาร   

 (แผนกปกครอง) 

หอ้งกิจการนกัเรียน 
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อตัรากาํลงัฝ่ายบริหารทั�วไป  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายบริหารทั�วไป 

 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

�. ม.ธงชยั   กิจเจริญ หน.ฝ่ายบริหารทั�วไป/หน.งาน

อาคารสถานที� 

หอ้งฝ่ายบริหารทั�วไป 

2. มิสนพรัตน์      รัตนบวร ผช.ฝ่ายบริหารทั�วไป /หน.มุม

สวสัดิการ / หน.งานรถรับ-ส่ง 

หอ้งมุมสวสัดิการ 

3. ม.นิคม    โขมะนาม งานอาคารสถานที� หอ้งฝ่ายบริหารทั�วไป 

4. ม.คชภพ     ธนิตวรภทัร งานอาคารสถานที� / งานสวน หอ้งฝ่ายบริหารทั�วไป 

5. 

 

ม.จิราธิวฒัน์    กุลดันาม หน.งานสาธารณูปโภค / 

งานชมรมมวยไทย  3  คาบ 

หอ้งฝ่ายบริหารทั�วไป 

6. มิสวิภาจารี      ชาญศรีสมุทร เจา้หนา้ที�ฝ่ายบริหารทั�วไป หอ้งฝ่ายบริหารทั�วไป 

7. มิสณัฐวีณ์        สารพนัธุ ์ หน.งานโภชนาการ  หอ้งโภชนาการ 

8. มิสเปรฬดา       ทานานุรักษ ์ หน.งานสุขอนามยั หอ้งพยาบาล 

9. มิสกญัจนนัท ์    แกว้คง งานสุขอนามยั  /   

งานโภชนาการ 

หอ้งพยาบาล 

10. มิสเปรมฤดี       ศรีสุนารถ เจา้หนา้ที�งานโภชนาการ หอ้งโภชนาการ 

11. มิสสุวิมล          พลดัดง เจา้หนา้ที�งานมุมสวสัดิการ หอ้งมุมสวสัดิการ 

12. มิสสุภทัรา        ชินะกรติเมธ หน.งานเบเกอรี�  หอ้งเบเกอรี�  
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อตัรากาํลงัฝ่ายปฐมวยั  ปีการศึกษา  2559 

สังกดัฝ่ายปฐมวยั 

 

ลาํดบัที� ชื�อ-นามสกุล ตาํแหน่ง/หน้าที� สถานที�ทํางาน 

1. มิสวชัรี  เกิดท่าไม ้ หน.ฝ่ายปฐมวยั / งานบริหารฝ่าย

ปฐมวยั / งานหลกัสูตรการสอน / 

งานจดัประสบการณ์การเรียนรู้ / 

งานนิเทศ 

หอ้งฝ่ายปฐมวยั 

2. มิสวิมล   สมศรี หน.งานวดัผลและประเมินผล หอ้งฝ่ายปฐมวยั 

3. มิสขวญัหทยั   โตสุขเจริญ หน.งานสื�อการเรียนรู้ หอ้งฝ่ายปฐมวยั 

4. มิสมลฤดี    รอดเงิน หน.งานส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามยั 

หอ้งพยาบาลปฐมวยั 

5. มิสพวงทอง   กุลละวณิชย ์ หน.งานพฒันาศกัยภาพนกัเรียน หอ้งฝ่ายปฐมวยั 

�. มิสวาสนา   แซ่โคว้ เจา้หนา้ที�งานสารสนเทศ /

ประชาสมัพนัธ ์/ ช่วยงานรถรับ-ส่ง 

หอ้งฝ่ายปฐมวยั 
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อัตรากําลังครู  ปีการศึกษา  255� 

ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที� � 

ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสนฤมล   เลก็ศิริ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสทิพาภรณ์   แกว้บรรจง 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสวรารัตน์   โสภารัตน ์

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 

 

 

 

มิสอรวรรณ   ศรีขนัธมา 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 
 
          (ต่อดา้นล่าง) 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสอรวรรณ   ศรีขนัธมา 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสศิริลกัษณ์   บูรณะวงศต์ระกูล 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสอารีย ์          ศรีไพบูลย ์

ปริญญาตรี   

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสสุพตัรา    ทบัพ่วง 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 



13 
 

ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสพาวณี   เพช็รแกว้นุย้ 

ปริญญาตรี 

 สาขา คหกรรมศาสตร์ 

ศึกษาหลกัสูตรบริหารการศึกษา

ปฐมวยัชั�นสูง 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น

เตรียมอนุบาล � 
มิสพรพนา          แสงจนัทร์

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้ง 

เตรียมอนุบาล � 

ครูประจาํชั�น

เตรียมอนุบาล � 
มิสดลยา    มนรักษา 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้ง 

เตรียมอนุบาล � 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสดริน   เปรมใจ 

ปริญญาตรี 

 สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา – 

คหกรรมศาสตร์ทั�วไป 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสหนึ�งฤทยั     ทองคาํ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสนาฎยา     กลิ�นขจร 

ปริญญาตรี 

สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสวรรณภา   ปิ� นทอง 

ปริญญาตรี 

 สาขาบริหารการจดัการ 

 เอกการตลาด 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสกลัยา   พาณิชยว์ฒันานุกูล 

ปริญญาตรี 

 สาขาคหกรรมศาสตร์ 

เอกพฒันาการครอบครัวและเดก็ 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสสุพตัรา    คงคาสวสัดิ�  

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสสุภี     วงศพ์ลบั 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

ศึกษาหลกัสูตรบริหารการศึกษา

ปฐมวยัชั�นสูง 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสอรอุมา   ชาํนาญ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

เตรียมอนุบาล� 

มิสวาสนา    ปัญจนัตา 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งเตรียมอนุบาล� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

เตรียมอนุบาล� 

มิสขตัติยา   ถีระพงษ ์

ปริญญาตรี 

 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งเตรียมอนุบาล � 

 

ครูพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัยปีที� � 

ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

หวัหนา้งานสื�อ

การเรียนรู้ 

ครูพิเศษ 

มิสขวญัหทยั   โตสุขเจริญ 

ปริญญาตรี 

 สาขาศิลปศึกษา 

ศิลปะ 

รวม 

��  คาบ 

��  คาบ 

หอ้งหวัหนา้ระดบั  

ครูพิเศษ มิสพชัร์ธิภรณ์    ชื�อผาสุข 

ปริญญาตรี   เอกพลศึกษา 

พละ 

รวม 

�6  คาบ 

��  คาบ 

หอ้งกลุ่มสาระพละศึกษาฯ  

ครูพิเศษ มิสวิลาวณัย ์ ยนืยง 

ศิลปศาสตรบณัฑิต  

ดนตรี (ดนตรีสากล) 

คียบ์อด 

รวม 

�6  คา 

��  คาบ 

หอ้งคียบ์อด  

ครูพิเศษ Miss.Yolanda P.Luis 

Bachelor of Secondary 

Education 

Social Studies 

English 

รวม 

��  คาบ 

�� คาบ 

หอ้งภาษาองักฤษชั�น � 

อาคารวนัทามารี 

 

ครูพิเศษ ม.เวสารัช    บวัเจริญ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต  

พลศึกษา 

พลศึกษา 

                   รวม 

� คาบ 

� คาบ 

หอ้งกลุ่มสาระฯ  
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ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที� � 

 

ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสอรพินท ์  พูลถาวร 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 

 

มิสมาลินี   เขียวชะอุ่มงาม 

ปริญญาตรี 

 สาขาคหกรรม 

ศึกษาหลกัสูตรบริหารการศึกษา

ปฐมวยัชั�นสูง 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสสิริญาพร   รุ่งเรือง 

ปริญญาโท 

 สาขาบริหารการศึกษา 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ปฐมวยั �/� 

มิสสนิทรัตน์   แสงทอง 

ปริญญาตรี 

  สาขาภาษาไทย 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสเจนจิรา   เชื�อแกว้ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสณัฐภา    ธนภูม ิ

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสยวุดี   ทองคาํ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสนภา   ส่งพิทกัษช์ยั 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสสุพตัรา    แสงสวา่ง 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสกนัยารัตน์   นามแกว้ 

ปริญญาตรี 

 สาขาบริหารธุรกิจ 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสจุฑามาศ   เจ็งเจริญ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสนงคนุ์ช  ใจยะสัน 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสสุคนธ์ทิพย ์  แกว้อุดม 

ปริญญาตรี 

 สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสจุฑามาศ   มะหะมาน 

ปริญญาตรี 

 สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสรินทร์ลภสั   ฉัตรธรรมศกัดิ�  

ปริญญาตรี 

 สาขาบริหารธุรกิจ     

 เอกองักฤษธุรกิจ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

มิสสุอชัลี   ทองสิทธิ�  

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

 

ครูพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัยปีที� � 

ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูพิเศษ  หน.

ระดบัการศึกษา

ปฐมวยัปีที� � 

มิสเพญ็ฤดี  เพช็รประไพ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั                      

Math 

หอ้งสมุด                              

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ห้องหัวหน้าระดับ  

ครูพิเศษ 

หน.งานวดัผล

และประเมินผล 

มิสวิมล     สมศรี 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

ปฐมวยัศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

ศิลปะ 

Math 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

หอ้งฝ่ายปฐมวยั  

ครูพิเศษ Miss. Jileen N Aaag  Nodalo 
Bachelor of Science in Agricuture 

Math 

รวม 

�6  คาบ 

��  คาบ 
 

 

ครูพิเศษ Miss Sonam         Choki  

Bachelor of Arts 

Science 

                   รวม                             

��  คาบ 

��  คาบ 

  

ครูพิเศษ ม.อรรถพงษ ์   ปิดตาฝ้าย 

ศึกษาศาสตร์บณัฑิต 

วิชาเอกพลศึกษา 

พ����� พลศึกษา ป.�/�-�                

พ����� สุขศึกษา ป.�/�-�      

พลศึกษาปฐมวยั                     

ชมรม                                      

ลูกเสือ-เนตรนารี                    

รวม                                                 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

� คาบ 

��  คาบ 

กลุ่มสาระฯ พลศึกษา  

และสุขศึกษา 

หอ้งพกัครูพลศึกษา 

อาคารสระวา่ยนํ�า 

ช่วยสอนสุขศึกษา/พลศึกษา 

ม.ปลาย / ช่วยดูแลสระวา่ยนํ�า 

/ ทาํทีมฟุตบอลของโรงเรียน 

 

เจา้หนา้ที� มิสวาสนา   แซ่โคว้ 

ปริญญาตรี  

 สาขาบริหารจดัการ 

สารสนเทศ /  

งานประชาสัมพนัธ์  

 หอ้งประชาสัมพนัธ์  

 

 



24 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที� � 

 

ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  3/� 
มิสฐิติมา   ลายประดิษฐ ์

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสพจนารถ   กลิ�นเชิดชู 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสดาริกา    กลิ�นอบเชย 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสอาภิญญา    อรุณพงษ ์

ปริญญาตรี 

 สาขาคหกรรม 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสพนิตตา   จิตตอ์ารียเ์ทพ

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสพิมพพ์ิศา    จุลศกัดิ�  

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสกาญจนา  พงษเ์จริญ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูประจาํชั�น  

ปฐมวยั  �/� 
มิสจุฬารัตน์   ฤทธิ� มงคล 

ปริญญาตรี 

 เอกอนุบาล 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

ปฐมวยั  �/� 

มิสดารารัตน์   แตงแยม้ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/�

ปฐมวยั  �/� 

มิสทศันี  ยนัตะศรี 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/� 

ปฐมวยั  �/� 

มิสนพวรรณ   พลอินทร์ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ครูผูช้่วย 

ประจาํชั�น 

ปฐมวยั  �/�

ปฐมวยั  �/� 

มิสสาคร   บาํรุงบุตร 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค ์

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรม Science 

กิจกรรมพฤหสัหรรษา 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

บ่อบอล 

กิจกรรมMath 

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

3  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 

ประจาํหอ้งปฐมวยั  �/� 
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ครูพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัยปีที� � 

ชั�น ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูพิเศษ 

หวัหนา้ระดบั

การศึกษา

ปฐมวยัปีที� � 

มิสวลีลกัษณ์  สืบตอ้ย 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวยั 

Science 

หอ้งสมุด                              

รวม 

�  คาบ 

�  คาบ 

��  คาบ 

หอ้งหวัหนา้ระดบั  

ครูพิเศษ 

หน.งานส่งเสริม

สุขภาพและ

พลานามยั 

มิสมลฤด ี  รอดเงิน 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

ปฐมวยัศึกษา       

   (ทุนอนิเดีย) 

Science 

รวม 

�� คาบ 

�� คาบ 

หอ้งภาษาองักฤษชั�น �  

อาคารวนัทามารีย ์

 

ครูพิเศษ 

หวัหนา้งาน

พฒันาศกัยภาพ

นกัเรียน 

มิสพวงทอง  กุลละวณิชย ์ 

ปริญญาตรี เอกวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 

รวม 

18  คาบ 

��  คาบ 

หอ้งคอมพิวเตอร์  

ครูพิเศษ Miss. Yuser  Peldon 
Bachelor in Business  

Administration   Marketing 

English 

รวม 

�� คาบ 

�� คาบ  

 

ครูพิเศษ มิสณัฐตินา      รุจิพงษ ์

การศึกษามหาบณัฑิต  

บริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์    

                    รวม  

� คาบ 

� คาบ หอ้งกิจการนกัเรียน 

 

ครูพิเศษ มิสวชัรี       เรืองศิริ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

การสอนวิทยาศาสตร์ 

ศิลปะประดิษฐ์ 

                    รวม 

� คาบ 

�  คาบ หอ้งพกัครู ป.� 

 

ครูพิเศษ ม.การุณ        วรศิลป์ 

ครุศาสตรบณัฑิต   

วิชาสังคมศึกษา 

Social  (Assistant)  ป.1/1-5  

Social  (Assistant)  ป.3/1-6     

ศิลปะปฐมวยั 

ลูกเสือ   ป.1                                

                      รวม 

 �� คาบ 

    5 คาบ 

  � คาบ 

  �  คาบ 

�� คาบ 
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ครูระดับประถมศึกษาปีที� � 

 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ป.1/1 

มิสกษิภร     ป้านน่วม 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั 

 

 

 

 

 

ท 11101  (ป.1/1)                        6  คาบ 

ท11101 (ป.1/3)                          2  คาบ 

ค11101  (ป.1/1)                          5  คาบ 

ว11101  (ป.1/1)                          2  คาบ 

ส11101  (ป.1/1)                         2  คาบ 

ส11111 (ป.1/1)ประวตัิศาสตร์           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1  คาบ 

รวม                                           19 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครู  ป.1 

ชั�น  2  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.1/2 

มิสอมร      งามประสิทธิ�  

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

 

 

คอมพิวเตอร์ ง11101 ป.�/1-5              5 คาบ 

Computer   ง11201   ป.1/1-5            5 คาบ 

คอมพิวเตอร์ ง12102  ป.2/1-2             3 คาบ 

Computer ง12102 ป.2/1-2         2 คาบ 

Social (Assistant) ป.1/1-3           3 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                   1 คาบ 

รวม                                            19 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯ การงาน 

อาชีพฯ  

หอ้งพกัครู  ป.1 

      ชั�น  2  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.1/3 

มิสรุ่งฤดี       องัศิริ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

(ทุนฟิลิปปินส์และอินเดีย) 

 

ค11101 (ป.1/3)                           5  คาบ 

ท11101 (ป.1/3)                           2 คาบ 

ว11101 (ป.1/3)                            2 คาบ 

ส11101 (ป.1/3)                           2 คาบ 

ส11111(ป.1/3)ประวตัิศาสตร์          1 คาบ 

Math  ค11201  ป.1/1-3               6 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                   1 คาบ 

รวม                                            19 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์    

หอ้งพกัครู  ป.1 

ชั�น  2  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.1/4 

มิสภตัชนนั      สุขผึ�ง 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกบรรณารักษศ์าสตร์ 

 

ท11101  (ป.1/4)                         6  คาบ 

ค11101   (ป.1/4)                         5  คาบ 

ท11101 (ป.1/3)                           2 คาบ 

ท11101  (ป.1/4)                         2  คาบ 

ส11101   (ป.1/4)                         2 คาบ 

ส11111 (ป.1/4)ประวตัิศาสตร์            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                  1 คาบ 

รวม                                            19 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย  

 หอ้งพกัครู  ป.1 

ชั�น  2  อาคารเฉลิมฯ 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ป.1/5 

 

 

 

 

มิสนพภสัสร  นรินทรกุล 

ณ  อยธุยา 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

    (ทุนฟิลิปปินส์) 

 

 

ท11101  (ป.1/5)                              6  คาบ 

ค11101   (ป.1/5)                             5  คาบ 

ว11101  (ป.1/5)                              2  คาบ 

ส11101  (ป.1/5 )                             2  คาบ 

Social  (Assistant)  ป.2/1-5         5 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                      1  คาบ 

รวม                                           2� คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  

หอ้งพกัครู ป.1 

 

 

 

 

ครูผูช้่วยชั�น  

ป.1/1 

มิสยพุิน      บุดดาหวงั 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

 

Science  ว.11201 (ป.1/1-5 )      10 คาบ 

Science  ว. 12202 (ป.2/1-5 )     �� คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                  1 คาบ 

รวม                                            21 คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครู  ป.1 

ชั�น  2  อาคารเฉลิมฯ 

 

ครูผูช้่วยชั�น  

ป.1/2 

มิสสมฤดี    คาํศรี 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกสังคมศึกษา 

 

  

ท11101  (ป.1/2)                              6  คาบ 

ค11101  (ป.1/2)                              5  คาบ 

ว11101  (ป.1/2)                              2  คาบ 

ส11101  (ป.1/2 )                             2  คาบ 

ส11111 (ป.1/2,3,5) ประวติัศาสตร์      3  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                       1 คาบ 

รวม                                            19 คาบ 

กลุ่มสาระฯสังคมฯ  

หอ้งพกัครู ป.1 

ชั�น  2  อาคารเฉลิมฯ 

ครูสังกดั 

ป.1/3 

มิสธญัพร      วงษส์วา่ง 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกนาฏศิลป์ 

   (ทุนฟิลิปปินส์) 

 

ศ11101  นาฏศิลป์ ป.�/1-5         5  คาบ 

ศ12102  นาฏศิลป์ ป.2/1-5         5  คาบ 

ศ13103  นาฏศิลป์ ป.3/1-6         6  คาบ 

ศ����� นาฎศิลป์ ป.�/�-�           � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1  คาบ 

รวม                                            22 คาบ 

กลุ่มสาระฯศิลปะ  

  นั�งหอ้งนาฏศิลป์ 

ดูแลหอ้งนาฏศิลป์ 

ครูผูช้่วยชั�น  

ป.1/4 

มิสสุภาพร    เกตุสุวรรณ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกภาษาองักฤษ 

     (ทุนอินเดีย) 

 

อ 11101   ป.�/�-5                     10  คาบ 

English (Assistant) ป.�/�-5        5  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                  1  คาบ 

รวม                                           16  คาบ 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

หน.ระดับ ป.� 

หอ้งพกัครู ป.1 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.1/5 

มิสอมรรักษ ์       เจริญศรี 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

     (ทุนฟิลิปปินส์) 

 

 

สุขศึกษา  พ11101  ป.�/1-5        5  คาบ 

สุขศึกษา  พ12102  ป.2/1-5        5  คาบ 

สุขศึกษา  พ13103  ป.3/1-6        6  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1  คาบ 

Social  (Assistant)  ป.2/4-6        3  คาบ 

รวม                                            20 คาบ 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

และพลศึกษา 

ดูแล Stack 

หอ้งพกัครู  ป.1 

ชั�น  2  อาคารเฉลิมฯ 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูพิเศษ ม.การุณ        วรศิลป์ 

ครุศาสตรบณัฑิต   

วิชาสังคมศึกษา 

Social  (Assistant)  ป.1/1-5       10 คาบ 

Social  (Assistant)  ป.3/1-6         5 คาบ 

ศิลปะปฐมวยั                               � คาบ 

ลูกเสือ   ป.1                                 1 คาบ 

รวม                                            2� คาบ 

หอ้งงานอภิบาล 

ครูพิเศษ มิสวรรณา    กรัสพรหม Math  (Assistant) ป.1/4-5               4  คาบ 

รวม                                                 �  คาบ 

ผช.วิชาการระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น 

หอ้งวิชาการ 

Primary 1 

Class  teacher 

Assistant 

P.1/1, P.2/ 

Miss Richell Pingal 

Bachelor  of  Art in 

English 

English อ.11201P.�/1-5         5 Periods 

English  P.2/1-5                    5  Periods 

English  P.3/1-5                    6  Periods 

Math    อ.122202P.2/1-5       5 Periods 

Total                                  21 Periods 

Foreign Language Centre 

 Teacher's room P.1 

2nd floor Chaloem Phra 

Kiat building 

Primary 1 

Class  teacher 

P.1/3, P./4 

Mr.Jorge Gempesala 

Bachelor of Science in 

Electronics  and  

Communication  

Engineer    

Math  ค. 12202 P.2/1-5       10  Periods 

Math P.3/1-6                        12 Periods 

Total                                  22  Periods 

Foreign Language Centre  

/ Teacher's room P.1 

2nd floor Chaloem Phra 

Kiat building 

ครูพิเศษ 

 

ม.ทวีศกัดิ�       แซ่เฮง 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกดนตรีตะวนัตก 

ศ ����� Music 1  ป.�/�-5          5  คาบ 

รวม                                             5  คาบ 

หอ้งวงโยธวาทิต 

ครูพิเศษ 

 

ม.วีรวฒัน์      ใจรินทร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกดนตรีตะวนัตก 

ศ ����� Music 2  ป.2/�-5          5  คาบ 

รวม                                             5  คาบ 

หอ้งวงโยธวาทิต 
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ระดับประถมศึกษาปีที� � 

 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ป.2/1 

มิสจุฑาทิพย ์   วรศกัดิ� เสนีย ์

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกนาฏศิลป์ 

ค12102   ป.2/1-5                      15 คาบ 

ค12102   ป.2/1-2                        4 คาบ 

Math ป.�/�                                 � คาบ 

ลูกเสือเนตรนารี  ป.2                  1 คาบ 

รวม                                          �� คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

/หอ้งพกัครู ป.2 

ชั�น 4 อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.2/2 

มิสรัตนา    ทองคาํพนัธุ ์

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกการบริหาร

การศึกษา 

       (ทุนนิวซีแลนด)์ 

อ12102   ป.2/1-5                     10 คาบ 

English 12202 ป.2/1-4              8  คาบ 

Math ป.�/�                                 � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1  คาบ 

รวม                                          �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ  

หอ้งพกัครู ป.2 

ชั�น 4  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.2/3 

มิสวสัยามน   มิ�งระหงส์ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกประวตัิศาสตร์ 

 

ท12202   ป.2/1-3                     12 คาบ 

ท12202คดัไทย ป.2/1-3             3 คาบ 

ท12202 ดรุณศึกษา ป.2/1-4       4 คาบ  

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1 คาบ 

รวม                                          20 คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย  

หอ้งพกัครู  ป.2 

ชั�น  4  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.2/4 

มิสวรชา      อิงคะยกุล 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกสังคมศึกษา 

 

ส12102     ป.2/1-5                    5  คาบ 

Social (Single) ส.12202 ป.2/1-5      5  คาบ 

ประวติัศาสตร์ ส.12112 ป.2/1-5       5  คาบ 

Social  (Assistant)  ป.2/1-5       5  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1  คาบ 

รวม                                          21 คาบ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม 

หอ้งพกัครู  ป.2 

ชั�น  4  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.2/5 

มิสกญัญาวีร์     ทาทิตย ์

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการจดัการทั�วไป / 

วิชาเอกภาษาไทย 

 

ท12202  ป.2/4-6                      12 คาบ 

ท12202 คดัไทย ป.2/4-5             2 คาบ 

ท13103 คดัไทย ป.3/5-6             2 คาบ 

ท12202 ดรุณฯ ป.2/5                  1 คาบ  

ท13103 ดรุณศึกษา ป.3/5-6              2 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1 คาบ 

รวม                                          20 คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย  

หอ้งพกัครู  ป.2 

ชั�น 4 อาคารเฉลิมฯ 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.2/1 

ม.เวสารัช     บวัเจริญ 

วิทยาศาสตร์บณัฑิต 

วิชาเอกพลศึกษา 

 

พ. 11101 ป.�/�-5                       5 คาบ 

พ. 12102 ป.�/�-5                       5 คาบ 

พลศึกษาอนุบาล                        8  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                 1 คาบ 

รวม                                         19 คาบ 

 

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

 และพลศึกษา 

หอ้งกลุ่มสาระฯ 

ดูแลสระว่ายนํ�า 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.2/2 

มิสเสาวคนธ์   ปิ� นสุวรรณ์ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกศิลปศึกษา 

 

 

ง11101 ป.�/�-5                          5 คาบ 

ง12102 ป.�/�-5                          5 คาบ 

ง13103  ป.3/1-6                        6  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                  1 คาบ 

Total                                        17 คาบ 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

งานผูกผา้งานต่างๆ  

ของโรงเรียน  

หอ้งพกัครู ป.2 

ชั�น  4  อาคารเฉลิมฯ 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.2/3 

 

มิสณฐพร   คูหาพฒันกุล 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ว12102   ป.2/1-5                     10  คาบ 

Science (Assistant) ป.2/1-5      5  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                1  คาบ 

รวม                                         16  คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หน.ระดับชั�น ป.2 

หอ้งพกัครู ป.2 

ชั�น 5 อาคารเฉลิมฯ 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.2/4 

มิสสาวิตรี     แขกเทศ 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกการจดัการคุณภาพ 

        (ทุนอินเดีย) 

English (Assistant) ป.1/5          5  คาบ 

English (Assistant) ป.�/�           2 คาบ

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                  1 คาบ 

รวม                                            8 คาบ 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ  

หอ้งฝ่ายวิชาการ 

หอ้งพกัครู ป.2 

งานประกนัคุณภาพ 

ที�ปรึกษางานสอนเสริม 

ครูผูช้่วยชั�น  

ป.�/� 

ม.บุญรวม     ติ�งแตง 

วิทยาศาสตรบณัฑิต  

พืชศาสตร์ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                        � คาบ 

รวม                                            � คาบ 

หอ้งผลิตเอกสาร 

(ครูเกษียณ) มิสนวพร      ปิ� นทอง 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกการบริหาร

การศึกษา 

ค.12102  ป.2/1-6                      12 คาบ 

รวม                                          �� คาบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู  ป.2 

 

Primary 2 

Class  teacher 

Assistant 

P.1/5, P.2/1-5 

P.3/1-6 

New English Teacher English  P.1/1-5                   5  Periods 

English  P.2/1-5                   5  Periods 

English  P.3/1-6                   6  Periods 

Cambridge  Class                 4 Periods 

 

Total                                  20 Periods 

Foreign Language Centre 

 Teacher's room P.2 

4th floor Chaloem Phra Kiat 

building 

Primary 2 

Class  teacher 

Assistant 

P.2/2 

P.2/3 

Mr. Jame  Q  Iqnacio  Jr. 

Bachelor  of  Arts (AB) 

 

 

Social  P1/1-5                      10 Periods                       

Social  P2/1-5                        6 Periods  

Social  P3/1-6                        6 Periods 

Total                                  22 Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher's room P.2 

4th floor Chaloem Phra Kiat 

building 
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ระดับประถมศึกษาปีที� � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ป.3/1 

มิสจิตรา     จนัทร์หอม  

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกภาษาองักฤษ 

     (ทุนอินเดีย) 

อ13103 ป.3/1-6                                       12คาบ 

English (Assistant) ป.3/1-3                      6 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                         19 คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  

หอ้งพกัครู  ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.3/2 

มิสธนภสสรณ์  กอ้นทอง 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

 

 

ท13103   ป.3/�-�                                    12 คาบ 

ท13103  คดัไทย ป.3/1-4                          4 คาบ 

ท13103  ดรุณ ป.3/1-4                              4 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                         21 คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย  

หอ้งพกัครู ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.3/3 

มิสทิพวรรณ  สืบสมบตั ิ

ศิลปะศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกศิลปกรรม 

 

ค13103  คณิตศาสตร์  ป.3/1-6                       18 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                               1  คาบ 

Math  (Assistant)  ป.3/3                          2  คาบ 

รวม                                                        21  คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์/ 

หอ้งพกัครู ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.3/4 

มิสสุพรรษา   ชยัสงคราม 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั�วไป 

      (ทุนฟิลิปปินส์) 

ว13103 ป.�/1-6                                      12 คาบ 

Science (Assistant) ป.3/3-6                      8 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                         21 คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.3/5 

มิสปุญชญา       สง่าเอี�ยม 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกสังคมศึกษา 

สังคม,หนา้ที�พลเมือง ป.�/1-6                          6 คาบ 

Social (Single) ป.�/1-6                             6 คาบ 

ส13113  ประวติัศาสตร์ ป.�/1-6                      6 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                         19 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม 

หอ้งพกัครู  ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

ครูประจาํชั�น 

ป.3/6 

มิสนฤมล     สีคะปัสสะ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

 

ท13103 ป.3/1-3                                      12 คาบ 

วรรณกรรม  ป.6/1-6                                6  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                         19 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย  

หอ้งพกัครู  ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ป.�/1 

 

มิสจิติมา     วิจิตรสมบตั ิ

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

(ทุนสาธารณรัฐประชาชน

จีน) 

ภาษาจีน ป.�/�-5                                       5 คาบ 

ภาษาจีน ป.�/�-5                                       5 คาบ

ภาษาจีน ป.�/�-�                                       � คาบ 

Math (Assistant) ป.�/�-�                          � คาบ                         

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                                1 คาบ 

รวม                                                         �� คาบ 

 

งานศูนย์ภาษาจีน  

 หอ้งพกัครูจีน 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น  

ป.�/2 

มิสจิดาภา     กงทอง 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

ง12102  คอมพิวเตอร์ ป.�/3-5                         3 คาบ 

Computer (Single) ป.�/3-5                       3 คาบ 

ง13103คอมพิวเตอร์ ป.3/1-6                           6 คาบ 

Computer (Single) ป.�/1-6                       6 คาบ 

Math (Assistant) ป.3/1                            2  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                        21  คาบ 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี  

หอ้งพกัครู  ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

 

ครูผูช้่วยชั�น  

 ป.3/3 

มิสนนัทนา     ลิ�มเจริญ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการจดัการทั�วไป 

       (ทุนฟิลิปปินส์) 

Math  (Assistant) ป.3/2-6                       4   คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                               1  คาบ 

รวม                                                          5  คาบ 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายวิชาการ 

หอ้งวิชาการ 

ครูผูช้่วยชั�น  

ป.3/4 

มิสณฐาพชัร์ อโศกตระกูล 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกนิเทศศาสตร์ 

Math  (Assistant) ป.3/2-6                       4   คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                               1  คาบ 

รวม                                                          5  คาบ 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายวิชาการ 

หอ้งฝ่ายวิชาการ 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.3/5 

มิสชุทิมา     มุ่ยฮะสูญ  

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกศิลปศึกษา 

 

 

ทศันศิลป์ ศ11101  ป.�/�-5                      5  คาบ 

ทศันศิลป์ ศ12102  ป.�/�-5                       5 คาบ 

ทศันศิลป์ ศ13103  ป.3/�-�                       � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                         17 คาบ 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

หน.งานสื�อการสอน 

งานศูนย์ภาษาจีน 

หอ้งพกัครู  ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ป.�/6 

 

มิสเบญจวรรณ   

วิทยะโอชะ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ทกัษะคณิต ป.�/1-6                                 12 คาบ 

ค12102  ป.2/3-5                                     6   คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                               1  คาบ 

รวม                                                        19  คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ / 

หน.ระดับ ป.3  

หอ้งพกัครู  ป.3 

ชั�น  5  อาคารเฉลิมฯ 

ครูพิเศษ มิสรัชนก    อบรม 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกดนตรีสากล 

 

ศ11101  ดนตรี  ป.1/1-5                           5 คาบ 

ศ12102 ดนตรี ป.�/�-5                              5 คาบ 

ศ13103  ดนตรี ป.�/�-�                             � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.�                                1 คาบ 

รวม                                                         17 คาบ 

กลุ่มสาระฯศิลปะ  

หอ้งดนตรีสากล 

หน.งานอภิบาล 

 

Primary 3 

Class  teacher 

P.2/4, 2/5 

Miss Jirley Naag Nodalo 

Bachelor  of  Science in 

Food Technology 

Science P.2/1-5                                 10 Periods 

Science P.3/1-6                                  12 Periods 

Total                                                 22 Periods 

Foreign Language Centre  

 Teacher's room P.3 

5th floor Chaloem Phra Kiat 

building 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

Primary � 

 
 

Mr.Joshua Ramos 

Salatan 
Bachelor of Science in Hotel and 

Restaurant Management 

Physical Education  P.1/1-5                   5  Periods 

Physical Education  P2/1-5                    5  Periods 

Physical Education  P.4/1-5                   5  Periods 

Physical Education  P5/1-5                    5  Periods 

Total                                              20 Periods 

 

Foreign Language Centre 

 Teacher's room P.3 

5th floor Chaloem Phra Kiat 

building 

 

 

 

 

ระดับประถมศึกษาปีที� � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ป.�/� 

มิสมุกดา      เส็งเจริญ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ส����� สังคม +ส����� หนา้ที�พลเมือง 

ป.�/�-�                                            �   คาบ 

ส����� ประวตัิศาสตร์ ป.�/�-�       �   คาบ 

ส����� Social ป.�/�-�                     �  คาบ 

ส����� Social Asst. ป.�/�-�            �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                ��   คาบ   

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

หอ้งพกัครู ป.� 

ชั�น �  อาคารสิรินธร 

 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสยพุาพนัธ์   โคตรพฒัน์ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกบริหารการศึกษา 

ค����� คณิต ป.�/�-4                       8  คาบ 

ค����� ทกัษะคณิต  ป.�/�-�            8  คาบ     

ค����� คู่ Math ป.�/�-�                   �  คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ   

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสภรณุต          ศรีสุวรรณ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกสุขศึกษา 

ท����� ภาษาไทย ป.�/�-�             ��  คาบ 

ท����� ดรุณศึกษา ป.�/�-�              �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสจารุวรรณ   สจัจะวฒันวิมล 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ว����� วิทยาศาสตร์ ป.�/�-�          �� คาบ 

ว����� Science  Asst. ป.5/�-�          � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ  

รวม                                                  �� คาบ 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้าระดับ ป.� 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ป.�/� 

หอ้ง MS 

มิสพุทธรัตน์  ประยงสิน 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

ค �����(คณิตศาสตร์) ป.�/�             � คาบ      

ค����� (ทกัษะคณิตฯ) ป.�/�            � คาบ 

ค�����(ทกัษะคณิต�-� ) ม.�/�                � คาบ 

ค�2103 (Math Assistant) ม.5/1-�    11คาบ 

ชมรม ม.ปลาย                                   � คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 
 

Class Teacher 

Asst. 

P.4/� 

Mrs.Nena Bulling Alfaro 

Bachelor of Elementary 

Education   

 

Math  P.4/1-5                                 9 period 

Math  P.5/1-5                               10 period 

Club                                               1 period 

Total                                          20 periods 

Language Center 

Teacher’s room P.4 . 

Second floor of 

Sirinthron Building. 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.เชษฐา        รักษาศรี 

การศึกษามหาบณัฑิต 

วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ 

ดว้ยภาษาต่างประเทศ 

อ����� ภาษาองักฤษ ป.� /�-�        ��  คาบ 

อ����� ภาษาองักฤษ ป.�/�-�          �� คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ 

รวม                                                ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

Class Teacher’s 

Asst. 

P.4/� 

Miss Tshering Dolker 

Bachelor of Arts in English 

&Environmental Studies 

อ����� English P.4/1-5               5 periods 

อ����� English P.5/1-�               5 periods 

Supervision                                  5 Periods 

Club                                               6 period 

Total                                          2� periods 

Language Center 

Teacher’s room P.4 floor 2 

Sirinthron Building 

Class Teacher’s 

Asst. 

P.4/� 

Mr.Obed BelGa Banta 

Bachelor of Elementary 

Education 

ส����� Social P.4/1-5                 9 periods 

ส����� Social P.5/1-�                 � periods 

ส����� Social P.6/1-6                 6 periods 

Club                                              1  period 

Total                                         21  periods 

Language Center 

Teacher’s room P.4 floor 2 

Sirinthron Building 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.สิรวิทย ์    ฉํ�าตุ๋ย 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกระนาดเอก 

ศ����� ดนตรี � ป.�/�-�                  �  คาบ 

ศ����� ดนตรี � ป.�/�-�                  �  คาบ 

ศ����� ดนตรี � ป.�/�-�                  �  คาบ 

ชมรมช่วงชั�นที� �,�,�                         � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ทาํวงดนตรีไทย 

สอนกู่เจิง 

งานดนตรีและการแสดง 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.นพดล      ปัญญาดี 

การศึกษามหาบณัฑิต 

วิชาเอกการสอนภาษาองักฤษ 

ดว้ยภาษาต่างประเทศ 

   (ทุนมาเลเซียและอินเดีย) 

ว����� Science ป.�/�-5                    9 คาบ 

รวม                                                   �  คาบ 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

ผช.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ระดับประถมปลาย 

นั�งหอ้งวิชาการ 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูพิเศษ ม.รัฐฎา      โกษิตานนท ์ 

ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

วิชาเอกดนตรีศึกษา 

ศ����� Music 4  ป.�/�-�                  � คาบ 

ศ����� Music �  ป.�/�-�                  � คาบ 

ชมรม ป.�-�                                       � คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ  

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

งานวงโยธวาทิต 

Music (EIP) 

หอ้งวงโยธวาทิต 

ครูพิเศษ มิสลาํเพย        พวงมาลยั 

การศึกษาบณัฑิต 

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

ว����� (ชีววิทยา�-�) ม.�/�-�         �� คาบ 

ว�����  (วิทยาศาสตร์ ) ป. �/�          � คาบ 

ชมรม                                                � คาบ 

รวม                                                 �� คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

ช่วยประสานงานหอ้ง MS 

หอ้งพกัครู ม. �  

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูพิเศษ ม.สุทธิพงศ ์     รัตนพรชยักุล 

บริหารธุรกิจบณัฑิต  

การจดัการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

ค����� คู่ Math ป.�/�-5                   �  คาบ 

รวม                                                    � คาบ 

ช่วยสอน Math 

ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ครูพิเศษ มิสวิภา    นาคมอญ 

ครุศาสตรบณัฑิต  

นาฏศิลป์ 

 

ศ����� ม.�/� –ม.�/�G                      5 คาบ 

ศ����� ม.�/�-ม.�/ 5G                       5 คาบ 

นาฏศิลป์  ป. 5/1-ป.�/�                      5 คาบ 

ลูกเสือ                                                1 คาบ 

ชมรม                                                 1 คาบ 

รวม                                                  17 คาบ 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 
นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น� 
เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ช่วยงานดนตรี และการแสดง

ทุกกิจกรรม 
 

 

 

 

 

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที�  � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ป.�/� 

มิสขนิษฐา        รัตตะมณี 

ครุศาสตรบณัฑิต 

คหกรรมศาสตร์ 

         (ทุนฟิลิปปินส์) 

ส����� สังคม+หนา้ที�พลเมือง 

        ป.�/�-�                                      � คาบ 

ส����� ประวตัิศาสตร์ ป.�/�-�         � คาบ 

ส����� Social  ป.�/�-�                     � คาบ 

ส����� Social Asst. ป.�/�-�             � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสปูรดา       จี�ดนาเกลือ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

 

ว����� วิทยาศาสตร์ ป.�/�-�          �� คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

งานจดัดอกไมต้่างๆ  ของ

โรงเรียน 



39 
 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ป.�/� 

มิสฐิติพร       พรหมศิริ 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา 

ค����� คณิตศาสตร์ ป.�/�-�           1� คาบ 

ค����� ทกัษะคณิต  ป.�/�-3             � คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

หัวหน้าระดับ ป.� 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสอรวรรณ      ธนะวฒัน ์

การศึกษาบณัฑิต 

วิชาเอกภาษาไทย 

 

ท����� ภาษาไทย ป.�/�-�              �� คาบ 

ท����� คดัไทย ป.�/�-5                    5 คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                 �2  คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสประภาศรี    มิลเลอร์ 

บริหารธุรกิจบณัฑิตการตลาด 

การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 

 

อ����� English ป.�/�-� (Asst.)     ��  คาบ 

อ����� English ป.�/�-�(Asst.)      ��  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ                                               �  คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

 

มิสพวงทอง      วงศพ์ลบั 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

การจดัการคุณภาพ 

พ�����สุขศึกษา ป.�/�-�                 �  คาบ 

ลูกเสือ  ป.�-�                                    �  คาบ 

ว����� Science Asst. ป.�/�             �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หอ้งลูกเสือ 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

มิสจรรยา     สินถาวร 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

ค����� ทกัษะคณิต ป.�/�-�            �� คาบ 

ค����� Math  Asst.ป.�/�-�            �� คาบ 

ลูกเสือ                                               � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.เจดจ็     ชนะประสพ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกศิลปศึกษา 

ศ����� ทศันศิลป์ ป.�/�-�                �  คาบ 

ศ����� ทศันศิลป์ ป.�/�-�                �  คาบ 

ศ����� ทศันศิลป์ ป.�/�-�                �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                 �� คาบ  

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ช่วยงานตกแต่งเวที และทาํ

ป้ายเวที 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.สิริพจณ์      อน้ประเสริฐ 

การศึกษาบณัฑิต 

วิชาเอกการสอนสุขศึกษา 

และพลศึกษา 

พ12102 ป.3/�-6                               �   คาบ 

พ����� พละ ป.�/�-�                       �  คาบ 

พ����� สุขศึกษา ป.�/�-�                 � คาบ 

พ����� พละ ป.�/�-�                        � คาบ 

ชมรม                                                � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ 

รวม                                                23  คาบ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

หอ้งพกัครูพลศึกษา 

อาคารสระวา่ยนํ�า 

ช่วยดูแลสระว่ายนํ�า 

 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

มิสรจนา      สุวรรณกุล 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาบณัฑิต  

วิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา

ทางการอาชีวและเทคนิคศึกษา 

ง����� คอมพิวเตอร์ ป.�/�-�         ��  คาบ 

ง����� คอมพิวเตอร์ ป.�/�-�         ��  คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ  

กลุ่มสาระฯการงานฯ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

Class Teacher’s 

Asst. 

P.5/� 

MissJila Naag Nodalo 

Bachelor of Science in 

Agricultural Education 

Science  P.5/1 -5                       10  Periods 

Science  P.6/1-6                        12  Periods 

Club                                             1  period 

Total                                        23  Periods                                        

Language Center 

Teacher’s Room P.5 flr.3 

Sirinthorn Building 

 

 

 

 

ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสสุภาพร       เพช็รสดใส 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกภาษาองักฤษ 

อ����� ภาษาองักฤษ ป.�/�-�        ��  คาบ 

อ����� English ป.�/�-�(Asst.)       � คาบ 

ชมรม                                              �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                             �  คาบ 

รวม                                                ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

งานแนะแนว  ป.6 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสสุนนัทา       ขจรฤทธิ�  

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกภาษาไทย 

ท����� ภาษาไทย ป.�/�-�            ��  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                ��  คาบ   

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสชนิตา       วรรณพาหุล 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

          (ทุนอินเดีย) 

ว����� วิทยาศาสตร์ ป.�/�-�         ��  คาบ 

ว����� Science Asst. ป.�/�-4          4 คาบ 

ชมรม                                               �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                �4  คาบ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น 

อาคารสิรินธร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

มิสอมร     มณีบูรณ์ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวอุตสาหกรรม 

    (ทุนฟิลิปปินส์) 

ค����� คณิตศาสตร์ ป.�/�-�           �� คาบ 

ค����� ทกัษะคณิต ป.�/�-�             �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

 

มิสจนัทนา     ศิริโสภาพงษ ์

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 

ง�����การงาน ป.�/�-�                   �  คาบ 

ง�����การงาน ป.�/�-�                   �  คาบ 

ง�����การงาน ป.�/�-�                   �  คาบ 

ชมรม                                                � คาบ 

ลูกเสือ                                               � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ การงานฯ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

งานผูกผา้ 

ครูประจาํชั�น 

ป.�/� 

ม.จิรพงษ ์    พุทธรสเจริญ 

การศึกษาบณัฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลย ี

ทางการศึกษา 

       (ทุนฟิลิปปินส์) 

ง����� คอมพิวเตอร์ ป.�/�-�          �� คาบ 

ส����� Social ป.�/�-�(Asst.)          �  คาบ  

Math Assistant ป.�/�-�                     � คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ                                               �  คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.ศรายทุธ       บวัศรี 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

        (ทุนฟิลิปปินส์) 

ส����� สังคม+หนา้ที�พลเมือง 

              ป.�/�-�                               �  คาบ 

ส����� Social ป.�/1-�                    6   คาบ                                 

ชมรม                                               �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                             �  คาบ 

รวม                                                14 คาบ  

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หน.ระดับ ป.� 

งานส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.อรรถพงษ ์   ปิดตาฝ้าย 

ศึกษาศาสตร์บณัฑิต 

วิชาเอกพลศึกษา 

พ����� พลศึกษา ป.�/�-�                �  คาบ 

พ����� สุขศึกษา ป.�/�-�                �  คาบ 

พ�����(สุขศึกษา�-�) �/�-�/�        �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                              �  คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯ พลศึกษา และ 

สุขศึกษา 

หอ้งพกัครูพลศึกษา 

อาคารสระวา่ยนํ�า 

ช่วยสอนสุขศึกษา/พลศึกษา 

ม.ปลาย / ช่วยดูแลสระวา่ยนํ�า 

/ ทาํทีมฟุตบอลของโรงเรียน 

Teacher’s 

partner 

P.6/3 

Miss Joenalyn Soldao Repato 

Bachelor of Elementary 

Education 

ค����� Math P.6/1-6                 12 periods 

ค   21201  Math  S.1/1-5             9  periods 

Club                                              1  period 

Total                                          �2 periods 

Language Center 

Teacher’s Room P.6 flr.� 

Sirinthorn Building 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

มิสประกายแกว้      เปลื�องนุช 

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

วดัและประเมินผลการศึกษา 

Math Assistant  ป.�/�-�                   �  คาบ 

รวม                                                   �  คาบ 

 

ช่วยสอน Math 

หอ้งวิชาการ 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

ม.ชาญประพนธ์  สวสัดิ� เดชะ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิชาเอกภาษาไทย 

ศ����� นาฎศิลป์ ป.�/�-�                 � คาบ 

ท����� วรรณกรรม ป.�/�-�             � คาบ 

ท�����คดัไทย ป.�/�-�                    �  คาบ 

ชมรมโขน ป.ปลาย  และ ม.ตน้        2  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                               � คาบ 

รวม                                                  21 คาบ   

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น 6 

อาคารสิรินธร 

ช่วยสอนนาฎศิลป์  ป.� 

ช่วยงานดนตรีและการแสดง 

Teacher 

Partner 

P.6/5 

New English Teacher English  Activity P.4                    5 periods 

English  Activity P.5                   5 periods 

English  Activity P.6                    6 periods 

Cambridge  Class                         4 periods 

Club                                              1 period 

Total                                          21 periods 

Asst. Language Center 

Language Center Room 

Flr.2 St.Louis Building. 

ครูผูช้่วยชั�น 

ป.�/� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิสวชัรี      เรืองศิริ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที� �/���� 

เขา้คู่ช่วยสอน  เซรามิก  

ป.�/�-�                                            �  คาบ 

ป.�/�-�                                           �   คาบ 

ป.�/��                                             �   คาบ 

งานประดิษฐ์อนุบาล                       �   คาบ 

ชมรม                                               �   คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                            �   คาบ 

 รวม                                               ��  คาบ 

ภาคเรียนที� �/���� 

ป.�/�-�                                             �  คาบ 

ป.�/�-�                                             �  คาบ 

ป.�/�-�                                             �  คาบ 

งานประดิษฐ์อนุบาล                         6  คาบ 

ชมรม ป.4-6                                       1 คาบ       

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

งานผูกผา้ 

งานประดิษฐ์อนุบาล 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น 6 

อาคารสิรินธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพิเศษ 

ป.� 

มิสนนัทิยา       คาํม ี

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยทีาง

การศึกษา 

ท����� คดัไทย  ป.�/�-�                  �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

ลูกเสือ                                               �  คาบ 

รวม                                                   7  คาบ 

งานห้องสมุด 

 

ครูพิเศษ 

ป.� 

New Chinese Teacher จ�����ภาษาจีน ป.�/�-�                   �  คาบ 

จ�����ภาษาจีน ป.�/�-�                   �  คาบ 

จ�����ภาษาจีน ป.�/�-�                   �  คาบ 

ชมรม                                                1  คาบ 

รวม                                                  �� คาบ  

ภาษาจีน 

หอ้งศูนยภ์าษาจีน 

ชั�น � อาคารมงฟอร์ต 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระฯ/สถานที�ทํางาน 

ครูพิเศษ 

ป.� 

มิสชุติมา     มุสิการยกูล 

ศิลปศาสตรบณัฑิต  
การจดัการทั�วไป 
 

จ����� คู่ภาษาจีน ป.�/�-�               �  คาบ 

จ����� คู่ภาษาจีน ป.�/�-�               �  คาบ 

จ����� คู่ภาษาจีน ป.�/�-�               �  คาบ 

ชมรมบรรณารักษ ์                            �  คาบ 

ลูกเสือ                                               �  คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

คู่ภาษาจีน 

นั�งหอ้งสมุด 

ชั�น � JMLC 

ครูพิเศษ มิสวีณา        ซอด ี

ครุศาสตรบณัฑิต  

ภาษาไทย 

 

 

ท23105 วรรณกรรม ม.3/1-3/6G       6 คาบ 

ท16106 วรรณกรรม ป.�/�-�             6 คาบ 

ชมรม                                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                         1 คาบ 

รวม                                                  14 คาบ 

หน.กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

ครูพิเศษ มิสอญัมณี     สังวาลยเ์พชร 

การศึกษาบณัฑิต  

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

English  Activity P.6                  12 periods 

Total                                          �� periods 

หอ้งศูนยภ์าษาต่างประเทศ 

ครูพิเศษ ม.ธชัพงษ ์     แยม้เกษร 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

การตลาด 

ว����� Science Asst. ป.�/1-�           6 คาบ 

รวม                                                    � คาบ                                              

ช่วยสอน Science Asst. 

หอ้งครุภณัฑ์ 

 

 

 

 

ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที�  � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

มิสเจรดา   รัฐประเสริฐ 

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ส21101  ม.�/�-ม.1/5G              10  คาบ 

ส21111  ม.�/�-ม.1/5G                 5 คาบ 

ส����� ประวตัิศาสตร์ ป.�/�-�   � คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                          �3   คาบ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ 

นั�งหอ้งพกัครู ชั�น 5 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

มิสนพเกา้   ปราชญากุล 

ครุศาสตรบณัฑิต 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

ง21101  ม.�/�-ม.�/� G                5  คาบ 

ง21201  ม.�/�-ม.�/5 G                5  คาบ 

ง22103  ม.�/�-�                          3  คาบ 

ง����� ม.�/�-�                           3  คาบ 
ค�����(Assistant)  ม.3/�-ม.�/2            4 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                           22 คาบ 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ฯ 

นั�งหอ้งพกัครู ชั�น 5 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

มิสรัชนีวรรณ    เต่าสุวรรณ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

การพฒันาชุมชน 

       (ทุนฟิลิปปินส์) 

ส23105   ม.3/1-3/6G                  6  คาบ 

ส21201 (Assistant)  ม.�/�-1/5G         9  คาบ 

ส ����� (Assistant) ม.�/�-�/�    �  คาบ 

ชมรม                                          1  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                  1  คาบ 

รวม                                           ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น 5 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.1/4 

 

 

 

มิสอุราพร   พุ่มพวง 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

คณิตศาสตร์ 

 

ค21101  ม.�/�-�                         12 คาบ 
ค�����(Assistant)  ม.�/�-�/�G            9   คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            �3 คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

นั�งหอ้งพกัครู ชั�น 5 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.1/5 G 

 

 

 

 

มิสอุษา    จนัทร 

ครุศาสตรบณัฑิต 

ออกแบบประยกุตศ์ิลป์ 

 

 

 

ศ21101  ม.�/�-�/�G                     5 คาบ 

ศ����� ม.�/�-� G                       �  คาบ 

ศ 31101 ม.�/�-�/�                      �   คาบ 

ชมรม ม.ตน้, ม.ปลาย                  2  คาบ                  

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                  1  คาบ 

รวม                                            20 คาบ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

นั�งหอ้งพกัครู 

ช่วยประสานงาน Gifted 

ชั�น 5 เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

 

ครูผูช้่วยชั�น 
ม.1/1 

 

 

 

 

มิสภิญญาพชัร์    ฉลาดเขียว 

ครุศาสตรบณัฑิต 

ภาษาไทย 

 

 

ท����� ม.�/�-ม.�/�G               10  คาบ 

ท����� ม.�/�-ม.�/5 G                �  คาบ 

วรรณกรรม ม.�/�-ม.�/5 G          �  คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            22 คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น 5 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.1/2 

ม.พิษณุพงษ ์   สร้อยเกียว 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

สื�อสารมวลชนทางกีฬา 

 

พ�����(สุขศึกษา) ม.�/�-1/5G             5 คาบ 

พ�����(พลศึกษา) ม.�/�-1/5G            5 คาบ 

พ�����(พลศึกษา) ม.3/1-3/6 G          6  คาบ 

ส 23205(Assistant)  ม.3/1           2 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                           �� คาบ 

 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา  

พลศึกษา 

ช่วยดูแลสระนํ�า 

นั�งหอ้งพกัครูพลศึกษา 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

มิสสมฤทธิ�      แสงจนัทร์ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

การจดัการทั�วไป 

 (ทุนสหรัฐอเมริกา และ  

   อินเดีย) 

อ ����� ม.�/�- 1/5G                  15 คาบ 

อ����� (Assistant)  ม.1/1-5               5 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            22 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น 5 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

มิสกลัยาณี     จนัทน์เทศ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

วิทยาศาสตร์ทั�วไป 

 

ว21101  ม.�/�-ม.�/�                  12 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            14 คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หน.ระดับ  ม.1 

นั�งหอ้งพกัครู 

ชั�น 5 เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

 

 

 

ม.สงคราม  นิคมไพบูลย ์

ครุศาสตรบณัฑิต 

อุตสาหกรรมศิลป์ 

ภาษาจีน(คู่)  ม.�/�-� G                � คาบ 

ง�����  ม.�/�-ม.�/4                    �  คาบ 
ง32103 (การงานฯ�) ม.�/�-�    (ภาคเรียนที��)                                 

                                                    �  คาบ 

(ภาคเรียนที� � นกัศึกษาวิชาทหาร) 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�-�                � คาบ 

รวม                                           �9  คาบ 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

 นั�งหอ้งพกัครู ม.5 

 

ครูพิเศษ 

ระดบั ม.� 

ม.ศรันย ์          รัตนวรรณ  

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

คอมพิวเตอร์แอนิเมชั�น 

ศ �����Music 1  ม.�/�-�            5  คาบ 

ชมรม                                           1  คาบ 

รวม                                             6  คาบ 

หอ้งวงโยธวาทิต 

 

 

ครูระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

 ม.�/� 

มิสพรพนา   ศิริปิ� น 

ครุศาสตรบณัฑิต  

ภาษาองักฤษ 

         (ทุนอินเดีย) 

อ�����(Assistant)  ม.3/1-ม.�/6 G       6 คาบ 

อ����� (Assistant)  ม.�/�-�/�G        �� คาบ 

อ����� (Assistant)  ม.1/1-1ม.�/�        2 คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            20 คาบ 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น 6 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.2/2 

 

ม.วิทยา       คาํพวง   

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

เคม ี

 

ค22103  ม.�/�-ม.�/�                  �� คาบ 

ค�3205 (Assistant) ม.2/�-�         6 คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                           20  คาบ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น � 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

ม.2/3 

มิสรุ่งทิวา   บุญม ี

ครุศาสตรบณัฑิต 

สังคมศึกษา 

ส22103  ม.�/� –ม.�/�G             10 คาบ 

ส22113  ม.�/� –ม.�/�G               5 คาบ 

ส22203 (Assistant)ม.�/�-�/�      � คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            21 คาบ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น � 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ม.2/4 

มิสอรอุษา  ปทุมชยั 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

ชีววิทยาประยกุต ์

ว22103  ม.�/� -�/�                     12 คาบ 

ว�2203 (Assistant) ม.2/1-2/3              6 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            20 คาบ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น � 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

ม.2/�G 

มิสเกศรา  เจียมเจริญ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ง22103  ม.2/4 -ม.2/5 G                � คาบ 

ง22203  ม.2/4 -ม.2/5 G                � คาบ 

ง 23105 ม.3/1-ม.3/6 G                 � คาบ 

ง 23105 ม.3/1-ม.3/6 G                 � คาบ 

ค�2203 (Assistant) ม.3/�-3/�      � คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    1คาบ 

รวม                                            21 คาบ 

กลุ่มสาระฯ การงาน 

อาชีพ ฯ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

 

 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.2/2 

มิสวิภา   นาคมอญ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

นาฏศิลป์ 

ศ����� ม.�/� –ม.�/�G                5 คาบ 

ศ����� ม.�/�-ม.�/ 5G                 5 คาบ 

นาฏศิลป์  ป. 5/1-ป.�/�                5 คาบ 

ลูกเสือ                                          1 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

รวม                                            17 คาบ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น � 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ช่วยงานดนตรี และการ

แสดงทุกกิจกรรม 

ดูแลหอ้งนาฏศิลป์ 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

 

มิสวลัยา   พิชยั 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

ภาษาองักฤษธุรกิจ 

         (ทุนอินเดีย) 

อ22103 ม.�/�-�G                       �� คาบ 

อ�1��1 (Assistant)  ม.1/3-ม.�/�G       3 คาบ 

อ����� (Assistant)  ม.�/1-�/6G          6 คาบ

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            21 คาบ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

 

 

 

 

มิสนภาพร   จิตตอ์ารียเ์ทพ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

คหกรรมศาสตร์ 

 

 

ง22103  ม.�/�-� G                       5 คาบ 

ง23105  ม.3/1-6 G                       6 คาบ 

ส21201 (Assistant) ม.1/1            2 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            15 คาบ 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

งานตกแต่ง จดัดอกไมทุ้ก

กิจกรรม 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

 

ม.ประจกัษ ์ ศรีภกัด ี

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

การฝึกและการจดัการกีฬา 

พ����� (พลศึกษา) ม.1/1-1/5G            5 คาบ 

พ����� (พลศึกษา) ม.2/1-2/5G           5 คาบ 
ว22203 (Assistant)  ม.�/�-ม.�/�           �  คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            14 คาบ 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพล

ศึกษา/งานสระวา่ยนํ�า 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น 5    

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

หัวหน้าระดับ ม.� 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

มิสสุมานิต  เรืองกระจ่าง 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

การจดัการคุณภาพ 

ท�����  ม.�/�-ม.�/5G               �� คาบ 

ท����� ม.�/�-�/�G                     5 คาบ 

วรรณกรรม ม.�/�-�/�G                5 คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   � คาบ 

รวม                                            �� คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น 6 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

Teacher Assistant 

S.�/� 

Mr.Michael Pinas Belgica 

Bachelor of Science 

Elementary Education Major in 

General Education 

ส�����(Social) S.�/�-�/�       � Periods 

ส�����(Social) S.�/�-�/�       � Periods 

Club                                         � Period 

Total                                    �� Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.2 

5thfloor 

St.Louis Building 

Teacher Assistant 

S.�/� 

Mrs. Sheila Ann O. Reasonda 

Bachelor in Elementary 

Education 

ว�����(Science�) S.�/�-�G    � Periods 

ว�����(Science�) S.�/�-�G   � Periods 

Club                                         � Period 

Total                                    �� Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.1 

6th floor St.Louis Building 

Head  of  Science 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

ครูชาวจีน ภาษาจีน ม.�/�-�/5G               � Periods 

ภาษาจีนม.�/�-� G                  � Periods 

ภาษาจีนม.�/�-� G                   � Periods 

Club                                         1 Period 

Total                                    17 Periods 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

นั�งหอ้งศูนยภ์าษาจีน 

ชั�น � อาคารมงฟอร์ต 

 

 

ครูระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

ม.วีรยทุธ  วชัรพงษ ์

การศึกษามหาบณัฑิต 

การมธัยมศึกษา (การสอน

สิ�งแวดลอ้ม) 

ว23105  ม.�/�-�                         10 คาบ 

ว����� ( Science)  ม.�/�-�/5              5 คาบ 

ส 23205 (Assistant)  ม.�/�-�           � คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    1 คาบ 

รวม                                            �� คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น � 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ช่วยงานวิจยั 

ครูประจาํชั�น 

 ม.�/� 

 

 

 

 

มิสสุภสัสร    บาํรุงทรัพย ์

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

ชีววิทยา 

(ทุนฟิลิปปินส์) 

ว����� (Assistant)  ม.�/�-�/�G   � คาบ 

ว����� (Assistant) ม.�/�-�/�G    � คาบ 

ว����� (Assistant) ม.�/�-�/�       � คาบ 

ชมรม                                            � คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    � คาบ 

รวม                                            �� คาบ 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น 6 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร  
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

ม.3/3 

มิสอญัชลี       อยูสุ่ข 

ครุศาสตรบณัฑิต 

ภาษาองักฤษ 

(ทุนฟิลิปปินส์ ทุนออสเตรเลีย

และทุนอินเดีย) 

อ23105 ม. 3/1-6                         18 คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    1 คาบ 

รวม                                            20 คาบ 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.3/4 

มิสดวงใจ   นาคปุนบุตร 

การศึกษาบณัฑิต 

สังคมศึกษา 

 

ค����� ม.�/�- �/�                      15 คาบ 

ค�3205 (Assistant)  ม.3/5-6G        3 คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    1 คาบ 

รวม                                           20  คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.3/5 

มิสศิริกุล     สถิตมิลินทากาศ 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

บรรณารักษศ์าสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ 

ภาษาจีน(คู่)  ม.�/�-�/5G              � คาบ 

ภาษาจีน(คู่)  ม.�/�-� G                � คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            13 คาบ 

กลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

หน.ระดับชั�น ม.3 

นั�งหอ้งพกัครู ชั�น 6 

ครูประจาํชั�น  

ม.3/6 G 

มิสวีนา       ซอด ี

ครุศาสตรบณัฑิต 

ภาษาไทย 

ท23105 วรรณกรรม ม.3/1-3/6G  6 คาบ 

ท16106 วรรณกรรม ป.�/�-�       6 คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    1 คาบ 

รวม                                            14 คาบ 

หน.กลุ่มสาระฯ  

ภาษาไทย 

นั�งหอ้งพกัครู   ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.3/1 

 

 

มิสรําพึง  ศรีสวสัดิ�  

ครุศาสตรบณัฑิต 

สุขศึกษา 

พ����� (สุขศึกษา) ม.�/�-� G            � คาบ 

พ����� (สุขศึกษา) ม.�/�-� G            � คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    1 คาบ 

รวม                                            1� คาบ 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

พลศึกษา 

หน.กลุ่มสุขศึกษาพลศึกษา 

งานแนะแนว ม.� 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.3/2 

 

ม.จิรวฒัน์       ศรีสวสัดิ�  

ศิกษาศาสตรมหาบณัฑิต                      

บริหารการศึกษา 

ส23105  ม.�/�-�/�G                  12 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            14 คาบ 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ 

หน.กลุ่มสาระฯ  

สังคมศึกษาฯ 

นั�งหอ้งพกัครู  ชั�น� 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

   Teacher 

Assistant S.�/� 

Miss Mitchelyn Isuga Inolino 

Bachelor of Secondary 

Education 

อ����� (English)  S.2/1-5          10  Periods 

อ����� (English)  S.3/1- 6        12  Periods 

Club                                       1  Period 

Total                                    23 Periods 

Foreign Language Centre 

6thfloor Chaloem Phra 

Kiat building 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน กลุ่มสาระ/สถานที�ทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

ม.ไพรินทร์  กล่อมสกุล 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

การบริหารศิลปะและ

วฒันธรรม 

 

ศ�����  ม.�/�-� G                       � คาบ 

ศ����� ม.�/�-�/�G                      � คาบ 

ส����� (Assistant)  ม.3/�-�G          � คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                   1 คาบ 

รวม                                            �� คาบ 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

นั�งหอ้งกีตาร์ 

มงฟอร์ต   ชั�น � 

ช่วยงานเขียนป้าย 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

ม.อนนัต ์ จิตตอ์ารียเ์ทพ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

พลศึกษา 

พ23105 (พลศึกษา) ม.�/�-3/6G   6 คาบ 

รวม                                            � คาบ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 

พลศึกษา 

หัวหน้าแผนกปกครอง 

นั�งหอ้งฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ดูแล รปภ. 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

มิสสุพตัรา   แกว้แสนสุข 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

วิทยาศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม 

 

ว����� ม.�/�-�                            � คาบ 

นิเทศการสอน                              � คาบ 

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                    1 คาบ 

รวม                                            14 คาบ 

ผช.วิชาการแผนก ม.ต้น/

งานนิเทศการสอน 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

นั�งหอ้งวิชาการ 

Teacher Assistant 

S.�/� 

 

Mr. Terio  Jr. Macasling 

Bachelor of Secondary 

Education 

ส����� (Social �) S.�/�-�    �� Periods 

PE (Physical  Education ม.�/�-�       � Period 
PE (Physical  Education ม.�/�-�        � Period 

Club                                          � Period 

Total                                    �� Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.1 

6th floor St.Louis Building 

 

Teacher Assistant 

S.�/� 

Miss Arlene Rios Aguilar 

Bachelor in Elementary 

Education 

 

ค����� (Math�) M.2/1-5G            9 Periods 

ค����� (Math5) M.3/1-3/6 G      11 Periods 

Club                                         1 Period 

Total                                    21 Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.1 

6th floor St.Louis Building 

Head  of  Math 

ช่วยสอน มิสฉันทนา   ดา่นด ี

ครุศาสตรบณัฑิต  

ภาษาไทย 

 

ท�����(ไทย �-�) ม.�/�-�            8 คาบ 

ท�����(วรรณกรรม�-�)ม.�/�-�  � คาบ 

ท 23105 (ภาษาไทย�-�) ม.3/1-6 ��คาบ     

ชมรม                                            � คาบ 

รวม                                           23  คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

หอ้งพกัครู ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์ 

วิทยาคาร 

ช่วยสอน มิสรุ่งรักษ ์  นุ่มไทย 

ครุศาสตรบณัฑิต  

ภาษาไทย 

 

ท�����(ไทย �-� ) ม.�/�-ม.�/�  12 คาบ 

ท����� (ทกัษะการเขียน�-�)ม.�/�-�    � คาบ 

ท����� (ไทยเสริม�-� )ม. �/�–�   �คาบ 

ชมรม                                            � คาบ 

รวม                                           ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

หอ้งพกัครู ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์ 

วิทยาคาร 
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ครูระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 4 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

ม.ณัฐวุฒิ   กระจ่างเยา่ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวกรรมเครื�องกล 

ค�����(คณิตฯ�-� ) ม.�/�-�          �� คาบ  

ค�����(คณิตฯ�-�) ม.�/�-ม.�/�     �  คาบ 

ค����� (ทกัษะคณิต�-�) ม.�/�-�       � คาบ 

ชมรม                                              � คาบ 

รวม                                               �5 คาบ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

มิสนํ�าฝน   คงแสนคาํ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

ชีววิทยา 

(ทุนฟิลิปปินส์) 

����� (ชีววิทยา�-�) ม.�/�-�           � คาบ 
ว�����(Science Assistant) ม.�/�-�         �� คาบ 

ชมรม                                              � คาบ 

รวม                                                �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างานสภานักเรียน 

หอ้งพกัครู ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

 ม.�/� 
(ศิลป์-ภาษา 

องักฤษ ) 

มิสเพญ็ประภา    จั�นแคน้ 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 

อ�����(องักฤษ�-� ) ม.�/�-6       24  คาบ 

ชมรม                                               � คาบ 

รวม                                               �5 คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู  ม.�   ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-ภาษา 

จีน ) 

มิสอุมาทิพย ์   วรพิพฒัน ์

ครุศาสตรบณัฑิต 

สังคมศึกษา 

(ทุนฟิลิปปินส์) 

ส�����( ประวตัิฯ�-�) ม.�/�–�     �   คาบ 

ส�����(Social Assistant) ม.�/�-�        11  คาบ 

ส����� (SocialAssistant) ม.�/�-2     4  คาบ 

ชมรม                                             �   คาบ 

รวม                                              22   คาบ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หอ้งพกัครู  ม.�   ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

 ม.�/� 

(ศิลป์-คาํนวณ) 

มิสหทยัชนก  ศรีชนะวฒัน์ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

ว����� (เคมี�-�) ม.�/�-�                � คาบ 

ว����� (วิทยก์าย�-�)ม.�/�- �         � คาบ 

ค�1101 (Math Assistant) ม.4/3-5           6 คาบ 

ชมรม                                              � คาบ 

รวม                                               22 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครู  ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

 ม.�/� 

(Gifted) 

มิสฉันทนา     ด่านด ี

ครุศาสตรบณัฑิต 

ภาษาไทย 

ท�����(ไทย �-�) ม.�/�-�              8 คาบ 

ท�����(วรรณกรรม�-�)ม.�/�-�    �  คาบ 

ท 23105 (ภาษาไทย�-�) ม.3/1-6   �� คาบ     

ชมรม                                              � คาบ 

รวม                                               23  คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

ม.ธนาวุฒิ     ถิ�นจนัทร์ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

ฟิสิกส์ 

 

 

 

 

 

ว�����(ฟิสิกส์ �-�เดี�ยว) ม.�/�-�   � คาบ 

ว����� (ฟิสิกส์�-� เดี�ยว) ม.�/�-�   � คาบ 

ว����� (วิทยก์าย�-� ) ม.�/�-�        � คาบ 

ว����� (ฟิสิกส์�-�  คู่) ม.�/�-�       � คาบ 

ว����� (ฟิสิกส์�-� คู่) ม.�/�-�        2 คาบ 

ค�1101 (Math Assistant) ม.4/1,2,6        5 คาบ 

ชมรม                                              � คาบ 

รวม                                              20  คาบ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

ทาํเอกสารวิชาการวิชา 

ฟิสิกส์  ม.�-� 

ช่วยงานโสตของโรงเรียน 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 



51 
 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/2 

(วิทย-์คณิต) 

ม.นที        ศรีสมยั 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

การฝึกและการจดัการกีฬา 

พ�����(พลานามยั�-�) �/�-�/�       � คาบ 

พ����� (พลศึกษา) ม.�/�- 2/5G      5 คาบ 

ชมรม                                               � คาบ 

รวม                                               1�  คาบ 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

หัวหน้างานจราจร 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

(ศิลป์-ภาษา 

     องักฤษ ) 

มิสเกษรา   เกิดมงคล 

การศึกษามหาบณัฑิต 

การมธัยมศึกษา 

 

ส�����(สังคม�-�) ม.�/�-�            12 คาบ 
อ�����( Eng 1-2 Assistant) M.4/3-5    3 Periods     

(บูรณาการหนา้ที�พลเมือง) 

ชมรม                                               � คาบ 

รวม                                               16  คาบ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หัวหน้าระดับ  ม.� 

หอ้งพกัครู ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/4 

(ศิลป์ภาษา) 

มิสบุญสม  บุญประเสริฐ 

การศึกษาบณัฑิต 

คหกรรมศาสตร์ 

����� (จีน-�-� ,ทกัษะ) ม.�/�  (ASST.)     6  คาบ 

จ����� (จีน�-�,ทกัษะ ) ม.�/� (ASST.)     6  คาบ 

จ����� (จีน�-�,ทกัษะ ) ม.�/� (ASST.)     7  คาบ 

ชมรม                                               � คาบ 

รวม                                                �� คาบ 

หัวหน้างานศูนย์ภาษาจีน 

หอ้งศูนยภ์าษาจีน 

ที�ปรึกษางานธนาคารโรงเรียน 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

(ศิลป์-คาํนวณ) 

ม.นิคม   โขมะนาม 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
การบริหารศิลปะและ

วฒันธรรม 
 

ศ����� (เขียนแบบ�-�)  ม.�/�         5 คาบ 

ศ����� (เขียนแบบ�-� ) ม.�/�         � คาบ 
ชมรม                                                         �  คาบ 

รวม                                                �� คาบ 
 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

งานอาคารสถานที� 

นั�งหอ้งอาคารสถานที� 

งานเขียนป้ายโรงเรียน 

/ตกแต่งเวที 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

( Gifted ) 

ม.ปริญญา  สมบตัิ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม 

    (ทุนฟิลิปปินส์) 

ง����� (คอมพิวเตอร์�-�) ม.�/�,2,6           6 คาบ 

ง.�����(เขียนโปรแกรม)ม.�/�-�,6             6 คาบ 

ง.�3��3 (เขียนโปรแกรม)ม.6/�,�,3,7        8  คาบ 

ชมรม  ( Robot ) ม.ตน้ ม.ปลาย       2 คาบ 

รวม                                               �2  คาบ 
 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

หอ้งพกัครู  ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

 

Teacher S.4 Mr.Wilfredo  Reasonda 

Bachelor Of Arts in 

Mathematic 

ค31101(Math) M.4/1-6                       11 Periods 

ค32103(Math) M.5/1- 6                      11 Periods 

ชมรม                                            � Period 

Total                                        23 Periods 

Foreign Language Centre 

หอ้งพกัครูม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

Teacher S.� Mr.Roy   Aristotle 

Bachelor of 

ArtsInformation 

Technology 

ส����� (Social) M.4/1- 6                    11 Periods 

ส�2��3(Social) M.5/1- 6                     11 Periods 

ชมรม                                           �  Period 

Total                                       23  Periods 

Foreign Language Centre 

หอ้งพกัครูม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

เจา้หนา้ที�งาน

เทคโนโลย ี

ม.ธนาวุธ   ตอรบรัมภ ์

วิทยาศาสตรบณัฑิต  

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ง����� (คอมพิวเตอร์�-�) ม.�/�,2             2  คาบ 

เขา้คู่ ม.ปริญญา  สมบตัิ 
สอนเขียนโปรแกรม 

ช่วยสอน   เฉพาะวนัศุกร์ 

เจา้หนา้ที�งาน

เทคโนโลย ี

ม.วีรศกัดิ�    คนัโธ 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

ง.�����(เขียนโปรแกรม)ม.�/�-�               2  คาบ 

เขา้คู่ ม.ปริญญา  สมบตัิ 
สอนเขียนโปรแกรม 

ช่วยสอน   เฉพาะวนัศุกร์ 
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ครูระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

มิสชฎามาศ   ศรีชนะวฒัน ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

ว����� (เคม�ี-�) ม.�/�-�                   � คาบ 

ว�����(วิทย ์�-�) ม.�/�-ม.�/�           � คาบ 

ว����� (Science Assistant)�/�-2              � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้างานวิจัย 

หอ้งพกัครู  ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

มิสพูลทรัพย ์ รักษาสุข 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

สังคมศาสตร์ 

 

ส����� (สังคม�-�) ม.�/�-ม.�/�          12  คาบ 

 (บูรณาการหนา้ที�พลเมือง) 

ส����� (SocialAssistant) ม.�/3-6       7  คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  20 คาบ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หอ้งพกัครู  ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

ครูประจาํชั�น 

 ม.�/� 

(ศิลป์ – 

องักฤษ) 

มิสอรพรรณ   ประภาศิริสุลี 

ครุศาสตรบณัฑิต 

สังคมศึกษา 

 

ส�����(ประวติัฯ�-�) ม.�/1-ม.�/6             6 คาบ 

ส�����(สังคม�-� ) ม.�/�-ม.�/�        �� คาบ 

(บูรณาการหนา้ที�พลเมือง) 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หอ้งพกัครู  ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-จีน) 

 

มิสรุ่งรักษ ์  นุ่มไทย 

ครุศาสตร์บณัฑิต 

ภาษาไทย 

 

ท�����(ไทย �-� ) ม.�/�-ม.�/�        12 คาบ 

ท����� (ทกัษะการเขียน�-�)ม.�/�-�           � คาบ 

ท����� (ไทยเสริม�-� )ม. �/� – �     � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

หอ้งพกัครู ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 
 

ครูประจาํชั�น 

ม.�/� 

(ศิลป์-คาํนวณ) 

ม.เอกสิทธิ�    นามแกว้ 

วิศวกรรมศาสตร์

มหาบณัฑิต 

วิศวกรรมเคมี 

ค�����(คณิตฯ�-�) ม.�/�-ม.�/�      ��  คาบ   

ค�����(คณิตเสริม�-�) ม.�/�-6       �� คาบ  

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ช่วยงานวิจยั 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(Gifted) 

ม.ชยัวฒัน์ 

สุทธาพฒัน์ธานนท ์

การศึกษามหาบณัฑิต

การสอนภาษาองักฤษ

ดว้ยภาษาต่างประเทศ 

อ.32103  (องักฤษ 3 ) ม.5/1-6                     12  คาบ 
อ��2�1 (องักฤษเสริม 1-2 ) ม.�/�-�             6  คาบ 

อ�����(องักฤษพดู�-� Assis)M.4/3         2 Periods 

อ�����(องักฤษพดู 3-4Assis)M.5/3         2 Periods 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

 

 

 

 

ม.ไพศร   คูหาพฒันกุล 

การศึกษามหาบณัฑิต 

หลกัสูตรและการสอน 

 

 

 

 

ศ����� (ศิลปะ�-�)ม.�/� – �/�          � คาบ 

ศ�����(ดนตรีปฏิบตัิ�-�)ม.�/�         � คาบ 

ศ�����(ดนตรีปฏิบตัิ�-�)ม.�/�         � คาบ 

ศ����� ( ศิลปะ �-� )ม.�/�-ม�/�       7 คาบ 

ศ�����(ดนตรีปฏิบตัิ�-�)ม.�/�          � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                 �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

ช่วยงานตดัต่อเพลงกิจกรรม 

การแสดง 

ช่วยงานเขียนป้าย 

หอ้งพกัครู  ม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

(วิทย-์คณิต 

ม.สุรชยั   สมหาญวงศ ์

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

เคมี 

 

ว����� (วิทย ์�-�)ม.�/�-ม.�/�           6 คาบ 

Lab  วิทยาศาสตร์  ม.1-3                  16 คาบ 
Lab  เตรียมอุปกรณ์วทิยาศาสตร์  ม.4-6 

ชมรม                                                �  คาบ 

รวม                                                  23 คาบ 

 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

ดูแลหอ้ง  LAB 
ทาํเอกสารสถิติการใชห้อ้ง LAB 

วิทยาศาสตร์ทุกระดบั 
หอ้งพกัครู  ชั�น� อาคารสิรินธร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

(ศิลป์ –

องักฤษ) 

 

ม.สมมาตร    

ศรีวิศาลศกัดิ�  

วิทยาศาตรมหาบณัฑิต   

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    (ทุนนิวซีแลนด)์ 

ง.���11( กราฟฟิก)ม.�/3, 4, 5           6  คาบ 

ง����� (กราฟฟิก�-�) ม.�/�-�          �  คาบ 

ชมรม                                                �  คาบ 

รวม                                                 13  คาบ 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

หอ้งคอมฯ  ชั�น � อาคาร 

เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

เจา้หนา้ที�งาน

โสต 

ม.ณัฐกฤช     ศรีสุวรรณ 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 
การโฆษณา 
 

ม.สมพบ       คาํม ี

การศึกษามหาบณัฑิต

เทคโนโลยกีารศึกษา 

ง����� (คอมพิวเตอร์�-�) ม.�/3, 4, 5           6  คาบ 

รวม                                                   �  คาบ 
ช่วยสอนคอมพิวเตอร์ 

(สอนคู่กนั) 

ครูผูช้่วยชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-จีน) 

มิสปราณี   มูลแจ ้

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

การบริหารการศึกษา 

พ�����(สุขศึกษา�-�) �/�-�/�          �  คาบ 

พ�����(สุขศึกษา�-�)ม.�/�-�           6  คาบ 

พ�����(สุขศึกษา�-�) ม�/�-ม.�/�      7   คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

หัวหน้าระดับ ม.5 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 
หอ้งพกัครูม.�  ชั�น � 

ครูผูช้่วยชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-คาํนวณ) 

 

มิสฤทยัทิพย ์   ฉันวจิิตร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

ชีววิทยา 

ว�����(ชีววิทยา�-�)ม.�/�-�             �  คาบ 

ว�����(วิทยก์าย�-�)ม.�/�-�              � คาบ 

ว����� (Science Assistant)  �/�-�            � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                 23  คาบ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครูม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

(Gifted) 

มิสอาภรณ์   วริิยะรัมภ ์

การศึกษามหาบณัฑิต

การสอนภาษาองักฤษ 

 

 

อ��2�1 (องักฤษเสริม 1-2 ) ม.�/�-�             6  คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                   7  คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานหลักสูตร 

ดูแลหอ้ง Gifted 

นั�งหอ้งหอ้งวิชาการ 

Teacher S.� Miss  Lorelyn R. Mationg 

Bachelor of Secondary 

Education 

ว����� (Science) M.4/1- 6         11 Periods 

ว����� (Science) M.�/1- 6         �� Periods 

Club                                                � Period 

Total                                          23 Periods 

 

Foreign Language Centre 

หอ้งพกัครูม.�  ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

Teacher S.� 

 

Mrs. Ma Guadalupe 

Casenas Moral 

Bachelor of Secondary 

Education 

อ�����( Eng 1-2 Single) M.4/1-6          6 Periods                                    

อ�����( Eng 3-4 Single) M.5/1-6          6  Periods 

อ�����( Eng 5-6 Assistant ) M.6/1-7    7   Periods 

Club                                                        1   Periods 

Total                                          20 Periods 

Foreign Language Centre 

หอ้งพกัครูม.�  ชั�น � 

 อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

Teacher S.� 

 

 

Mr.Alejo P. Arpon , Jr. 

Bachelor of Secondary 

Education 

 

อ.31221องักฤษทกัษะ(1-2)M.4/3                   4  Periods 

อ.����3(องักฤษทกัษะ 3) ม.5/�               � Periods 

อ.�2��5 (องักฤษทกัษะ5-6)ม.6/�             4 Periods 

Club                                                        1 Periods 

Total                                                     13  Periods 

Foreign Language Centre 

งานแปลภาษาองักฤษ 

ตรวจสอบความถูกตอ้งการใชภ้าษา

ขอ้สอบรายวิชาภาษาองักฤษเขม้ 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � เซนตห์ลุยส์ฯ 

(ครูสังกดัชั�น 

ม.�) 

ม.สงคราม นิคมไพบูลย ์

ครุศาสตรบณัฑิต 

อุตสาหกรรมศิลป์ 

ง�����  ม.�/�-ม.�/4                         �  คาบ 

ง32103 (การงานฯ�) ม.�/�-� (ภาคเรียนที��)                                  

                                                          �  คาบ 

(ภาคเรียนที� � นกัศึกษาวิชาทหาร) 

ชมรม                                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�-�                      � คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

 หอ้งพกัครู ม.5 

(ครูสังกดัชั�น 

ม.�) 

ม.ไพรินทร์  กล่อมสกุล 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

การบริหารศิลปะและ

วฒันธรรม 

 

ศ�����  ม.�/�-� G                            � คาบ 

ศ����� ม.�/�-�/�G                           � คาบ 

ศ�����(ดนตรีปฏิบตัิ�-�)ม.�/�         � คาบ 

ศ�����(ดนตรีปฏิบตัิ�-�)ม.�/�         � คาบ 

ศ�����(ดนตรีปฏิบตัิ�-�)ม.�/�         � คาบ 

ส����� (Assistant)  ม.3/4                 2 คาบ 

ชมรม                                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                         1 คาบ 

รวม                                                  19 คาบ 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

นั�งหอ้งกีตาร์มงฟอร์ต   ชั�น � 

ช่วยงานเขียนป้าย 

(ครูสังกดั 

ชั�นป.� ) 

มิสพุทธรัตน์  ประยง

สิน 

ครุศาสตรบณัฑิต 

คณิตศาสตร์ 

ค �����(คณิตศาสตร์) ป.�/�             � คาบ      

ค����� (ทกัษะคณิตฯ) ป.�/�            � คาบ 

ค�����(ทกัษะคณิต�-� ) ม.�/�                � คาบ 

ค�2103 (Math Assistant) ม.5/1-�    11คาบ 

ชมรม ม.ปลาย                                   � คาบ 

รวม                                                 ��  คาบ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ป.� ชั�น � 

อาคารสิรินธร 

ช่วยสอนและเขา้คู่ Math  ม.� 
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ครูระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� � 

ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

ครูประจาํชั�น 

 ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

มิสลาํเพย   พวงมาลยั 

การศึกษาบณัฑิต 

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

 

ว����� (ชีววิทยา�-�) ม.�/�-�         �� คาบ 

ว�����  (วิทยาศาสตร์ ) ป. �/�          � คาบ 

ชมรม                                                � คาบ 

รวม                                                 �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

ช่วยประสานงานหอ้ง  MS 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

มิสโสภา   ธีร์จิรัญญ ์

ครุศาสตรบณัฑิต 

คหกรรมศาสตร์ 

 

ส����� (สังคมเสริม �-�)ม.�/�-�        ��คาบ 

ชมรม                                               � คาบ 

รวม                                                �� คาบ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หัวหน้าระดับ ม.� 

หอ้งพกัครู ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

มิสพรเพญ็   ศาลานอ้ย 

ครุศาสตรบณัฑิต 

ภาษาไทย 

 

ท����� (ไทย �-�)ม.�/�-ม.�/�        14 คาบ 

ท�����(หลกัภาษา�-� ) ม.�/�-�       � คาบ 

ท�����(ไทย �-�) ม.�/�-�                 4 คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                 �� คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-องักฤษ) 

มิสมลัลิกา   พุทธเมฆ 

การศึกษาบณัฑิต 

การแนะแนว 

 

แนะแนว ม.�/�-ม.�/5(ภาคเรียนที�� -� )       � คาบ 

แนะแนว ม.�/�-ม.�/�                        7 คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                 �3 คาบ 

หัวหน้างานแนะแนว 

หอ้งแนะแนว 

 

 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-ภาษาจีน) 

ม.สุรัตน์   มูลชยัสุข 

วิทยาศาตรมหาบณัฑิต

คณิตศาสตร์ 

ค����� (คณิตเสริม1-2 ) ม.�/�-6        �� คาบ 

ค�����(ทกัษะคณิต�-�)ม.6/6           3 คาบ 

ค �����(ทกัษะคณิต�-�) ม.�/�            � คาบ 

ชมรม                                                  �คาบ 

รวม                                                 18 คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-คาํนวณ) 

มิสพรพิมล  

อธิชาติธานินทร์ 

ครุศาสตรบณัฑิต 

ภาษาองักฤษ 

   (ทุนอินเดียและทุน

ออสเตรเลีย) 

อ�����(องักฤษเสริม�-�) ม.�/�-�    21คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                �2 คาบ 

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น 

ม.�/� 

( Gifted ) 

ม.สุเมธ   พุทธเมฆ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต 

วาริชศาสตร์ 

     (ทุนแคนาดา) 

ค����� (คณิตเสริม1-2 ) ม.�/�-6          � คาบ 

ค����� (ทกัษะคณิต�-� ) ม.�/�-�            � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                 11 คาบ 

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

ผู้ช่วยวิชาการระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

หอ้งวิชาการ 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

ม.คาํรณ   เจริญมาก 

การศึกษาบณัฑิต 

วิทยาศาสตร์-เคมี 

ว����� (เคมี�-�) ม.�/�-�               ��  คาบ 

ชมรม  (สิ�งแวดลอ้ม)                        1  คาบ 

รวม                                                ��  คาบ 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

หอ้งพกัครู ชั�น 5  สิรินธร 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

 

ม.ตรัยเทพ   พวงลาํใย 

นิเทศศาสตรบณัฑิต 

การประชาสัมพนัธ์ 

 

Conversation(Assistant)ม.�/�-�      6 Periods 

Conversation(Assistant)ม.�/�-�      6 Periods 

Conversation( Single   )ม.�/�-�      7 Periods 
อ�����(องักฤษพดู 5-6 Assis)M.6/3       3 Periods 

Club                                         1 Period 

Total                                                     23 Periods 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครู  ม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูผูช้่วยชั�น 

ม.�/� 

(วิทย-์คณิต) 

 

ม.ประสบสุข  ปราชญากุล 

การศึกษามหาบณัฑิต 

เทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 

ง.����� (เขียนโปรแกรม�-� ) ม.�/�-�,ม.�/�           8 คาบ 

เขา้คู่  ม.ปริญญา  สมบตั ิ

ชมรม (Robot)                                   � คาบ 

รวม                                                   9 คาบ 

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

หัวหน้างานวัดผลฯ 

หอ้งวิชาการ 

ครูผูช้่วยชั�น  

ม.�/� 

(ศิลป์-องักฤษ) 

ม.อรุณชยั  ทรัพยเ์ฟื� องฟู 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

ศิลปกรรม 

 

 

ศ����� (ออกแบบ�-�) ม.�/�-�         � คาบ 

ศ����� (ออกแบบ�-�) ม.�/�-�         � คาบ 

ศ����� (ออกแบบ�-�) ม.�/�            � คาบ 

ศ����� (เขียนแบบ�-�) ม.�/�           � คาบ 

ศ����� (ประติมากรรม�-� ) ม.�/�             � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                 �4 คาบ 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 

งานเขียนป้ายโรงเรียน 

หอ้งศิลปะ 

 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

(ศิลป์-ภาษาจีน) 

ม.พรภิรมย ์

พิมพสุ์วรรณประทีป 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

พลศึกษา 

พ�����(พลานามยั �-�) ม.�/�-�       7 คาบ 

พ�����(พลานามยั�-�)ม.�/�-ม.�/�    �คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                  ��คาบ 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 

หัวหน้างานกีฬา 

หอ้งพกัครูพลศึกษา 
 

ครูผูช้่วยชั�น 

 ม.�/� 

(ศิลป์-คาํนวณ) 

มิสวีณา      ศรีเจริญ 

การศึกษามหาบณัฑิต

การสอนภาษาองักฤษ

ดว้ยภาษาต่างประเทศ 

 

อ�����(องักฤษเสริม�-�)ม.�/�-�     7  คาบ 
อ�����( Eng 5-6 Assistant) M.6/1-7         7   คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                 �� คาบ 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ- 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

หอ้งพกัครูม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

Teacher S.6 ครูชาวต่างชาติ Conversation(Assistant)ม.�/�-�    6 Periods 

Conversation(Assistant)ม.�/�-�    6 Periods 
อ�����(องักฤษพดู�-�)M.4/3                2 Periods 

อ�����(องักฤษพดู 3-4)M.5/3               2 Periods 

อ�����(องักฤษพดู 5-6)M.6/3                3 Periods 

Cambridge  Class                                  4  Period 
Club                                                       1 Period 

Total                                        24 Periods 

Foreign Language Centre 

Cambridge Examination 

CentreRoom 
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ชั�น/ห้อง ชื�อ-สกุล วิชาที�สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุ่มสาระฯ /ที�นั�งทํางาน 

ครูสังกดัชั�น  ม.� 

 

 

ครูไทย  (ใหม่)  เขา้คู ่

 

����� (ภาษาจีน�-� ) ม.�/�               �คาบ 

จ����� (ภาษาจีน�-� ) ม.�/�             � คาบ 

จ����� (ภาษาจีน�-� ) ม.�/�             � คาบ 

จ�����(จีนทกัษะ�-�)  ม.�/�             � คาบ 

จ�����(จีนทกัษะ�-�)ม.�/�               � คาบ 

จ �����(จีนทกัษะ�-�)ม.�/�              � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                                ��  คาบ 

ศูนยภ์าษาจีน 

หอ้งพกัครูภาษาจีน 

 

ครูสังกดัชั�น  ม.� 

 

ครูจีน ����� (ภาษาจีน�-� ) ม.�/�                �คาบ 

จ����� (ภาษาจีน�-� ) ม.�/�             � คาบ 

จ����� (ภาษาจีน�-� ) ม.�/�             � คาบ 

จ�����(จีนทกัษะ�-�)  ม.�/�             � คาบ 

จ�����(จีนทกัษะ�-�)ม.�/�               � คาบ 

จ �����(จีนทกัษะ�-�)ม.�/�              � คาบ 

ชมรม                                                 � คาบ 

รวม                                               ��   คาบ 

ศูนยภ์าษาจีน 

หอ้งภาษาจีน 
 

ครูสังกดัชั�น  

ม.� 
(PartTimeTeacher) 

ม.พนัธุ์ศกัดิ�    

 อาํนาจตระกูล 
วิศวกรรมศาสตร์

มหาบณัฑิต

วิศวกรรมเครื�องกล 

ว����� (ฟิสิกส์ �-�) ม.�/�-�             � คาบ 

ว����� (ฟิสิกส์�-�  ) ม.�/�-�            � คาบ 

ว����� (ฟิสิกส์�-� ) ม.�/�-�           �� คาบ 

รวม                                                 �� คาบ 

หอ้งพกัครูม.� ชั�น � 

อาคารเซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

ครูประจาํชั�น  

ม.1/5 G 

(ครูพิเศษ) 

 

 

 

 

มิสอุษา    จนัทร 

ครุศาสตรบณัฑิต 

ออกแบบประยกุตศ์ิลป์ 

 

 

 

ศ21101  ม.�/�-�/�G                         5 คาบ 

ศ����� ม.�/�-� G                            �  คาบ 

ศ 31101 ม.�/�-�/�                           �   คาบ 

ชมรม ม.ตน้, ม.ปลาย                       2  คาบ                  

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.�                        1  คาบ 

รวม                                                 20 คาบ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

นั�งหอ้งพกัครู 

ช่วยประสานงาน Gifted 

ชั�น 5 เซนตห์ลุยส์วิทยาคาร 

 

 

 

ทั�งนี�   ตั�งแต่วนัที�  11  มีนาคม   255�  เป็นตน้ไป 

 

สั�ง  ณ  วนัที�  11  มีนาคม  255� 

 

 

(ภราดา ดร. อาจิณ  เต่งตระกูล) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนตห์ลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

หมายเหตุ การปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมในอนาคตใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ และผูช้่วยผูอ้าํนวยการ 
 


