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คําสั่งโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 

ท่ี  3 /2561 

เรื่อง  แตงต้ังตําแหนงและหนาท่ีบุคลากร ประจําปการศึกษา  2561 

-------------------------------------------------------------- 
 เพ่ือใหการบริหารโรงเรียนดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  เอกภาพและนโยบายของโรงเรียน  อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา  31  (1)  แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  จึงแตงต้ังตําแหนงและหนาท่ีบุคลากร 

โรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา  ดังน้ี 
 

อัตรากําลังครู ปการศึกษา  2561 
ระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 1 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น

ปฐมวัย  1/1 
มิสอารีย     ศรีไพบูลย 

ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/1 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/2 
มิสศิริลักษณ   บูรณะวงศตระกูล 

ปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/2 

 



2 

 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/3 
มิสอรวรรณ   ศรีขันธมา 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/3 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/4 

 

 

 

 

มิสนฤมล   เลก็ศิริ 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/4 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/5 
มิสสุพัตรา  ทับพวง 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/5 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/6 

 

 

 

 

 

 

มิสพาวณี   เพ็ชรแกวนุย 

ปริญญาตรี 

- สาขาคหกรรมศาสตร 

- อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนา 

  ผูบริหารและผูจัดการระดับสูง 

  การศึกษาปฐมวัย 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/6 



3 

 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/6 
มิสพาวณี   เพ็ชรแกวนุย 

(ตอจากหนา 2) 

กิจกรรมMath 

รวม 

2  คาบ 

25  คาบ 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/7 
มิสวรารัตน   โสภารัตน 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/7 

ครูประจําชั้น

เตรียมอนุบาล 

หอง 1 

มิสพรพนา  แสงจันทร 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหอง 

เตรียมอนุบาล หอง 1 

ครูประจําชั้น 

เตรียมอนุบาล  

หอง 2 

มิสทิพาภรณ  แกวบรรจง 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหอง 

เตรียมอนุบาล  หอง 2 

 

 

 

 

 

 



4 

 
ครูผูชวยประจําช้ันปฐมวัยปท่ี  1 

 

ช้ัน ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/1 
มิสวรรณภา  ปนทอง 

ปริญญาตรี  สาขาบริหาร 

การจัดการ  เอกการตลาด 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/1 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/2 
มิสนาฏยา  กลิ่นขจร 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/2 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/3 

มิสอรอุมา  ชํานาญ 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/3 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/4 

 

 

 

มิสหนึ่งฤทัย  ทองคํา 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/4 



5 

 

ช้ัน ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/4 
มิสหนึ่งฤทัย  ทองคํา 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย (ตอจากหนา 4) 

 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/5 
มิสสุพัตรา  คงคาสวัสดิ์ 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/5 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/6 
มิสรินทรลภัส  ฉัตรธรรมศักดิ ์

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

เอกภาษาอังกฤษ 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/6 

ครูผูชวยประจําชั้น 

ปฐมวัย  1/7 
มิสสุภ ี วงศพลับ 

ปริญญาตรี 

- สาขาการศึกษาปฐมวัย 

- อบรมหลักสูตรโครงการพัฒนา 

  ผูบริหารและผูจัดการระดับสูง 

  การศึกษาปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  1/7 

ครูผูชวยประจําชั้น 

เตรียมอนุบาล 

หอง 1 

 

มิสขัตติยา  ถีระพงษ 

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

ประจําหอง 

เตรียมอนุบาล หอง 1 

 



6 

 

ช้ัน ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวยประจําชั้น 

เตรียมอนุบาล 

หอง 1 

มิสขัตติยา   ถีระพงษ 

(ตอจากหนา 5) 

 

 

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ครูผูชวยประจําชั้น 

เตรียมอนุบาล 

หอง 2 

มิสวาสนา  ปญจันตา 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหอง 

เตรียมอนุบาล หอง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 
ครูพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 1 

ช้ัน ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูพิเศษ 

หน.ระดับชั้นปฐมวัย 

ปที่ 1 

มิสวลีลักษณ  สืบตอย 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

Math                                     18 คาบ 

 

              รวม                       18 คาบ 

หองหัวหนาระดับปฐมวัย 

ครูพิเศษ 

หน.งานพัฒนา

ศักยภาพนักเรียน /

หน.งานสื่อการเรียนรู 

มิสพวงทอง  กุลละวณิชย  

ปริญญาตรี  

เอกวิทยาการคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอร                            18 คาบ 

 

              รวม                       18 คาบ 

หองประชาสัมพันธ

อนุบาล 

ครูพิเศษ 

หน.งานสวัสดิภาพ 
ม.นที  ศรีสมัย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

การฝกและการจัดการกีฬา 

พละ                                         18 คาบ 

 

              รวม                         18 คาบ 

หองกลุมสาระพละศึกษาฯ 

ครูพิเศษ มิสวิลาวัณย  ยืนยง 

ปริญญาตรี  ดนตรี  (ดนตรีสากล) 

คียบอรด อ.1,อ.2                          16 คาบ 

มิวสิกรูม อ.3                                 9 คาบ 

              รวม                         25  คาบ 

หองคียบอรด, หองมิวสิก 

ครูพิเศษ Miss Jileen  Naag  Nadalo  

Bachelor of Science  in 

Agricuture 

Math                                        25 คาบ 

 

              รวม                          25 คาบ 

หองภาษาอังกฤษ ช้ัน 3 

อาคารวันทามารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 2 

 

ช้ัน ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  2/1 
มิสณัฐภา  ธนภูมิ 

ปริญญาตร ี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/1 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย 2/2 

 

มิสนภา  สงพิทักษชัย 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/2 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย 2/3 
มิสมาลิน ี เขียวชะอุมงาม 

ปริญญาตรี 

- สาขาคหกรรมศาสตร 

- อบรมหลักสูตรโครงการ 

  พัฒนาผูบริหารและผูจัดการ 

  ระดับสูงการศึกษาปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/3 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําช้ัน 

ปฐมวัย 2/4 
มิสยุวด ี ทองคํา 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/4 

ครูประจําช้ัน 

ปฐมวัย 2/5 

มิสสนิทรัตน   แสงทอง 

ปริญญาตรี   สาขาภาษาไทย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/5 

ครูประจําช้ัน 

ปฐมวัย 2/6 
มิสพิมพพิศา  จุลศักด์ิ 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 
 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/6 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําช้ัน 

ปฐมวัย 2/7 
มิสเจนจิรา  เชื้อแกว 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/7 
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ครูผูชวยประจําช้ันปฐมวัยปท่ี  2 

ช้ัน ชื่อ-สกุล วชิาที่สอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น  

ปฐมวัย  2/1 

มิสรจนา  ประจวบด ี

ปริญญาตร ี สาขาบริหารการ

จัดการ 

 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/1 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น  

ปฐมวัย  2/2 

 

 

 

 

 

มิสกันยารัตน  นามแกว 

ปริญญาตร ี สาขาบริหารธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น  

ปฐมวัย  2/3 

มิสจุฑามาศ  เจ็งเจริญ 

ปริญญาตรี  สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/3 
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ช้ัน ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น  

ปฐมวัย  2/4 

มิสจุฑามาศ  มะหะมาน 

ปริญญาตร ี สาขาเทคโนโลยี

การศึกษา 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/4 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น  

ปฐมวัย  2/5 

มิสสุอัชล ี ทองสิทธิ์ 

ปริญญาตร ี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/5 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น  

ปฐมวัย  2/6 

มิสสุพัตรา    แสงสวาง 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/6 



13 

 

ช้ัน ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น  

ปฐมวัย  2/7 

มิสประภาพร  นิลปทมานนท 

ปริญญาตรี 

 สาขานาฏศิลปไทย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศกึษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  2/7 
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ครูพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 2 

ชั้น ชือ่-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูพิเศษ 

หน.ระดับช้ัน

ปฐมวัยปที่ 2 

มิสเพ็ญฤดี  เพ็ชรประไพ 

ปริญญาตรี 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

ศูนยการเรียนรู Self learning center 18 คาบ  
                  

           รวม                      18 คาบ 

หองหัวหนาระดับปฐมวัย 

ครูพิเศษ 

หน.งานวัดและ

ประเมินผล /หน.  

งานจัดระสบการณ 

การเรียนรู 

มิสวิมล  สมศรี 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา 

 

English                                  18 คาบ 

 

                  รวม                      18 คาบ 

หองประชาสัมพันธอนุบาล 

ครูพิเศษ มิสพัชรธิภรณ  ชื้อผาสุข 

ปริญญาตรี   เอกพลศึกษา 

พละ                                         

 

              รวม                      

        25 คาบ 

 

        25 คาบ                      

หองกลุมสาระพลศึกษาฯ 

ครูพิเศษ Miss Yolanda P.Luis 

Bachelor of Secondary 

Education 

Social Studies 

English 

                   รวม                             

     25  คาบ 

     25  คาบ 

หองภาษาอังกฤษ ชั้น 3 

อาคารวันทามารี 

ครูพิเศษ มิสสิริญาพร  รุงเรือง

การศึกษามหาบัณฑิต 

 

Self learning center    
รวม                             

25  คาบ 

25  คาบ 

หองปฏิบัติการ  

Self learning center                       

 

ครูพิเศษ ครูใหม Science 

                   รวม                             

25  คาบ 

25  คาบ 

หองปฏิบัติการ Science 
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ระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 3 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

PRE-IMSP 

K.3/1 

 

Miss Gemma Louise Guy 

มิสนงคนุช  ใจยะสัน 

ปริญญาตรี 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

ทักษะวิชาMath 

ทักษะวิชาScience 

ทักษะวิชาEnglish 

ทักษะวิชาเลข 

ทักษะวิชาภาษาไทย 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

5  คาบ 

4  คาบ 

3  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหอง อ.3/1 

ครูประจําชั้น 

PRE-IMSP 

K.3/2 

 

ครูใหม 

มิสกาญจนา  พงษเจริญ 

ปริญญาตรี 

 สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

ทักษะวิชาMath 

ทักษะวิชาScience 

ทักษะวิชาEnglish 

ทักษะวิชาเลข 

ทักษะวิชาภาษาไทย 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

5  คาบ 

4  คาบ 

3  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหอง อ.3/2 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/3 
มิสดาริกา   กลิ่นอบเชย

ปริญญาตรี 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  3/3 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/4 
มิสอาภิญญา    อรุณพงษ 

ปริญญาตรี 

สาขาคหกรรมศาสตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  3/4 
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ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/5 
มิสจุฬารัตน   ฤทธิ์มงคล 

ปริญญาตร ี สาขาเอกอนุบาล 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  3/5 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/6 
มิสพจนารถ   กลิ่นเชิดชู 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  3/6 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/7 
มิสฐิติมา  ลายประดิษฐ 

ปริญญาตร ีสาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  3/7 
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ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/8 
มิสพนิตตา  จิตตอารียเทพ 

ปริญญาตร ี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 
 
 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  3/8 
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ครูผูชวยประจําช้ันปฐมวัยปท่ี  3 

 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/3 

 

มิสสาคร   บํารุงบุตร 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย  3/3 

ครูผูชวย 

ประจําชั้น 

ปฐมวัย  3/4 

ครูใหม 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย อ.3/4  

 

ครูผูชวยประจําชั้น  

ปฐมวัย  3/5 

 

มิสธัญชนก  มุกดาหาญ 

ปริญญาตร ี สาขาเทคโนโลยี

การศึกษา 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย 3/5  
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ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวยประจําชั้น  

ปฐมวัย  3/6 
มิสดารารัตน  แตงแยม 

ปริญญาตร ี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย 3/6 

 

ครูผูชวยประจําชั้น  

ปฐมวัย  3/7 
มิสนพวรรณ   พลอินทร 

ปริญญาตร ี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย 3/7 

 

ครูผูชวยประจําชั้น  

ปฐมวัย  3/8 
มิสทัศนีย   ยันตะศร ี

ปริญญาตร ี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค 

กิจกรรมเกมการศกึษา 

กิจกรรมเสร ี

กิจกรรมทบทวน 

กิจกรรมพฤหัสหรรษา 

กิจกรรมบอบอล  

กิจกรรมScience 

กิจกรรมMath 

รวม 

5  คาบ 

5  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

3  คาบ 

1  คาบ 

1  คาบ 

2  คาบ 

2  คาบ 

25  คาบ 

ประจําหองปฐมวัย 3/8 
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ครูพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัยปที่ 3 

ชั้น ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูพิเศษ   

หน.ระดับช้ัน 

ปฐมวัยปที่ 3 

มิสขวัญหทัย  โตสุขเจริญ 

ปริญญาตร ีสาขาศิลปศึกษา                     

ศิลปะ 

                           

รวม 

18 คาบ 

 

18 คาบ 

หองหัวหนาระดับปฐมวัย  

ครูพิเศษ 

หน.ฝายปฐมวัย / 

งานบริหารฝาย / 

งานนิเทศ / งานรถ

รับ-สงนักเรียน 

มิสวัชร ี เกิดทาไม 

ปริญญาตรี สาขาการศึกษา

ปฐมวัย 

English 

                             

รวม 

10  คาบ 

 

10  คาบ 

หองประชาสัมพันธอนุบาล  

ครูพิเศษ 

หน.งานหลักสูตร/

หน.งานสงเสริม

สุขภาพและ

พลานามัย  

มิสมลฤดี   รอดเงิน 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา       

(ทุนอินเดีย) 

English 

                             

รวม 

18  คาบ 

 

18  คาบ 

หองประชาสัมพันธอนุบาล  

ครูสนับสนุน

สารสนเทศ /  

ผูชวยงานรถรับ-สง

นักเรียน 

มิสวาสนา  แซโคว 

ปริญญาตรี   

สาขาบริหารจัดการ 

คอมพิวเตอร                               

ศิลปะ                                                                      

                      รวม                

 

      8  คาบ 

     10  คาบ 

     18  คาบ 

หองประชาสัมพันธอนุบาล  

ครูพิเศษ ครูใหม Science 

                รวม 

25  คาบ 

25 คาบ 

หองภาษาอังกฤษ ชั้น 3 

อาคารวันทามารี 
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คุณครูระดับประถมศึกษาปที่ 1 

 

ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระฯ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ป.1/1 

มิสรุงฤดี อังศิริ   

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

(ทุนฟลิปปนสและอินเดีย)  

ค.11101 (ป.1/1)                         5 คาบ 

ค11101 (ป.1/5-6)                       4 คาบ 

ท.11101 (ป.1/1)                         6 คาบ 

ว.11101 วิทยาศาสตรพื้นฐาน (ป.1/1) 2 คาบ 

English ป.1/1-2                         4 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                    1 คาบ 

รวม                                     22 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

ประจําหอง ป.1/1 ชั้น 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

ครูประจําชั้น 

ป.1/2 

มิสนพภัสสร นรินทรกุล ณ  อยุธยา 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

(ทุนฟลิปปนส) 

ค11101 (ป.1/2)                          5 คาบ 

ท11101 (ป.1/2)                          6 คาบ 

ว11101 (ป.1/2)                           2 คาบ 

Math (Asst.) ป.1/1-4                    8 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                     1 คาบ 

รวม                                     22 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

ประจําหอง ป.1/2 ชั้น 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ครูประจําชั้น 

ป.1/3 

มิสภัตชนัน  สุขผ้ึง 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกบรรณารักษศาสตร 

 

ค11101 (ป.1/3)                          5 คาบ 

ท11101(ป.1/3)                           6 คาบ 

ว11101 (ป.1/3)                          2 คาบ 

English (Asst) ป.1/3                    2 คาบ 

ท11101(ป.1/6)                           6 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                     1 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

ประจําหอง ป.1/3 ชั้น 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ครูประจําชั้น 

ป.1/4 

มิสกษิภร  ปานนวม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

 

ค11101 (ป.1/4)                          5 คาบ 

ท11101(ป.1/4)                           6 คาบ 

ว11101 (ป.1/4)                          2 คาบ 

English(Asst) ป.1/4                     2 คาบ 

ท 11101 (ป.1/5)                         6 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                     1 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

กลุมสาระภาษาไทย 

ประจําหอง ป.1/4 ชั้น 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

IMSP 

P1/5 

Miss Lauren Donna Mcgarrity 

B.Ed. Primary Education 

ค1101 คณิตศาสตร (ป.1/5-6)    10 Periods 

อ11101ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3 Periods 

ง11221 Stem Education         1 Periods   

MILC                                   1 Periods 

Total                                15 Periods 

Foreign Language 

Centre  

Teacher's room IMSP 

P.1/5  

3rd floor  

Chalerm Phra Kiet 

building 

 



22 

 

ชัน้/หอง ช่ือ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานท่ีทํางาน 

IMSP 

P1/6 

Miss Anna  Maria  Stepniak 

B.Ed. in Pedagogy 

ว11101 วิทยาศาสตร ป.1/5-6     6 Periods 

อ11202 English com ป.1/5-6   4 Periods 

อ11101ภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3 Periods 

ง11221 Stem Education         1 Periods   

MILC                                   1 Periods 

Total                               15 Periods 

Foreign Language Centre  

Teacher's room IMSP P.1/6  

3rd floor  

Chalerm Pra Kiet Building 

 

ครูผูชวยชั้น 

ป.1/1 

มิสจิดาภา   กงทอง 

ครุศาสตรบัณฑิต 

คอมพิวเตอรศึกษา 

ง11201 Com ป.1/1-4                 8  คาบ 

ง11211 Com Design ป.1/5-6        2 คาบ  

ง12202 Com ป.2/1-4                  8 คาบ  

ง11212 Com Design ป.2/5-6        2 คาบ 

STEM                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                     1 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานฯ 

นั่งหองคอมพิวเตอร ป.1  

ช้ัน 2  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

ครูผูชวยชั้น 

ป.1/2 

มิสวรชา  อิงคยะกุล 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสังคมศึกษา 

ส11101 ป.1/1-6                       12 คาบ 

ส11111 ป.1/1-6 ประวัติศาสตร      6 คาบ 

บูรณาการหนาที่พลเมือง 

Social Studies ป.1/1-4 (Asst.)      4 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                    1 คาบ  

รวม                                       23 คาบ  

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

น่ังหอง ป.1/2 ชั้น 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.1/3 

มิสณปภัช   กีรติรณกรกุล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการจัดการทั่วไป 

(ทุนฟลิปปนส) 

อ11101อังกฤษ (Asst.) ป.1/6          3 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                     1 คาบ 

ทํางานหองวิชาการ 

รวม                                       4 คาบ 

เจาหนาที่ฝายวิชาการ 

น่ังหองวิชาการ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.1/4 

มิสจิติมา  วิจิตรสมบัต ิ

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

(ทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน) 

ภาษาจีนอนุบาล 3                        9 คาบ 

ภาษาจีน ป.1/1-6                         6 คาบ 

ภาษาจีน ป.2/1-6                         6 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                     1 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

น่ังหอง ป.1/4 ชั้น 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.1/5 

IMSP 

มิสสุภาพร  เกตุสุวรรณ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

อ11101   ป.1/1-4                       8 คาบ 

IMSP (Asst.) ป.1/5                       

ว12101 Science                        3 คาบ 

อ11101 อังกฤษ                          3 คาบ 

อ12101English Com                   2 คาบ 

MILC                                       1 คาบ       

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                     1 คาบ 

รวม                                      18 คาบ 

 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

นั่งหองพักครู ชัน้ 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

หน.ระดับ ป.1 
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ชัน้/หอง ช่ือ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานท่ีทํางาน 

ครูผูชวยชั้น 

ป.1/6 

IMSP 

มิสยุพิน  บุดดาหวัง 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

 

 

ว11201 Science ป.1/1-4            8 คาบ 

ว11101 วิทยาศาสตร ป.1/5-6        2 คาบ 

ว11212 วิทยาศาสตร ป.2/5-6       2 คาบ 

Science (Asst.) ป.1/6                3 คาบ 

Math (Asst.) ป.1/6                   5 คาบ 

MILC (Asst.) ป.1/6                   1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1                  1 คาบ 

รวม                                     22 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

น่ังหอง ป.1/6 ชั้น 3 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

 

 

 

 

Primary 1 New Chinese Teacher Chinese 

จ11201 P1/1-6                      6 Periods 

จ12202 P2/1-6                      6 Periods 

จ13203 P3/1-5                      5 Periods 

Total                              17 Periods 

Foreign Language Centre  

Chinese Teacher’s room   

2nd Floor Montfort Building 

 

Primary 1 

 

Mr.Jorge  Gempesara 

Bachelor  of  Science 

In Electronics and Engineer 

Math      

ค11201 P1/3-4                     4 Periods 

ค12202 P2/1-4                     8 Periods 

ค13203 P3/1-5                    10 Periods 

Total                               22 Periods 

Foreign Language Centre  

Teacher's room 

5th floor Chaloem  

Phra Kiat building 

Primary 1 Ms.Richell  Pingal 

Bachelor of Arts in English 

Music 

ศ11201 Music P.1/1-6          6 periods 

ศ12202 Music P.2/1-6          6 periods 

Math P.1/1-2                      4 periods 

English P.1/1-4                   4 periods  

Total                             20 Periods 

Foreign Language Centre 

5th floor Chaloem 

Pra kiat building 
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ระดับประถมศึกษาปท่ี 2 

 

ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําชัน้ 

ป.2/1 

มิสวัสยามน  มิ่งระหงส 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกประวัติศาสตร 

 

ท12102 (ดรุณ) ป.2/1-6                12 คาบ 

ท12102 (คัดเขียนไทย) ป.2/1,3-4      3 คาบ 

ท13103 (คัดเขียนไทย) ป.3/1-5        5 คาบ 

ท13102 (ดรุณ) ป.3/1                   1 คาบ  

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

รวม                                        22 คาบ 

กลุมสาระฯภาษาไทย 

น่ังหอง ป.2/1 ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

ครูประจําชั้น 

ป.2/2 

มิสนฤมล  สีคะปสสะ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ท12102 ป.2/1-6                        18 คาบ 

ท12102 (คัดเขียนไทย) ป.2/2,5-6     3 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

น่ังหอง ป.2/2 ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูประจําชั้น 

ป.2/3 

มิสเสาวคนธ   ปนสุวรรณ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ศิลปะศึกษา 

 

ง11101 ป.1/1- 6                         6 คาบ 

ง12102 ป.2/1- 6                         6 คาบ 

ง13103 ป.3/1-5                          5 คาบ  

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

รวม                                      18 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 

นั่งหอง ป.2/3  ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

(ชวยงานผูกผา) 

ครูประจําชั้น 

ป.2/4 

มิสอมรรักษ เจริญศรี 

ครุศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกการประถมศึกษา  

(ทุนฟลิปปนส) 

พ11101 สุขศึกษา ป.1/1-6              6 คาบ  

พ12102 สุขศึกษา ป.2/1-6              6 คาบ  

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

Math (Asst.) ป.1/5                      5 คาบ 

English Com (Asst.) ป.1/6            2 คาบ 

รวม                                     20 คาบ 

กลุมสาระฯสุขศึกษา 

พลศึกษา 

น่ังหอง ป.2/4 ชั้น 4 

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ดูแล Stack 

IMSP 

P.2/5 

Miss Johanna Adriana Jordaan 

B.A in communication 

ค12102 คณิตศาสตร P.2/5-6        10 Periods 

อ12102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน P.2/5  3 Periods 

ง11222 Stem Education P.2/5     1 Periods   

MILC  P.2/5                              1 Periods 

Total                                 15 Periods 

Foreign Language 

Centre  

Teacher's room IMSP 

P.2/5  

4rd floor  

Chalerm Pra Kiet 

Building 

IMSP 

P.2/6 

Miss Elzanna Amorize 

Oberholster 

Postgradute Certificate in 

Education 

 

ว12102 วิทยาศาสตร ป.2/5-6      6 Periods 

อ11232 English com P.2/5-6    4 Periods 

อ12102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน P.2/6  3 Periods 

ง11222 Stem Education P.2/6    1 Periods   

MILC  P.2/6                             1 Periods 

Total                               15 Periods 

Foreign Language 

Centre  

Teacher's room IMSP 

P.2/6  

4rd floor  

Chalerm Pra Kiet 

Building 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานท่ีทํางาน 

ครูผูชวยชั้น 

ป.2/1 

มิสณฐพร   คูหาพัฒนกุล 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ว12102  ป.2/1-4                         8 คาบ 

Science (Asst.) ป.2/1-4                8 คาบ 

Science (Asst.) ป.2/6                   1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

รวม                                      18 คาบ 

กลุมสาระ ฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหองพักครู ชั้น 5   

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

หน.ระดับ ป.2 

ครูผูชวยชั้น 

ป.2/2 

ม.สุทธิพงษ  รัตนพรชัยกุล 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

ค12102  ป.2/1-4                        16 คาบ 

ค11212  ป.2/5-6                         4 คาบ 

Math (Asst.) ป.2/2                      1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

รวม                                        22 คาบ     

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

น่ังหอง ป.2/2 ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.2/3 

มิสชุทิมา  มุยฮะสูญ 

ครุศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกศิลปศึกษา 

ศิลปะ ป.1-3 (ทัศนศิลป) 

ศ11101 ป.1/1-6                         5 คาบ 

ศ12102 ป.2/1-6                         5 คาบ 

ศ13103 ป.3/1-5                         5 คาบ 

MILC ป.2/5-6                            2 คาบ  

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

รวม                                    18  คาบ  

กลุมสาระฯศิลปะ 

น่ังหอง MILC ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

หน.งานสื่อการสอน 

ดูแลศูนย MILC 

 

ครูผูชวยชั้น 

ป.2/4 

มิสสมฤดี  คําศรี 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสังคมศึกษา 

ส12102 สังคม ป.2/1-6                 12 คาบ 

ส12112 ประวัติศาสตร ป.2/1-6       6 คาบ 

บูรณาการหนาท่ีพลเมือง 

Social Studies (Asst.) ป.2/1-4       4 คาบ 

ลูกเสือเนตรนารี ป.2                      1 คาบ 

รวม                                       23 คาบ    

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

น่ังหอง ป.2/4 ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.2/5 

มิสประภาศรี  มิลเลอร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

วิชาเอกการตลาด 

 

อ12102 ป.2/1-4                        8 คาบ 

Math (Asst.) ป.2/5                     5 คาบ 

English (Asst.) ป.2/5                  3 คาบ 

Eng Com (Asst.) ป.2/5               2 คาบ   

Science (Asst.) ป.2/5                 3 คาบ  

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                    1 คาบ 

รวม                                     22 คาบ 

กลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 

นั่งหอง ป.2/5 IMSP ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

 

ครูผูชวยชั้น 

ป.2/6 

 

มิสสาวิตรี  แขกเทศ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกการจัดการคุณภาพ 

 

English (Asst.) ป.2/1-4                 8 คาบ          

Eng Com ป.2/6                          2 คาบ 

Math (Asst.) ป.2/6                      5 คาบ  

Science (Asst.) ป.2/6                   2 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.2                     1 คาบ 

รวม                                      18 คาบ 

กลุมสาระฯ 

ภาษาตางประเทศ 

นั่งหองพักคร ูชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

หน.งานประกัน/ 

หน.งานวิจัย 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานท่ีทํางาน 

Primary 2 

 

New Native English Teacher English 

อ11201 P1/1-4                      4 Periods 

อ12202 P2/1-4                      8 Periods 

อ13203 P3/1-5                    10 Periods 

Total                               22 Periods 

Foreign Languages 

Centre 

2nd floor  

Saint Louis Building 

Cambridge  

 

ครูพิเศษ 

ป.2 

 

Miss Jirley  Naag Nodalo 

Bachelor  of  Science in Food 

Technology 

Science P.2/1-4                    8 periods 

Science P.3/1-5                   10 Periods 

Science P.1/1-4                    4 Periods 

Total                              22 Periods 

Foreign Language 

Centre  

 Teacher's room  

5th floor  

Chalerm Pra Kiet 

Building 

ครูพิเศษ 

ป.2 

มิสวรรณา  กรัสพรหม 

การศึกษามหาบัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย 

ค11201 Math (Asst.) ป.1/1            2 คาบ 

ค12202 Math (Asst.) ป.2/1-4         8 คาบ 

ค13203 Math (Asst.) ป.3/5            2 คาบ 

รวม                                        12 คาบ 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

น่ังหองวิชาการ 

ผช.วิชาการ ชวงชั้นท่ี1 

ประสานงาน IMSP 
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ครูระดับประถมศึกษาปที่ 3 
 

ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น  

ป.3/1 

มิสสุพรรษา   ชัยสงคราม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 

ว13103 ป.3/1-5                        10 คาบ 

Science Asst.ป.3/1-5                 10 คาบ 

STEM ป.3/1                              1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหอง ป.3/1 ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูประจําชั้น  

 ป.3/2 

มิสมุกดา  เส็งเจริญ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

 

ส13103 สังคมฯ ป.3/1-5               10 คาบ 

ส13113 ประวัติศาสตร ป.3/1-5        5 คาบ 

บูรณาการหนาท่ีพลเมือง 

ส13203Social Studies(Asst.)ป.3/1-5  5 คาบ  

STEM ป.3/2                               1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ   

รวม                                        22 คาบ               

กลุมสาระฯ สังคมฯ 

นั่งหอง ป.3/2 ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

ครูประจําชั้น  

ป.3/3 

 

มิสจิตรา    จันทรหอม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

 

อ13103 ป.3/1-5                        10 คาบ 

English (Asst.) ป.3/1-5                10 คาบ 

STEM ป.3/3                              1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

นั่งหอง ป.3/3 ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูประจําชั้น  

ป.3/4 

มิสธนภสสรณ    กอนทอง 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ท13103 ป.3/1-5                        15 คาบ 

ท13103 (ดรุณศึกษา) ป.3/3-5          5 คาบ 

STEM ป.3/4                               1 คาบ            

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ  

รวม                                      22 คาบ                     

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

นั่งหอง ป.3/4 ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูประจําชั้น 

ป.3/5 

มิสทิพวรรณ  สืบสมบัติ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกศิลปกรรม 

ค13103 ป.3/1-5                        20 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ 

STEM ป.3/5                               1 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

นั่งหอง ป.3/5 ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.3/1 

มิสอมร   งามประสิทธิ์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ง11203 STEM ป.1/5-6                 2 คาบ  

ง11204 STEM ป.2/5-6                 2 คาบ  

ง13203 Com ป.3/1-5                 10 คาบ 

STEM ป.1/1-4, ป.2/1-4                8 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ

รวม                                      23 คาบ 

กลุมสาระฯการงานอาชีพ ฯ 

น่ังหองคอมพิวเตอร ชั้น 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ศูนย STEM ป.1-3  

ออกแบบแผนการสอน

กิจกรรม 

ครูผูชวยชั้น 

ป.3/2 

 

 

มิสธัญพร   วงษสวาง 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกนาฏศิลป 

 

ศิลปะ นาฎศิลป 

ศ11101 ป.1/1-6                         5 คาบ 

ศ12102 ป.2/1-6                         5 คาบ 

ศ13103 ป.3/1-5                         5 คาบ 

กลุมสาระฯศิลปะ 

นั่งหอง ป.3/2 ชั้น 4  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
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ครูผูชวยชั้น 

ป.3/2 

มิสธัญพร   วงษสวาง 

(ตอจากหนา 27) 

ศ14104 ป.4/1-6                         6 คาบ 

ศ15105 ป.5/5-6                         2 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ 

รวม                                      24 คาบ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.3/3 

มิสณฐาพัชร     อัฐพรวรรักษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกนิเทศศาสตร 

และวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกคหกรรม 

อ11101 อังกฤษ (คู) ป.2/6              3 คาบ             

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ 

รวม                                          4 คาบ 

เจาหนาที่งานวัดผล ช.4 

นั่งหองวิชาการ 

ครูผูชวยชั้น 

ป.3/4 

 

ม.เวสารัช บัวเจริญ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 วิชาเอกพลศึกษา 

พ11101 ป.1/1-6                         6 คาบ  

พ12102 ป.2/1-6                         6 คาบ  

พ13103 ป.3/1-5                         5 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ 

รวม                                      18 คาบ 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา 

นั่งหองพละ 

ดูแลสระวายนํ้า 

 

ครูผูชวยชั้น 

 ป.3/5 

 

มิสเบญจวรรณ  วิทยะโอชะ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

 

ค12102 ทักษะคณิต ป.2/1-4           4 คาบ 

ค13103 ทักษะคณิต ป.3/1-5           5 คาบ 

Math(Asst.) ป.3/1-4                    8 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.3                     1 คาบ 

รวม                                      18 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

นั่งหองพักครู ชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

หน.ระดับ ป.3 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

มิสพวงทอง  วงศพลับ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดการคุณภาพ 

พ14104 สุขศึกษา ป.4/1-6              6 คาบ 

เขาคูวิชาเขม                                5 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6                   6 คาบ 

ชมรม                                        1 คาบ 

รวม                                         18 คาบ 

กลุมสาระฯ  สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

น่ังหองลูกเสือ 

หน.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

Primary 3 

 

 

Ms.Jonnah Ragarato Merado 

Bachelor of Secondar Physical 

Education, Health & music 

Physical Education 

 P1/1-6                                 6 Periods 

 P2/1-6                                 6 Periods 

 P3/1-5                                 5 Periods 

 P4/1-6                                 6 Periods 

Total                              23 Periods 

Foreign Language Centre 

 Teacher's room P.3 

5th floor  

Chalerm Pra Kiet Building 

Primary 3 

 

Mr.Jame Q  Ignacia Jr. 

Bachelor  of  Arts 

In English 

Social Studies 

ส11201 P1/1-4                      4 Periods                       

ส12202 P2/1-4                      4 Periods  

ส13202 P3/1-5                       5 Periods 

ส14204 P4/1-6                       6 Periods 

Total                             19 Periods 

Foreign Language Centre 

 Teacher's room P.3 

5th floor  

Chalerm Pra Kiet Building 

ครูพิเศษ มิสจันทนา  ศิริโสภาพงษ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

เอกคหกรรมศาสตร 

ดนตรี (คู)  Music ป.1/1-6            6 คาบ 

ดนตรี (คู)  Music ป.2/1-6            6 คาบ 

MILC ป.1/1-4, ป.3/1-5               9 คาบ 

ลูกเสือ ป.3                               1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหอง MILC ช้ัน 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ชวยงานศูนย MILC 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานที่ทํางาน 

ครูพิเศษ ม.ไพรินทร  กลอมสกุล 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

ศิลปะ ป.3-6  (คียบอรด)                                        

ศ13103 ดนตรี ป.3/1-5                 5 คาบ                           

ศ14104 ดนตรี ป.4/1-6                 6 คาบ                 

ศ15105 ดนตรี ป.5/1-6                 6 คาบ                           

ศ16106 ดนตรี ป.6/1-5                 5 คาบ

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                    1 คาบ 

ชมรม                                      1 คาบ                                      

รวม                                    24 คาบ 

กลุมสาระฯศิลปะ 

น่ังหองคียบอรด 

อาคารมงฟอรต  ช้ัน 1 

ชวยงานเขียนปาย 

 

ครูพิเศษ มิสจันทนา  ศิริโสภาพงษ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

เอกคหกรรมศาสตร 

ดนตรี (คู)  Music ป.1/1-6            6 คาบ 

ดนตรี (คู)  Music ป.2/1-6            6 คาบ 

MILC ป.1/1-4, ป.3/1-5               9 คาบ 

ลูกเสือ ป.3                               1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหอง MILC ช้ัน 2 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

ชวยงานศูนย MILC 

ครูพิเศษ 

 

ม.พิรภพ  วงศพลับ 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

การแสดงดนตรี 

ศ 11101  ป.1/1-6                       5  คาบ 

ศ 12102  ป.2/1-6                       5  คาบ 

ศ 31241  ปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 1        4  คาบ 

รวม                                      14 คาบ 

Higher music ป.3-6                   22  คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

หองศูนยดนตร ี

อาคารมงฟอรต 
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คุณครูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําชั้น  

ป.4/1 

มิสรัตนา  ทองคําพันธุ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกบริหารการศึกษา 

อ14104 ภาษาอังกฤษ ป.4/1-6    12 คาบ 

อ14204 English (Asst.) ป.4/1-4  8 คาบ 

ชมรม ป.4                              1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                 1 คาบ 

รวม                                  22 คาบ   

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

น่ังหองพักครู ป.4 ชั้น 2 

อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น 

ป.4/2 

มิสปุญชญา  สงาเอี่ยม 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสังคมศึกษา 

ส14104 สังคม ป.4/1-6              12 คาบ 

ส14114 ประวัติศาสตร ป.4/1-6     6 คาบ 

บูรณาการหนาท่ีพลเมือง 

Social Studies(Asst.) ป.5/4-6     3 คาบ 

ชมรม ป.4                               1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                  1 คาบ 

รวม                                   23 คาบ  

กลุมสาระฯ 

สังคมศึกษาฯ 

น่ังหองพักครู ป.4 ชั้น 2 

อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น 

ป.4/3 

มิสจารุวรรณ   สัจจะวัฒนวิมล 

ครศุาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ว14104 วิทยาศาสตร ป.4/1-6      17 คาบ 

ว14204 Science ป.5/4-6            3 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                   1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

น่ังหองพักครู ป.4 ชั้น 2 

อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น 

ป.4/4 

มิสภรณุต  ศรีสุวรรณ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกสุขศึกษา 

ท14104 ภาษาไทย ป.4/1-6         18 คาบ 

ท13103 ดรุณ ป.4/1-2                2 คาบ  

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                   1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

น่ังหองพักครู ป.4 ชั้น 2  

อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น 

ป.4/5 

มิสกัญญาวีร   ทาทิตย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการจัดการทั่วไป 

วิชาเอกภาษาไทย 

ท14104 ดรณุ ป.4/3-6               4 คาบ 

ท14104 คัดเขียนไทย ป.4/1-6      6 คาบ 

ท15105 คัดเขียนไทย ป.5/1-6      6 คาบ 

ท13103 ดรุณศึกษา ป.3/1-2        4  คาบ   

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                  1 คาบ  

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯภาษาไทย 

น่ังหองพักครู ป.4 ชั้น 2 

อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น 

ป.4/6 

MSP 

มิสยุพาพันธ    โคตรพัฒน 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกบริหารการศึกษา 

ค14104 ป.4/1-6                     13 คาบ 

Math (Asst.) ป.4/1-6                6 คาบ 

ค15105 คณิต (เขาใจ) ป.4/6 MSP 2 คาบ  

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                  1 คาบ 

รวม                                    23 คาบ 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

นั่งหองพักครู ป.4 

ชั้น 2 อาคารสิรินธร 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานที่ทํางาน 

Class 

Teacher’s 

Asst. 

P.4/1 

Miss Liza Pahunao 

B.A in Elementary  Education 

Maths 

ค14204 P.4/1-6                11 periods 

ค15205 P.5/1-6                11 periods 

Total                            22 periods 

Foreign Languages 

Centre Office in P.4 

2nd floor of  

Sirindhorn Building 

 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.4/2 

ม.บุญรวม  ติ่งแตง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

พืชศาสตร 

ชมรม                                   1  คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                 1 คาบ 

รวม                                    2 คาบ 

ฝายวิชาการ 

น่ังหองผลิตเอกสาร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 

ครูผูชวยช้ัน  

ป.4/3 

มิสพวงทอง  วงศพลับ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดการคุณภาพ 

พ14104 สุขศึกษา ป.4/1-6         6 คาบ 

เขาคูวิชาเขม                           5 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-6              6 คาบ 

ชมรม                                   1 คาบ 

รวม                                 18 คาบ 

กลุมสาระฯ  สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

น่ังหองลูกเสือ 

หน.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ครผููชวยช้ัน 

ป.4/4 

ม.ไพรินทร  กลอมสกุล 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

ศิลปะ ป.3-6  (คียบอรด)                                        

ศ13103 ดนตรี ป.3/1-5             5 คาบ                           

ศ14104 ดนตรี ป.4/1-6             6 คาบ                   

ศ15105 ดนตรี ป.5/1-6             6 คาบ           

ศ16106 ดนตรี ป.6/1-5             5 คาบ

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                 1 คาบ 

ชมรม                                   1 คาบ                                                  

รวม                                  24 คาบ 

กลุมสาระฯศิลปะ 

นั่งหองคียบอรด 

อาคารมงฟอรต  ชั้น 1 

ชวยงานเขียนปาย 

ไมมีสอนเสริมคาบ 8 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.4/5 

มิสรจนา  สุวรรณกุล 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 

ทางการอาชีวและเทคนิคศึกษา 

 

ง14104 คอมพิวเตอร ป.4/1-6     12 คาบ 

ง15105 คอมพิวเตอร ป.5/1-2      4 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                  1 คาบ 

รวม                                    18 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 

น่ังหองพักครู ป.4 ชั้น 2 

อาคารสิรินธร 

หัวหนาระดับ ป.4 

ดูแล STEM ชวงชั้นท่ี 2 

ครูพิเศษ ครูไทยสอนภาษาจีน Chinese 

จ13203 P.3/1-5                  5 periods 

จ14204 P.4/1-6                  6 periods 

จ15205 P.5/1-6                  6 periods 

จ16206 P.6/1-6                  6 periods 

Total                            23 periods 

Chinese language 

Center 

2nd floor of 

Monfort Building 

ครูพิเศษ ม.วีรวัฒน  ใจรินทร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีตะวันตก 

Higher Music ป.3-6               22 คาบ 

รวม                                  22 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะฯ 

หองพักครู ป.4 

อาคารสิรินธร 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานที่ทํางาน 

ครูพิเศษ 

 

ม.นพดล  ปญญาดี 

การศึกษามหาบัณฑิต 

วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษดวย

ภาษาตางประเทศ 

ว14204 Science  ป.4/1-6         9 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                 1 คาบ  

รวม                                    11 คาบ 

กลุมสาระ ฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหองวิชาการ 

ผูชวยวิชาการ ชวงชั้นที่ 2 

ประสานงานหอง MSP 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

มิสลําเพย  พวงมาลัย 

การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 

 

ว33245 ชีววิทยา ม.6/1-2            8 คาบ 

ว14104 วิทยาศาสตร ป.4/5 MSP   4  คาบ 

ว32213 ชีววิทยาพื้นฐาน ม.5/3-5   9 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู  ม.6 ช้ัน 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

 

ครูพิเศษ 

 

New English Teacher (Asian) English 

อ14204 P.4/1-6                  6 periods 

อ15205 P.5/1-5                  5 periods 

อ16206 P.6/1-5                  5 periods 

Math  

ค11201 P.1/1-4                  4 periods 

Total                           20 periods 

Foreign Languages 

Centre 

Office in P.4 

2nd floor of  

Sirindhorn Building  

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

มิสปฏรีา  ขันแกว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ 

ค14214 ทักษะคณิต ป.4/6MSP     3 คาบ 

ค21201-2 ม.1/1-4                   12 คาบ 

Math (Asst.) ม.1/1-6                 5 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                   1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

น่ังหองพักครู ช้ัน 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

มิสวิภา   นาคมอญ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลป 

ศ15105 นาฏศิลป ป.6/1-5           5 คาบ 

ศ21101 ม.1/1-6                       6 คาบ 

ศ22103 ม.2/1-6  ภาค 1             6 คาบ 

ศ23105 ม.3/1-5  ภาค 2             5 คาบ 

ศ33105 ม.6/1-6  ภาค 1-2          6 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                   1 คาบ 

รวม ภาคเรียนท่ี 1                   25 คาบ 

รวม ภาคเรียนท่ี 2                   24 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหองพักครู   ชั้น 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ชวยงานดนตรี  

และการแสดงทุกกิจกรรม 

และดูแลหองนาฏศิลป 

ครูพิเศษ New Teacher (Asian) Social Studies 

ส16106 P 5/1- 6               6 Periods 

ส31101 S.4/1- 6               6 periods 

ส32103 S.5/1- 6               6 periods 

Club                              1  period 

Total                         19 periods 

 

Foreign Languages Centre 

Teacher’s room S.5 

3rdfloor 

St.Louis Building 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระฯ/สถานที่ทํางาน 

Special 

Teacher 

New Chinese Teacher Chinese 

จ14204 P.4/1-6                  6 periods 

จ15205 P.5/1-6                  6 periods 

จ16206 P.6/1-5                  5 periods 

Total                            17 periods 

Chinese language 

Center 

2nd floor of 

Monfort Building 

ครูพิเศษ มิสอนุสรา  บุญฐิติรณกร  

ปริญญาโท  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ง14104 คอมพิวเตอร ป.4/1-6     12 คาบ 

ง15105 คอมพิวเตอร ป.5/1-2      4 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                  1 คาบ 

รวม                                    18 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 

นั่งหองสํานักผูอํานวยการ 
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คุณครูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 

 
 

ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ป.5/1   

มิสปูรดา  จี๊ดนาเกลือ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกการประถมศึกษา 

ว15105วิทยาศาสตร ป.5/1-5       15 คาบ 

ว15105วิทยาศาสตร ป.5/6 MSP    2 คาบ 

Science (Asst.) ป.5/1-3             3 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.5                 1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระ ฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหองพักครู ป.5 

ชั้น 3 อาคารสิรินธร 

งานจัดดอกไม 

ครูประจําชั้น  

ป.5/2 

ม.เชษฐา  รักษาศรี 

การศึกษามหาบัณฑิต 

วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาตางประเทศ 

อ15105 ป.5/1-6                     12 คาบ 

อ15205 English (คู) ป.5/1-4       8 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.5                 1 คาบ 

รวม                                   22 คาบ 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

นั่งหองพักครู ป.5 

ชั้น 3 อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น 

ป.5/3 

มิสอุมาทิพย  วรพิพัฒน 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สังคมศึกษา 

ส15105 สังคม ป.5/1-6              12 คาบ 

ส15115 ประวัติศาสตร                6 คาบ 

บูรณาการหนาท่ีพลเมือง 

Social (Asst.) ป.5/4-6               3 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.5                 1 คาบ 

รวม                                   23 คาบ 

กลุมสาระฯ สังคมฯ 

น่ังหองพักครู ป.5 ชั้น 3 

อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น  

ป.5/4 

ม.ชาญประพนธ  สวัสด์ิเดชะ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาไทย 

ท15105 ภาษาไทย ป.5/1-6        18 คาบ 

ศ15105นาฎศิลป ป.5/1-4           4 คาบ  

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5                 1 คาบ  

รวม                                 24  คาบ 

กลุมสาระฯศิลปะ 

หองพักครู ป.5 

ชั้น 3 อาคารสิรินธร 

 

ครปูระจําชัน้ 

ป.5/5 

มิสวัชรี  เรืองศิริ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร 

 

ง14104  ป.4/1-6                       6 คาบ 

ง15105  ป.5/1-6                       6 คาบ 

ง16106  ป.6/1-6                       6 คาบ 

คู Science ป.4/1-3                    3 คาบ 

ชมรม                                      1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5                   1 คาบ 

รวม                                    23 คาบ 

กลุมสาระฯ การงาน ฯ 

นั่งหองพักครู ป.5  

ชั้น 3 อาคารสิรินธร 

 

ครูประจําชั้น 

ป.5/6 MSP 

มิสจรรยา   สินถาวร 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

ค14104 ความเขาใจ ป.4/1-4        8  คาบ 

ค15105 ทักษะคณิต ป.5/1-6      13  คาบ              

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5                  1 คาบ 

รวม                                   23 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

นั่งหองพกัครู ป.5 

ชั้น 3 อาคารสิรินธร 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.5/1 

ม.สิริพจน  อนประเสริฐ 

การศึกษาบัณฑิต 

วิชาเอกการสอนสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

พ13103 สุขศึกษา ป.3/1-5          5 คาบ 

พ14104 สุขศึกษา ป.5/1-6          6 คาบ 

พ15105 สุขศึกษา ป.6/1-5          5 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.5                 1 คาบ 

รวม                                   18 คาบ 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

นั่งหองพักครูพลศึกษา 

อาคารสระวายน้ํา 

ทําทีมฟุตบอลของโรงเรียน  

ครูผูชวยช้ัน 

ป.5/3 

ม.การุณ  วรศิลป 

ครุศาสตรบัณฑิต   

วิชาสังคมศึกษา 

ศิลปะ ป.4-6 (ทัศนศิลป) 

ศ14104 ทัศนศิลป ป.4/1-6           6 คาบ 

ศ15105 ทัศนศิลป ป.5/1-6           6 คาบ 

ชมรม                                      1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.5                 1 คาบ 

รวม                                    14 คาบ 

นั่งหองอภิบาล 

ชวยงานอภิบาล 

 

ครผููชวยช้ัน 

ป.5/5 

         

มิสฐิติพร  พรหมศิร ิ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 

ค15105  (ความเขาใจ)  ป.5/1-5   10 คาบ 

ค15205 Math (Asst.) ป.5/1-6      6 คาบ 

ชมรม                                      1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5                   1 คาบ 

รวม                                    18 คาบ 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

นั่งหองพักครู ป.5 

ชั้น 3 อาคารสิรินธร 

หัวหนาระดับ ป.5 

 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.5/6 

มิสนันทิยา  คํามี 

การศึกษามหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 

ท16106 คัดเขียนไทย ป.6/1-5      5 คาบ 

ท16106 วรรณกรรม ป.6/5-6       6 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5                   1 คาบ 

รวม                                    13 คาบ 

หองสมุด 

หน.งานหองสมุด 

 

 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

 

 

ม.คํารณ  เจริญมาก 

การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร-เคมี 

ว33225(เคมี5-6) ม.6/1-2           8 คาบ 

ว15105(วิทยาศาสตร)ป.5/6MS    4 คาบ 

ว31221(คูเคมี1-2)  ม.4/7 APP    4 คาบ 

ชมรม (ส่ิงแวดลอม)                   1 คาบ 

รวม                                  17 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู ชั้น 2  

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนากลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร 

ครพูิเศษ Mr.Terio  Jr. Macasling 

Bachelor of Secon dary  

Education  

 

Science 

ว15205 P.5/1-6                11 periods 

ว16206 P.6/1-5                11 periods 

Total                            22 periods 

Foreign Languages 

Centre 

Office in P.5 

3rd floor of  

Sirindhorn Building 

ครูพิเศษ Mr.Phuntso  Wangdi 

B.A of Commerce with 

computer application 

Physical Education 

P.5/1-6                             6 periods 

P.6/1-5                             5 periods 

S.1/1-6                             6 periods 

S.2/1-6                             6 periods 

Total                            23 periods 

Physical Education 

Dept. 

Teacher’s room of 

PE.Dept. 
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คุณครูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ป.6/1 

มิสอมร  มณีบูรณ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวิศวอุตสาหกรรม 

(ทุนฟลิปปนส) 

 

ค16106คณิตศาสตร(เขาใจ)ป.6/1-5 11 คาบ 

ค16106 ทักษะคณิต ป.6/1-4         8 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6                  1 คาบ 

รวม                                   21 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

หองพักครู ป.6 

ชั้น 6 อาคารสิรินธร 

 ครูประจําชั้น 

ป.6/2 

มิสขนิษฐา  รัตตะมณี     

ครุศาสตรบัณฑิต 

คหกรรมศาสตร 

(ทุนฟลิปปนส) 

ส16106  สังคมฯ ป.6/1-5          10 คาบ  

ส16116 ประวัติศาสตร ป.6/1-5    5 คาบ 

บูรณาการหนาท่ีพลเมือง 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6                 1 คาบ 

รวม                                 17  คาบ 

กลุมสาระฯสังคมศึกษา 

หองพักครู ป.6 ชั้น 6 

อาคารสิรินธร 

หัวหนาระดับ ป.6 

ครูประจําชั้น 

ป.6/3 

มิสสุนันทา  ขจรฤทธิ์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกประวัติศาสตร 

 

ท16106 ภาษาไทย ป.6/1-5       15 คาบ 

ท16106 วรรณกรรม ป.6/1-5       5 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.6                1 คาบ 

รวม                                    22 คาบ 

กลุมสาระฯภาษาไทย 

หองพักครู ป.6 

ชั้น 6 อาคารสิรินธร 

ครูประจําชั้น 

ป.6/4 

มิสจิรพงษ  พุทธรสเจริญ 

การศึกษาบัณฑิต 

เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(ทุนฟลิปปนส) 

 

ง15105 ป.5/3-6                   8 คาบ 

ง16106 ป.6/1-5                  10 คาบ 

เขาคูวิชาเขม                         2 คาบ  

ชมรม                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6              1 คาบ 

รวม                               22 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพ ฯ 

นั่งหองพักครู ป.6  

ชั้น 6 อาคารสิรินธร 

ดูแล STEM ชวงชั้นที่ 2 

ครูประจําชั้น 

ป.6/5 

MSP 

มิสชนิตา  วรรณพาหุล 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

ว16106 วิทยาศาสตร ป.6/1-5     14 คาบ 

ชมรม                                    1 คาบ 

Science (Asst.) ป.6/1-5            5 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6                 1 คาบ 

รวม                                  21 คาบ 

กลุมสาระ ฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู ป.6 ชั้น 6 

อาคารสิรินธร 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.6/1 

มิสพิชญาภัค  ประเสริฐ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกวิจัยและประเมินผล

การศึกษา 

ชมรม                                    1 คาบ   

ลูกเสือ-เนตรนารี                       1 คาบ 

รวม                                    2 คาบ 

งานวัดและประเมินผล 

นั่งหองวิชาการ 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.6/2 

ม.อรรถพงษ  ปดตาฝาย 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกพลศึกษา 

พ14104 พละ ป.4/1-6                 6 คาบ  

พ15105 พละ ป.5/1-6                 6 คาบ  

พ16106 พละ ป.6/1-5                 5 คาบ 

ชมรม                                      1 คาบ

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4                   1 คาบ 

รวม                                    19 คาบ 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

นั่งหองพักครูพลศึกษา 

อาคารสระวายน้ํา 

ทําทีมฟุตบอลของโรงเรยีน  
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.6/3 

ม.เจด็จ  ชนะประสพ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกศิลปศึกษา 

ศ16106 ทัศนศิลป ป.6/1-5           5 คาบ 

ศ21101 ม.1/1-6 ภาคเรียนที่ 1      6 คาบ 

ศ22103 ม.2/1-6 ภาคเรียนที่ 2      6 คาบ 

คูวิชาเขม                                 9 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.6                  1 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 1                    22 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 2                    22 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

น่ังหองพักครู ป.6 ชั้น 6 

อาคารสิรินธร 

 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.6/4 

มิสสุภาพร  เพ็ชรสดใส 

ปริญญาตร ี(ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ 

 

อ16106 ภาษาอังกฤษ ป.6/1-5     10 คาบ 

อ15205 English ป.6/1-5            5 คาบ 

ชมรม ป.6                                1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ป.6                  1 คาบ 

รวม                                    17 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

หองพักครู ป.6 

ชั้น 6 อาคารสิรินธร 

หัวหนากลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

ครูผูชวยช้ัน 

ป.6/5 

มิสศิรินันท  บรรจงศิร ิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

ป.บัณฑิต 

ว16106 วิทยาศาสตร ป.6/1-5       5 คาบ 

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5                  1 คาบ 

รวม                                     7 คาบ     

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหองวิชาการ 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

 

ม.เอกสิทธ์ิ  นามแกว 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิศวกรรมเคม ี

ค16106 ทักษะคณิต ป.6 MSP       3 คาบ 

ค33201-2 คณิตเสริม ม.6/1-6      20 คาบ 

รวม                                   23 คาบ 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

หองพักครู ม.6  ชั้น 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูพิเศษ ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ  อ14204 English ป.4/5-6(Asst.)       4 คาบ 

อ15205 Englishป.6/1-5(Asst.)     10 คาบ 

อ21201-2English ม.1/1-4           8 คาบ 

รวม                                    22 คาบ  

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

หองพักครู ป.6 

ชั้น 6 อาคารสิรินธร 

P.4-6 New Native English Teacher English 

อ14204  P.4/1-6                  6 periods 

อ15205  P.5/1-6                  6 periods 

อ16206  P.6/1-5                  5 periods 

Speech S.4/3-4                   4 periods 

Total                            21 periods 

Foreign Languages Centre 

2nd floor in  

Saint Louis Building 

Cambridge 

ครูพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

ม.เทพรวี  ประสาทกุล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีตะวันตก 

 

 

 

Higher Music (เปยโน) ป.3-6       22 คาบ  

ศ31241 (ปฏิบัติเครื่องดนตรี1-2)     4 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.4 ศิลป-ดนตรี 

ศ31243 (ปฏิบัติเครือ่งดนตรี3-4)     4 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.5 ศิลป-ดนตรี 

ศ31231 (ทฤษฎีดนตรี 1-2)           2 คาบ 

ม.4 ศิลป-ดนตรี 

 

หองศูนยดนตร ี
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูพิเศษ ม.เทพรวี  ประสาทกุล 

(ตอจากหนา 37) 

รวม Higher Music                22 คาบ  

ครูพิเศษ 

 

ม.พิรภพ  วงศพลับ 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

การแสดงดนตรี 

ศ 11101  ป.1/1-6                   5  คาบ 

ศ 12102  ป.2/1-6                   5  คาบ 

ศ 31241  ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1    4  คาบ 

รวม                                    14 คาบ 

Higher music ป.3-6                22  คาบ 

รวม                                     22 คาบ 

หองศูนยดนตร ี

อาคารมงฟอรต 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.ศรันย  รัตนวรรณ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 

 

Higher Music (วงโย)  ป.3-6        22 คาบ 

ศ31271 คอมพิวเตอรดนตรี (ภาค 1) 4 คาบ 

ศ31272 คอมพิวเตอรดนตรี (ภาค 2) 4 คาบ 

รวมสอน                                  8 คาบ 

รวม Higher Music                 22 คาบ 

ฝายกิจการนักเรียน 

หองพักครู  ม.4  ชั้น 4 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

หน.งานดนตรีและการแสดง  

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

Mr.Phuntso  Wangdi 

Bachelor of  Commerce with 

computer application 

Physical Education  

P.5/1-6                            6 Periods 

P.6/1-5                            5 Periods 

S.1/1-6                            6 Periods 

S.2/1-6                            6 Periods 

Total                           23 Periods 

Physical Education Dept. 

Teacher’s room of 

PE.Dept. 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.รัฏฐา   โกสิตานนท  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีศึกษา 

ศ31241 ปฏิบัติเครื่องดนตรี1-2       2 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.4 ศิลป - ดนตรี 

ศ31233 ทฤษฎีดนตรี 1-2             2 คาบ 

ศ31243 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 3-4      4 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.5 ศิลป - ดนตรี   

รวม                                    8 คาบ 

Higher Music (วงโย) ป.4-6         16 คาบ 

รวม                                    16 คาบ 

นั่งหองศูนยดนตร ี

อาคารมงฟอรต ชั้น 3 

หน.ศูนยดนตรี 

  

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.วีรยุทธ  วัชรพงษ 

การศึกษามหาบัณฑิต 

การมัธยมศึกษา 

(การสอนสิ่งแวดลอม) 

ว23105  ม.3/1-4                     12 คาบ 

ว16216 วิทย (เพ่ิมเติม) ป.6/5       4 คาบ  

ชมรม                                     1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3                  1 คาบ 

รวม                                   18 คาบ 

กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

นั่งหองพักครู  ช้ัน 6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

  

ครูพิเศษ Miss Lyneth Taclobos Gelladula 

Bachelor of Secondary 

Education  ( Mathematic ) 

 

Math 

ค 16206 P.6/1-5                10 periods 

ค 21201S.1/1-3                  6 periods 

Science 

ว21201S.1/1-2                   4 periods 

Total                           20 periods 

Foreign Languages Centre 

Office in P.6 

6th floor of  

Sirindhorn Building 
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คุณครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1 

ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ม.1/1 

มิสกัลยาณี  จันทรเทศ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรทั่วไป 

ว21101  ม.1/1- 4                         12 คาบ 

Science (Asst.) ม.3/4-5                  3 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                       1 คาบ 

รวม                                        17 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหองพักครูชั้น 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หน.ระดับ  ม.1 

งานสงเสริมจริยธรรม 

ครูประจําชัน้ 

ม.1/2 

มิสภิญญาพัชร  ฉลาดเขียว 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาไทย 

ท21101 ภาษาไทย  ม.1/1-6             12 คาบ          

ท21101 วรรณกรรม ม.1/1-2              2 คาบ                 

ท21201 ภาษาไทยเสริม ม.1/1-6          6 คาบ   

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.1                        1 คาบ 

รวม                                         22 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

น่ังหองพักครู ชั้น 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําชั้น 

ม.1/3 

มิสเจรดา  รัฐประเสริฐ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร 

ส21101 สังคมฯ  ม.1/1-4                 12 คาบ  

ส21101 สังคมฯ  ม.1/5-6                  4 คาบ 

ส21113 ประวัติศาสตร ม.1/1-6           6 คาบ 

บูรณาการหนาท่ีพลเมือง 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                         1 คาบ 

รวม                                         24 คาบ 

กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 

น่ังหองพักครู ชั้น 5 

      เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูประจําชั้น 

ม.1/4 

มิสนพเกา   ปราชญากุล 

ครุศาสตรบัณฑิต 

คอมพิวเตอรศึกษา 

 

ง21101 ม.1/1-6                              6 คาบ 

ง21201 ม.1/1-6                              6 คาบ 

ง22103 ม.2/1-3                              3 คาบ 

ง22203 ม.2/1-3                              3 คาบ

ชมรม STEM (APP) ม.1-2                   1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                         1 คาบ 

รวม                                         20 คาบ 

กลุมสาระฯ การงาน ฯ 

น่ังหองพักครู ชั้น 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําชั้น 

ม.1/5 

Gifted 

มิสปฏีรา  ขันแกว 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพ 

ค14214 ทักษะคณิต ป.4/6MSP           3 คาบ 

ค21201-2 ม.1/1-4                         12 คาบ 

Math (Asst.) ม.1/1-6                       5 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                         1 คาบ 

รวม                                         22 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

น่ังหองพักครู ชั้น 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําชั้น 

ม.1/6 

APP 

มิสสมฤทธิ์   แสงจันทร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

การจัดการท่ัวไป  

(ทุนสหรัฐอเมริกา และอินเดีย) 

อ21101 ม.1/1- 1/6                        18 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                         1 คาบ 

รวม                                         20 คาบ 

กลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ 

นั่งหองพักครู  ชั้น 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานที่ทํางาน 

     ครูผูชวยชั้น 

ม.1/1 

 

ม.อนันต   จิตตอารียเทพ 

ครุศาสตรบัณฑิต  

พลศึกษา 

พ21102 พละ(บก) ม.1/1-6                6 คาบ 

ดูแลชมรม ม.ตน                             1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                       1 คาบ  

รวม                                         8 คาบ 

กลุมสาระฯสุขศกึษาฯ 

นั่งหองกิจการฯ 

หน.แผนกปกครอง 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

มิสวิภา   นาคมอญ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

นาฏศิลป 

 

ศ15105 นาฏศิลป ป.6/1-5               5 คาบ 

ศ21101 ม.1/1-6                           6 คาบ 

ศ22103 ม.2/1-6  ภาค 1                 6 คาบ 

ศ23105 ม.3/1-5  ภาค 2                 5 คาบ 

ศ33105 ม.6/1-6                           6 คาบ 

ชมรม                                         1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1                       1 คาบ 

รวม ภาคเรียนท่ี 1                       25 คาบ 

รวม ภาคเรียนท่ี 2                       24 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหองพักครู   ชั้น 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ชวยงานดนตรี  

และการแสดงทุกกิจกรรม 

และดูแลหองนาฏศิลป 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

Mr.Phuntso    Wangdi 

B.A of Commerce with 

computer application 

Physical Education 

P.5/1-6                                   6 periods 

P.6/1-5                                   5 periods 

S.1/1-6                                   6 periods 

S.2/1-6                                   6 periods 

Total                                 23 periods 

Physical Education 

Dept. 

Teacher’s room of 

PE.Dept. 

 

ครูพิเศษ New Native English Teacher English 

อ21201 (English)  S.1/1-6          12 Periods 

อ.32223(English Skills3-4)S.5/3    4 Periods 

อ33215 (Speech 5-6)S.6/3-4       6 Periods 

Total                                  22 Periods  

Foreign Languages Centre 

Cambridge  
Examination Centre Room 

2ndfloor 

St.Louis Building 

ครูพิเศษ 

S.1 

Miss Lyneth Taclobos Gelladula 

Bachelor of Secondary 

Education  ( Mathematic ) 

 

Maths 

ค16206 P.6/1-5                     10 periods 

ค21201 S.1/1-3                       6 periods 

Science 

ว21201 S.1/1-2                       4 periods 

Total                                20 periods 

Foreign Languages 

Centre 

6th floor in  

Sirindhorn Building 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.เจด็จ  ชนะประสพ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกศิลปศึกษา 

ศ16106 ทัศนศิลป ป.6/1-5                5 คาบ 

ศ21101 ม.1/1-6 ภาคเรียนที่ 1           6 คาบ 

ศ22103 ม.2/1-6 ภาคเรียนที่ 2           6 คาบ 

คูวิชาเขม                                      9 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี                             1 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 1                         22 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 2                         22 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหองพักครู ป.5 ช้ัน 3 

อาคารสิรินธร 

ชวยงานตกแตงเวที และ

ทําปายเวที 
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คุณครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

ช้ัน/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ม.2/1 

มิสวัลยา  พิชัย 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อ22103 ม.2/1-6                        18 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                    1 คาบ 

รวม                                     20 คาบ   

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

น่ังหองพักครู ช้ัน 5 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูประจําชั้น 

ม.2/2 

มิสนภาพร  จิตตอารียเทพ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

คหกรรมศาสตร 

 

ง21101 ม.1/1-6                         6 คาบ 

ง22103 ม.2/1-6                         6 คาบ 

ง23105 ม.3/1- 5                        5 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                    1 คาบ 

รวม                                    19 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพ ฯ 

น่ังหองพักครู ช้ัน 5 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

งานตกแตง จัดดอกไม 

ทุกกิจกรรม 

ครูประจําชั้น 

ม.2/3 

มิสสุมานิต  เรืองกระจาง 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

การจัดการคุณภาพ 

ท 22103 ภาษาไทย ม.2/1-6         12 คาบ          

ท 22103 วรรณกรรม ม.2/1-6         6 คาบ   

ชมรม                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.2                   1 คาบ 

รวม                                     20 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

น่ังหองพักครู ช้ัน 6 

      เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ออกขอสอบกลาง 

 ไมมีคาบ 8 

ครูประจําชั้น 

ม.2/4 

มิสเกศรา  เจียมเจริญ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

 

ง22103 ม.2/4-6                         3 คาบ 

ง22203 ม.2/4-6                         3 คาบ 

ง23105  ม.3/1-5                        5 คาบ 

ง23205  ม.3/1-5                        5 คาบ 

ชมรม 3D ม.ตน                          1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                   1 คาบ 

รวม                                    18 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 

นั่งหองคอมพิวเตอร 

อาคาร JMLC 

 

 

ครูประจําชั้น 

ม.2/5 

Gifted 

มิสรัชนีวรรณ  เตาสุวรรณ   

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

การพัฒนาชุมชน  

(ทุนฟลิปปนส)     

 

ส22103  สังคมฯ ม.2/1-4             12 คาบ 

ส22103  สังคมฯ ม.2/5-6              4 คาบ  

ส22113 ประวัติศาสตร ม.2/5-6       6 คาบ 

บูรณาการหนาท่ีพลเมือง 

  ชมรม                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                     1คาบ 

รวม                                     24 คาบ 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

น่ังหองพักครู ช้ัน 5 

  อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

ออกขอสอบกลาง 

ไมมีคาบ 8 

ครูประจําชั้น 

ม.2/6  

APP 

ม.วิทยา  คําพวง  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกเคม ี 

ค22103-4 ม.2/1-4                     12 คาบ 

ค23105-6 ม.3/1-4                      4 คาบ 

Math (Asst.) ม.2/1-4                   4 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                    1 คาบ 

รวม                                     22 คาบ 

 

 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

น่ังหองพักครู ช้ัน 5 

      เซนตหลุยสวิทยาคาร 
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ช้ัน/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูพิเศษ ครูไทยสอนภาษาอังกฤษ 

(ครูใหม) 

อ22203 English ม.2/1-6(Asst.)     12 คาบ 

อ23205 English ม.3/3-5(Asst.)      6 คาบ 

อ21201 English ม.1/5(Asst.)         2 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                    1 คาบ 

รวม                                     22 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

นั่งหองพักครู  ชั้น 6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

  

ครูผูชวยชั้น 

ม.2/1 

 

ม.ประจักษ   ศรีภักดี 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  

การฝกและการจัดการกีฬา 

พ21101 (พละน้ํา) ม.1/6                6 คาบ  

พ22103 (พละน้ํา) ม.2/1-6             6 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                    1 คาบ  

รวม                                     14 คาบ 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาพลศึกษา 

นั่งหองพักครูพละ 

งานสระวายนํ้า 

หน.ระดับ ม.2 

 

ครูผูชวยชั้น 

ม.2/3 

ม.พิษณุพงษ  สรอยเกียว  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  

สื่อสารมวลชนทางกีฬา 

พ22103 พละ(บก) ม.2/1-6            6 คาบ 

พ23105 พละ(บก) ม.3/1-5            5 คาบ 

เขาคูวิชาเชม                              9 คาบ  

ชมรม                                      1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                   1 คาบ 

รวม                                   22  คาบ 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ 

น่ังหองพลศึกษา 

 

 

 

ครูผูชวยชั้น 

ม.2/5 

Mrs.Sheila Ann O. 

Reasonda 

Bachelor of Elementary 

Education 

Science 

ว21201 S.1/3-5                    5 periods 

ว22203 S.2/1-5                    9 periods 

ว23205 S.3/1-5                    9 periods 

Total                             23 periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.2 

6th floor 

St.Louis Building 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

Mr.Phuntso  Wangdi 

Bachelor of  Commerce 

with computer 

application 

Physical Education  

P.5/1-6                               6 Periods 

P.6/1-5                               5 Periods 

S.1/1-6                               6 Periods 

S.2/1-6                               6 Periods 

Total                             23 Periods 

Physical Education 

Department Office 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

มิสสุพัตรา  แกวแสนสุข 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ว23103 วิทยาศาสตร ม.2/1-4        4 คาบ 

นิเทศการสอน                            6 คาบ 

ชมรม                                      1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3                   1 คาบ 

รวม                                    12 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหองวิชาการ 

ผูชวยหัวหนาฝายวิชาการ 

ระดับมัธยมตน 

 หัวหนางานนิเทศการสอน 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.เจด็จ  ชนะประสพ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกศิลปศึกษา 

ศ16106 ทัศนศิลป ป.6/1-5            5 คาบ 

ศ21101 ม.1/1-6 ภาคเรียนที่ 1       6 คาบ 

ศ22103 ม.2/1-6 ภาคเรียนที่ 2       6 คาบ 

คูวิชาเขม                                  9 คาบ 

ชมรม                                      1 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

น่ังหองพักครู ป.5 ชั้น 3 

อาคารสิรินธร 

ชวยงานตกแตงเวที และทํา

ปายเวที 
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ช้ัน/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.เจด็จ  ชนะประสพ 

(ตอจากหนา 42) 

ลูกเสือ-เนตรนารี                         1 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 1                    22 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 2                    22 คาบ 

 

ครูพิเศษ New Chinese Teacher จ21201 S.1/1-6                    6 periods 

จ22203 S.2/1-6                    6 periods 

จ23205 S.3/1-5                    5 periods 

Club                                  1 periods 

Total                             18 periods 

Foreign Language Centre 

Chinese Teacher Room 

2nd floor Montfort Building 

 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

มิสรัชนก  อบรม 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีสากล 

 

ศ31241(ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1-2) ม.4/5   1 คาบ                            

ศ30225(ดนตรีปฏิบัติ 5-6) ม.6/3-4        2 คาบ 

ศ21101-2 ศิลปะ ม.1/1-6 ภาค 1          6 คาบ 

ศ22103-4 ศลิปะ ม.2/1-6 ภาค 2          6 คาบ 

ศ23105-6 ศิลปะ ม.3/1-5 ภาค 2          5 คาบ    

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                          1 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 1                          11 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 2                          14 คาบ 

กลุมสาระฯ  ศิลปะ 

นั่งหองอภิบาล 

หัวหนางานอภิบาล 

Higher Music (Piano) 

 

 

ครูพิเศษ New Native English 

Teacher 

English 

อ22203 (English)  S.2/1-6     12 Periods 

อ23205 (English)  S.3/1- 5    10 Periods 

Total                             22  Periods 

Foreign Languages Centre 

Cambridge Examination 

Centre Room 

2ndfloor 

St.Louis Building 

ครูพิเศษชวยสอน ม.ธนาวุฒิ  ถิ่นจันทร 

วทิยาศาสตรบัณฑติ  วชิาเอก

ฟสกิส  

ว 33215 ฟสิกสพ้ืนฐาน ม.6/3-5      9 คาบ 

ว 22103 วิทยาศาสตร ม.2/1-4       8 คาบ 

ว 31201 ฟสิกส APP ม.4/7 (คู)       2 คาบ 

ว 32203 ฟสิกส APP ม.5/7 (คู)       2 คาบ 

ว 32205 ฟสิกส ม.6 (คู)                2 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

รวม                                     24 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู ม.6 ชั้น 2 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 
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ครรูะดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ช้ัน/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ม.3/1 

มิสอัญชล ี อยูสุข 

ครุศาสตรบัณฑิต  

ภาษาอังกฤษ 

(ทุนฟลิปปนส ทุนออสเตรเลียและ

ทุนอินเดีย) 

อ23105 ม. 3/1-5                  15 คาบ 

อ23205(Asst.) ม.3/1-2            4 คาบ 

ชมรม                                  1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3               1 คาบ 

รวม                                21 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

นั่งหองพักครู  ชั้น 6 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูประจําชัน้ 

ม.3/2 

มิสวีนา  ซอดี 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาไทย  

ท23105 ภาษาไทย ม.3/1-5      10 คาบ  

ท21202 ภาษาไทยเสริม ม.2/1-6 6 คาบ 

ชมรม                                  1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี  ม.3              1 คาบ 

รวม                                18 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

นั่งหองพักครู   ช้ัน6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หน.กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

 

ครูประจําชั้น 

ม.3/3 

ม.วีรยุทธ  วัชรพงษ 

การศึกษามหาบัณฑิต 

การมัธยมศึกษา 

(การสอนสิ่งแวดลอม) 

ว23105  ม.3/1-4                 12 คาบ 

ว16216 วิทย (เพิ่มเติม) ป.6/5   4 คาบ  

ชมรม                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3              1 คาบ 

รวม                              18 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

นั่งหองพักครู  ชั้น 6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

  

ครูประจําชั้น 

ม.3/4 

มิสรําพึง ศรีสวัสดิ์ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สุขศึกษา 

พ21101 (สุขศึกษา) ม.1/1-6     6 คาบ 

พ22103 (สุขศึกษา) ม.2/1-6     6 คาบ  

พ23105 (สุขศึกษา) ม.3/1-5     5 คาบ 

ชมรม                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3               1 คาบ  

รวม                               19 คาบ 

กลุมสาระฯสุขศึกษาฯ 

น่ังหองพักครู ช้ัน 6 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนากลุมสาระสุขศึกษาฯ 

ชวยงานสอนเสริม 

ครูประจําชั้น 

ม.3/5 

มิสอุษา    จันทร  

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกออกแบบประยุกตศิลป 

ศ23105 ม.3/1-5               5 คาบ 

ศ31101 ม.4/1-7               7 คาบ 

ศ32213 ม.5/5                  2 คาบ 

ชมรม                             1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3           1 คาบ 

รวม                           16  คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

น่ังหองพักครู  ชั้น6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ผูประสานงาน Gifted,APP 

 

ครูผูชวยชั้น 

ม.3/1 

Mr.Roy   Aristotle 

Bachelor of Art  Information 

Technology 

Social Studies 

ส16106 P 6/1-5                5 Periods 

ส21201 S.1/1-5                6 periods 

ส22203 S.2/1-5                6 periods 

ส23205 S.3/1-5                5 periods 

Total                         22 periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.2 

5thfloor  

St.Louis Building 

ครูผูชวยชั้น 

ม.3/2 

มิสดวงใจ นาคปุนบุตร 

ปริญญาตรี (กศ.บ.)   

สังคมศึกษา 

ค23105-6 ม.3/1-4                8 คาบ 

ชมรม                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3               1 คาบ 

รวม                               10 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

น่ังหองพักครู ช้ัน 6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 
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ช้ัน/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน กลุมสาระ/สถานท่ีทํางาน 

ครูผูชวยชั้น 

ม.3/3 

มิสศิริกุล     สถิตมิลินทากาศ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

บรรณารักษศาสตรและ 

สารนิเทศศาสตร 

ภาษาจีน(คู)  ม.1/1-6             6 คาบ 

ภาษาจีน(คู)  ม.2/1-6             6 คาบ 

ภาษาจีน(คู)  ม.3/1-5G           5 คาบ 

ชมรม                                 1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3              1 คาบ 

รวม                               19 คาบ 

กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

น่ังหองพักครู ช้ัน 6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หน.ระดับชั้น ม.3 

ชวยงานศูนยภาษาจีน 

ครูผูชวยชั้น 

ม.3/4 

ม.จิรวัฒน  ศรีสวัสดิ์ 

ศิกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

บริหารการศึกษา 

ส23105  สังคมฯ ม.3/1-5G       15 คาบ  

ส23115 ประวัติศาสตร              5 คาบ 

บูรณาการหนาที่พลเมือง 

ชมรม                                   1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3                 1 คาบ 

รวม                                 22 คาบ 

กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 

น่ังหองพักครู ช้ัน 6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนากลุมสาระฯสังคมฯ 

 

Teacher 

Assistance  

Miss Arlene Rios Aguilar 

Bachelor of Elementary 

Education 

Math 

ค21201 S.1/4-5                3 periods 

ค22203 S.2/1-5                9 periods 

ค23205 S.3/1-5                9 periods 

Total                         21 periods 

Foreign Languages Centre 

Teacher’s room S.3 

6th floor  

St.Louis Building 
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ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ชั้น/หอง ช่ือ-สกุล วิชาที่สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ /ท่ีนั่งทํางาน 

ครูประจําช้ัน 

ม.4/1 

 

ม.ณัฐวุฒิ   กระจางเยา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 

ค31101 (คณิตฯ1-2 ) ม.4/1-5           15 คาบ  

ค31211 (ทักษะคณิต1-2) ม.4/1,2,5      6 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        22 คาบ 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

หองพักครู ม.4  ชั้น 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูประจําช้ัน 

ม.4/2 

 

มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

การศึกษาวิทยาศาสตร 

ว31221(เคมี1-2)ม.4/1-2                  6 คาบ 

ว31211(เคมีพ้ืนฐาน) ม.4/3-5            9 คาบ 

ว31101(ดาราศาสตร) ม.4/1-5           5 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                         21 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู  ม.4  ชั้น 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูประจําช้ัน 

ม.4/3 

 

มิสเพ็ญประภา  จ่ันแคน 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 

อ31101(อังกฤษ1-2) ม.4/1-6          24 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        25 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

หองพักครู  ม.4   ช้ัน 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูประจําช้ัน 

ม.4/4 

 

มิสฉันทนา     ดานดี 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย 

ท31101-2 ภาษาไทย ม.4/1-7           14 คาบ 

ท31201-2 วรรณกรรม ม.4/3            1 คาบ 

ท21101 วรรณกรรม ม.1/3-6            4 คาบ 

ชมรม                                         1 คาบ 

รวม                                       20 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

หองพักครู  ม.4 ชั้น 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูประจําช้ัน 

ม.4/5 

 

ม.ปริญญา  สมบัติ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม (ทุนฟลิปปนส ทุน

อินเดีย) 

ง31101 (คอมพิวเตอร1-2) ม.4/1-7      14 คาบ 

ง32201 (คูเขียนโปรแกรม) ม.5/1-2, 6      6 คาบ 

คูแอพพลิเคชั่น ม.4/4                    4 คาบ 

รวม                                      24  คาบ 

กลุมสาระฯการงานอาชีพฯ 

หองพักครู  ม.4  ชั้น 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําช้ัน 

ม.4/6 

 

มิสพูลทรัพย  รักษาสุข 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สังคมศาสตร 
 

ส31101 สังคม ม.4/1-7                   21 คาบ 

บูรณาการหนาที่พลเมือง                   

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        22 คาบ 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หองพักครู  ม.4  ชั้น 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําช้ัน 

ม.4/7 

 

มิสเกษรา   เกิดมงคล 

การศึกษามหาบัณฑิต 

การมัธยมศึกษา 

 

ส31111 ประวัติศาสตร ม.4/1-7       7 คาบ 

ส32113 ประวัติศาสตร ม.5/1-7       7 คาบ  

ส33201(สังคม3-4 ) ม.5/7              3 คาบ 

(บูรณาการหนาท่ีพลเมือง) 

ชมรม                                        1 คาบ 

รวม                                      18 คาบ 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หองพักครู ม.4 ช้ัน 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนาระดับ  ม.4 

 

ครูผูชวยชั้น 

ม.4/1 

มิสน้ําฝน   คงแสนคํา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ชีววิทยา 

(ทุนฟลิปปนส) 

ว31241(ชีววิทยา1-2 ) ม.4/1-2         6 คาบ 

ว32243(ชีววิทยา3-4) ม.5/1-2          6 คาบ 

ว31131 ชีววิทยา ม.4 APP คู           2 คาบ 

ว33245 ชีววิทยา ม.5 APP คู           2 คาบ  

ชมรม                                       1 คาบ 

รวม                                       17 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

น่ังหองกิจการนักเรียน 

หน.งานชุมชนสัมพันธ 

ประสานงานสมาคมศิษยเกา 

/PTA 
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ชื่อ/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน/จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ/ที่น่ังทํางาน 

ครูผูชวยชั้น 

ม.4/2 

ม.ณัทกฤช  ศรีสุวรรณ 

นิเทศศาสตรบัณฑิต 
การโฆษณา 
 

ง30251(ออกแบบกราฟก) ม.4 ศิลป-มีเดีย 2 คาบ 

ง30213-4 (กราฟก 3-4) ม.6/3-5           6 คาบ 

ชมรม                                        1 คาบ 

รวม                                        9 คาบ 

นั่งหอง Studio ชั้น 6 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร

เจาหนาที่งานโสต 

ครูผูชวยชั้น 

ม.4/3 

Mr.Alejo P. Arpon , Jr. 

Bachelor of Secondary 

Education 

 

English Skills 

อ.31221(English Skills1-2)S.4/3-4  8 Periods 

อ.32225(English Skills5-6)S.6/3-4  8 Periods 

club                                        1 Period 

Total                                17 Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.4 

4thfloor 

St.Louis Building 

School’s Translator 

ครูผูชวยชั้น 

ม.4/4 

ม.รชต  ศิลาวัชรานนท 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาจีน 

จ31201(ภาษาจีน 1-2) ม.4              4 คาบ 

จ32203(ภาษาจีน 3-4) ม.5              4 คาบ 

จ33205(ภาษาจีน 5-6) ม.6              4 คาบ 

ภาษาจีนทักษะ ม.4-6                     6 คาบ 

ชมรม                                        1 คาบ 

รวม                                      19 คาบ  

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

หองศูนยภาษาจีน 

อาคารมงฟอรต 

ผูประสานงานศูนยจีน 

ครูผูชวยชั้น 

ม.4/5 

ม.อรุณชัย  ทรัพยเฟองฟู 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

การบริหารศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

ศ31201(ออกแบบ1-2) ม.4/3-4         2 คาบ 

ศ32203(ออกแบบ3-4) ม.5/3            1 คาบ 

ศ33205(ออกแบบ5-6) ม.6/3-4         4 คาบ 

ศ31261(การเขียนแบบ1-2) ม.4/4      2 คาบ 

ศ32213(เขียนแบบ3-4) ม.5/5           3 คาบ 

ชมรม                                         1 คาบ 

รวม                                        13 คาบ 

กลุมสาระฯศิลปะ 

หองศิลปะ 

หัวหนากลุมสาระฯศิลปะ 

งานเขียนปายโรงเรียน 

 

ครูพิเศษ ม.ศรันย      รัตนวรรณ  

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

คอมพิวเตอรแอนิเมชั่น 

Higher Music (วงโย)ป.4-6              16 คาบ 

ศ31271(คอมพิวเตอรดนตรี)ม.4/4        2 คาบ 

ศ31272(คอมพิวเตอรดนตรี)ม.4/4        2 คาบ  

รวม                                        20 คาบ 

ฝายกิจการนักเรียน 

หองพักครู  ม.4  ชั้น 4 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.รัฏฐา   โกสิตานนท  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีศึกษา 

ศ31241 ปฏิบัติเครื่องดนตรี1-2       2 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.4 ศิลป - ดนตรี 

ศ31233 ทฤษฎีดนตรี 1-2             2 คาบ 

ศ31243 ปฏิบัติเครื่องดนตรี 3-4      4 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.5 ศิลป - ดนตรี   

รวม                                    8 คาบ 

Higher Music (วงโย) ป.4-6         16 คาบ 

รวม                                    16 คาบ 

น่ังหองศูนยดนตร ี

อาคารมงฟอรต ชั้น 3 

หน.ศูนยดนตรี 

  

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 

Club                                      1 Period 

Total                                23 Periods 

Foreign Languages Centre 

Teacher’s room S.4 

4th floor 

St.Louis Building 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอน/จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ/ที่น่ังทํางาน 

เจาหนาท่ี

ประชาสัมพันธ 

มิสวารุณี   คงวิมล 

การศึกษามหาบัณฑิต 
เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ง30251 (ออกแบบกราฟฟก) ม.4 ศิลป-มีเดีย 2 คาบ 

ชมรม                                         1  คาบ 

รวม                                         3 คาบ    

หองประชาสัมพันธ 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูพิเศษ 

 

ม.วีรวัฒน  ใจรินทร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีตะวันตก 

Higher Music ป.3-6                    22 คาบ 

รวม                                      22 คาบ 

ฝายกิจการนักเรียน 

หองพักครู ป.4 

อาคารสิรินธร 

ครูพิเศษ New  teacher 

 

Social Studies 

ส16106 P 5/1- 6                       6 Periods 

ส31101 S.4/1- 6                       6 periods 

ส32103 S.5/1- 6                      6 periods 

Club                                     1  period 

Total                                19 Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.4 

4th floor 

St.Louis Building 

ครูพิเศษ 

 

ม.เทพรวี  ประสาทกุล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีตะวันตก 

Higher Music (เปยโน) ป.3-6           22 คาบ  

ศ31241 (ปฏิบัติเครื่องดนตรี1-2)         4 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.4 ศิลป-ดนตรี 

ศ31243 (ปฏิบัติเครื่องดนตรี3-4)         4 คาบ 

(คาริเน็ต, แซ็ค) ม.5 ศิลป-ดนตรี 

ศ31231 (ทฤษฎีดนตรี 1-2)               2 คาบ 

ม.4 ศิลป-ดนตรี 

รวมคาบ                                  10 คาบ 

รวม Higher Music                    22 คาบ 

หองศูนยดนตร ี

ชวยสอน 

 

 

 

 

มิสอุษา       จันทร  

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกออกแบบประยุกต

ศิลป 

ศ23105 ม.3/1-5                          5 คาบ 

ศ31101 ม.4/1-7                          7 คาบ 

ศ32213 ม.5/5                            2 คาบ 

ชมรม                                        1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3                      1 คาบ 

รวม                                      16  คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหองพักครู  ช้ัน6 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ผูประสานงาน Gifted 

 

ครูพิเศษ 

ชวยสอน 

ม.สงคราม   นิคมไพบูลย 

ครุศาสตรบัณฑิต 

อุตสาหกรรมศิลป 

ศ31211 เขียนแบบ1-2 ม.4/5            5  คาบ 

ง32103 ม.5/1-7 ภาคเรียนที่ 1          7 คาบ 

ง31102 ม.4/1-7 ภาคเรียนที่ 2          7 คาบ  

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3                   3 คาบ 

รวมภาคเรียนท่ี  1                      15 คาบ 

รวมภาคเรียนท่ี  2                      15 คาบ 

ฝายบริหารทั่วไป 

นั่งหองอาคารสถานที่ 

ชวยงานอาคารสถานท่ี  

อาจารยพิเศษ ม.ปรวิศ  จิตตเจือวงษ ศ32263 การออกแบบ 3                2 คาบ 

ง32253 ออกแบบกราฟก               3 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

รวม                                       6 คาบ  

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหองพักครู ม.5 ชั้น 3 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

สอนเฉพาะวันศุกร 
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ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

ชั้น/หอง ช่ือ-สกุล วิชาที่สอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ /ท่ีนั่งทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ม.5/1 

มิสชฎามาศ  ศรีชนะวัฒน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษาวิทยาศาสตร 

ว32223(เคมี3-4) ม.5/1-2                  6 คาบ 

ว32103(วิทย3-4) ม.5/1-5                 5 คาบ 

ว33225(เคม)ี ม.5/7 APP (คู)              4 คาบ 

เขาคูวิชาเขม                                  6 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        22 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู  ม.5  ชั้น 3 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําชั้น 

ม.5/2 

มิสรุงรักษ   นุมไทย 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย 

 

ท32103-4 ภาษาไทย ม.5/1- 7          14 คาบ 

ท32203-4 ทักษะการเขียน ม.5/3-4      2 คาบ 

ท23105 ภาษาไทยเสริม ม.3/1-5         5 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        22 คาบ 

กลุมสาระฯภาษาไทย 

หองพักครู ม.5  ชั้น 3 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 
 

ครูประจําชั้น 

ม.5/3 

มิสอรพรรณ  ประภาศิริสุลี 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สังคมศึกษา 

ส33201(สังคม3-4 ) ม.5/1- 6            18 คาบ 

(บูรณาการหนาท่ีพลเมือง) 

ชมรม                                           1 คาบ 

รวม                                         19 คาบ 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หองพักครู  ม.5  ชั้น 3 อาคาร 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนาระดับ ม.5 

ครูประจําชั้น 

ม.5/4 

ม.สมมาตร   ศรีวิศาลศักดิ์ 

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต   

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ทุนนิวซีแลนด  ทุนอินเดีย) 

ง.32211( กราฟฟก)ม.5/3-5                6 คาบ 

ง33213 (กราฟฟก3-4) ม.6/3-5           6 คาบ 

คูแอพพลิเคชั่น 3 ม.5/4                     3 คาบ 

ชมรม                                           1 คาบ 

รวม                                         16 คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ 

หองพักครู ม.5 ช้ัน 3 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

Innovation Coach 

หัวหนากลุมสาระการงานฯ 

ครูประจําชั้น 

ม.5/5 

มิสปราณี   มูลแจ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

การบริหารการศึกษา 

(ทุนฟลิปปนส) 

พ31101(สุขศึกษา1-2)ม.4/1-7            6 คาบ  

พ32103(สุขศึกษา3-4)ม.5/1-7            6 คาบ  

พ33105(สุขศึกษา5-6) ม.6/1-6           6 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ                      

รวม                                         19 คาบ 

กลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ 

หองพักครูม.5  ช้ัน 3 

หัวหนางานสภานักเรียน 

ประสานงานนักศึกษาวชิาทหาร 
 

ครูประจําชั้น 

ม.5/6 

Gifted 

ม.ชัยวัฒน  สุทธาพัฒนธานนท 

การศึกษามหาบัณฑิตการสอน

ภาษาอังกฤษดวย

ภาษาตางประเทศ 

อ.32103  (อังกฤษ 3 ) ม.5/1-6         12  คาบ 

อ32201 (อังกฤษเสริม1-2 ) ม.5/1-6    6  คาบ 

Intensive English ม.5 APP              3 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                         22 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

หองพักครู ม.5  ชั้น 3 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําชั้น 

ม.5/7 

APP 

มิสมัลลิกา   พุทธเมฆ 

การศึกษาบัณฑิต 

การแนะแนว 

 

แนะแนว ม.3/1-5                            5 คาบ 

แนะแนว ม.4/1-7 (ภาคเรียนท่ี 1  )       7 คาบ 

แนะแนว ม.5/1-7 (ภาคเรียนท่ี 2 )        7 คาบ 

แนะแนว ม.6/1-ม.6/6                      6 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวมภาคเรียนท่ี 1                        18 คาบ 

รวมภาคเรียนท่ี 2                        18 คาบ 

หองแนะแนว 

หัวหนางานแนะแนว 

งานแนะแนวนอกสถานท่ี 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาท่ีสอบ/จํานวนคาบ สังกัดกลุม/ท่ีนั่งทํางาน 

ครูผูชวย 

ชั้น ม.5/1 

 

Mrs. Ma Guadalupe 

Casenas Moral 

Bachelor of Secondary 

Education  

English ม.4/1- 6G                       6  คาบ 

English ม.5/1- 5/6G                    6  คาบ 

English ม.6/1- 6G                       6  คาบ 

Intensive English APP ม.4            3  คาบ 

ชมรม                                        1  คาบ 

Total                                22 Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.5 

3rd floor 

St.Louis Building 

ครูผูชวยชั้น 

ม.5/2 

มิสพุทธรัตน  ประยงสิน 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกคณิตศาสตร 

ค15105 ทักษะคณิต ป.5 MSP             3 คาบ 

ค32103-4 (คณิตศาสตร) ม.5/1-5       15 คาบ 

ค32213-4 (ทักษะคณิต3-4 ) ม.5/5       2 คาบ 

ชมรม ม.ปลาย                                1 คาบ 

รวม                                        21  คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

หองพักครู  ม.5  ชั้น 3 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูผูชวยชั้น 

ม.5/3 

มิสบุญสม  บุญประเสริฐ 

การศึกษาบัณฑิต 

คหกรรมศาสตร 

Conversaiton (Asst.) ม.4/1-6           6 คาบ 

Conversaiton (Asst.) ม.5/1-6           6 คาบ 

Speech (Asst.) ม.6/3-4                  6 คาบ 

ชมรม                                         1 คาบ 

รวม                                       19 คาบ 

กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

นั่งหองธนาคารโรงเรียน 

หน.งานธนาคารโรงเรียน 

  

ครูผูชวยชั้น 

ม.5/4  

ม.สมพบ       คํามี 

การศึกษามหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการศึกษา 

 

คูกราฟฟก 1-2  ม.5/3-6                   6 คาบ 

ชมรม                                        1 คาบ 

รวม                                       7 คาบ 

นั่งหอง Studio ชั้น 6 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร

เจาหนาที่งานโสต 

ครูผูชวยชั้น 

ม.5/5 

ม.ไพศร   คูหาพัฒนกุล 

การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตร

และการสอน 

 

 

 

 

ศ32103 (ศิลปะ3-4) ม.5/1 – 5/6         6 คาบ 

ศ30223(ดนตรีปฏิบัติ3-4) ม.5/5          1 คาบ 

ศ30221ดนตรีปฏิบัติ ม.6/5                2 คาบ 

ศ32243ปฏิบัติเครื่องดนตรี ม.5/4        4 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                         14 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหองหองวิชาการ 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนางานวัดผลประเมินผล 

นายทะเบียน 

 

ครูพิเศษ 

Teacher S.5 

Ms. Jila Naag Nodalo 

Bachelor of Science in 

Agriculture  Education 

Science 

ว31101(Science) S.4/1- 6        11 Periods 

ว32103(Science) S.5/1- 6        11 Periods 

Club                                      1 Period 

Total                                23 Periods 

Foreign Language Centre 

Teacher’s room S.5 

3rd floor 

St.Louis Building 

เจาหนาที่งาน

เทคโนโลยี 

ม.ธนาวุธ   ตอรบรัมย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

วิทยาการคอมพิวเตอร 

ง31261-2(App 1-2) ม.4 ศิลป-มีเดีย      4 คาบ 

ง32263-4(App 3-4) ม.5 ศิลป-มีเดีย      3 คาบ  

รวม                                        7 คาบ 

สอนเขียนโปรแกรม 

ชวยสอน   เฉพาะวันศุกร 
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ชั้น/หอง ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน/จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ/ที่นั่งทํางาน 

ครพิูเศษ 

ชวยสอน 

มิสรัชนก    อบรม 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกดนตรีสากล 

 

ศ31241 (ปฏิบัติเครื่องดนตรี 1-2) ม.4/5  1 คาบ                            

ศ30225 (ดนตรีปฏิบัติ 5-6) ม.6/3-4       2 คาบ 

ศ21101-2 ศิลปะ ม.1/1-6 ภาค 1          6 คาบ 

ศ22103-4 ศิลปะ ม.2/1-6 ภาค 2          6 คาบ 

ศ23105-6 ศิลปะ ม.3/1-5 ภาค 2          5 คาบ    

ชมรม                                            1 คาบ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2                          1 คาบ 

รวมภาคเรียนท่ี 1                           11 คาบ 

รวมภาคเรียนท่ี 2                           14 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

นั่งหองอภิบาล 

หัวหนางานอภิบาล 

Higher Music (Piano) 

 

 

ครูพิเศษ มิสอาภรณ   วิริยะรัมภ 

การศึกษามหาบัณฑิตการ

สอนภาษาอังกฤษ 

(ทุนอินเดีย) 

อ32201 อังกฤษเสริม ม.5/1-6               6 คาบ 

อ31211 Eng Speech (Asst.) ม.4         2 คาบ 

อ32213 Eng Speech (Asst.) ม.5         2 คาบ                        

รวม                                         10 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

นั่งหองหองวิชาการ 

ผูชวยวิชาการ ช.4 

หัวหนางานหลักสูตร 

ครูพิเศษ New Chinese Teacher จ31211-2 Chinese Skill S.4               2 periods 

จ32213-4 Chinese Skill S.5               2 periods 

จ32215-6 Chnese Skill S.6                2 periods 

จ31213 Chinese Heritage S.4            1 periods  

Club                                             1 periods 

Total                                         8 periods  

Chinese language Center 

2nd floor of 

Monfort Building 
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ครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

ชั้น/หอง ช่ือ-สกุล วิชาท่ีสอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ /ที่นั่งทํางาน 

ครูประจําชั้น 

ม.6/1 

มิสลําเพย   พวงมาลัย 

การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร-ชีววิทยา 

 

ว33245 ชีววิทยา ม.6/1-2                 8 คาบ 

ว14104 วิทยาศาสตร ป.4/5 MSP       4  คาบ 

ว32213 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ม.5/3-5        9 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                         22 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู  ม.6 ชั้น 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

ครูประจําชั้น 

ม.6/2 

ม.คํารณ   เจริญมาก 

การศึกษาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร-เคมี 

ว33225(เคมี5-6) ม.6/1-2                  8 คาบ 

ว15105(วิทยาศาสตร)ป.5/5               4 คาบ 

ว31101(คูเคมี1-2)  ม.4/7 APP           4 คาบ 

ชมรม(ส่ิงแวดลอม)                           1 คาบ 

รวม                                        17 คาบ 

กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

หองพักครู ชั้น 5  สิรินธร 

หัวหนากลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร 

  

ครูประจําชั้น 

ม.6/3 

มิสพรเพ็ญ   ศาลานอย 

ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย 

 

ท33105-6 ภาษาไทย ม.6/1-6           12 คาบ 

ท33205-6 หลักภาษา ม.6/3-4           4 คาบ 

ท23105 วรรณกรรม ม.3/1-5             5 คาบ 

ท33105 ภาษาไทย ม.6 APP ม.5         2 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        24 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาไทย 

หองพักครู  ม.6 ชั้น 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

  

ครูประจําชั้น 

ม.6/4 

ม.เอกสิทธิ์   นามแกว 

วิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 

วิศวกรรมเคม ี

ค16106 ทักษะคณิต ป.6 MSP           3 คาบ 

ค33201-2 คณิตเสริม ม.6/1-6          20 คาบ 

รวม                                       23 คาบ 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

หองพักครู ม.6  ชั้น 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

  

ครูประจําชั้น 

ม.6/5 

มิสโสภา   ธีรจิรัญญ 

ครุศาสตรบัณฑิต 

คหกรรมศาสตร 

ส33201 (สังคมเสริม 1-2)ม.6/1-6          18 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        19 คาบ 

กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

หองพักครู ม.6 ชั้น 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนาระดับ ม.6 
ครูประจําชั้น 

ม.6/6 

 

 

ม.ประสบสุข ปราชญากุล 

การศึกษามหาบัณฑิต 

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ง33201(เขียนโปรแกรม3-4)ม.6/1-2,6   6 คาบ 

ง31201-2 STEM ED. ม.4 APP ภาค 1   1 คาบ 

ง31203-4 STEM ED. ม.4 APP ภาค 2   2 คาบ 

ง31205-6 STEM ED. ม.5/7              2 คาบ  

ชมรม STEM ม.1-3                         2 คาบ 

ชมรม(Robot) ม.ปลาย                     1 คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 1                       18  คาบ 

รวมภาคเรียนที่ 2                       14  คาบ 

กลุมสาระฯ การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 

หองพักครู ม.6 ชั้น 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนาทีม STEM 

หัวหนาทีม Robot 
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ชั้น/หอง ช่ือ-สกุล วิชาท่ีสอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ /ที่นั่งทํางาน 

ครูผูชวยชั้น 

ม.6/1 

ม.สุรัตน   มูลชัยสุข 

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร 

ค31211-2 ทักษะคณิต ม.4 APP คู      2 คาบ 

ค31213-4 ทักษะคณิต ม.5 APP คู      2 คาบ  

ค33213-4 ทักษะคณิต ม.5/1-2          4 คาบ 

ค32215-6 ทักษะคณิต ม.6/1-2,5        9 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                       18 คาบ 

กลุมสาระฯคณิตศาสตร 

หองพักครู ม.6 ชั้น 2 

เซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนากลุมสาระฯ 

คณิตศาสตร 
 

ครูผูชวยชั้น 

ม.6/2 

 

ม.พรภิรมย พิมสุวรรณประทีป 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

พลศึกษา 

พ31201(พลานามัย 1-2) ม.4/1-7       6 คาบ 

พ33203(พลานามัย 3-4) ม.5/1-6       7 คาบ  

พ33205(พลานามัย5-6)ม.6/1-6         6 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ 

รวม                                        19 คาบ 

กลุมสาระฯสุขศึกษา 

หองพักครูพลศึกษา 

หัวหนางานกีฬา 

 
 

ครูผูชวยชั้น 

ม.6/3 

ม.ธนาวุฒิ  ถิ่นจันทร 

วทิยาศาสตรบัณฑิต  

วชิาเอกฟสกิส 

ว 33215 ฟสิกสพ้ืนฐาน ม.6/3-5      9 คาบ 

ว 22103 วิทยาศาสตร ม.2/1-4       8 คาบ 

ว 31201 ฟสิกส APP ม.4/7 (คู)       2 คาบ 

ว 32203 ฟสิกส APP ม.5/7 (คู)       2 คาบ 

ว 32205 ฟสิกส ม.6 (คู)                2 คาบ 

ชมรม                                       1 คาบ 

รวม                                     24 คาบ 

กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร 

หองพักครู ม.6 ชั้น 2 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูผูชวยชั้น 

ม.6/4 

 

มิสวีณา      นิ่มเรือง 

การศึกษามหาบัณฑิตการ

สอนภาษาอังกฤษดวย

ภาษาตางประเทศ 

อ33203 (อังกฤษเสริม3-4) ม.6/1-6     6 คาบ 

Conversation (Asst.) ม.6/1-6         6 คาบ 

ชมรม                                         1 คาบ 

รวม                                       13 คาบ 

กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ 

หองพักครูม.6 ชั้น 2 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

หัวหนาศูนยภาษาตางประเทศ 

ครูผูชวยชั้น 

ม.6/5 

 

ม.นิคม   โขมะนาม 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
การบริหารศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ศ33216 (เขียนแบบ5-6 )ม.6/5           4 คาบ 

ศ33231 (ประติมากรรม1-2 )ม.6/5      3 คาบ 

ชมรม                                         1 คาบ 

รวม                                        8 คาบ 

กลุมสาระฯ ศิลปะ 

น่ังหองอาคารสถานที่ 

หน.แผนกอาคารสถานท่ี 

 

ครูพิเศษ 

ม.6 

ม.พันธุศักดิ์  อํานาจตระกูล ว33205 (ฟสิกส5-6 ) ม.6/1-2            8 คาบ 

รวม                                         8 คาบ 

หองพักครู ม.6 ชั้น 2 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

ครูพิเศษ มิสพรพิมล อติชาติธานินทร 

ครุศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
(ทุนอินเดียและทุนออสเตรเลีย) 

อ33203 (อังกฤษเสริม3-4)ม.6/1-6     18 คาบ 

ภาษาอังกฤษ APP ม.4                     2 คาบ 

ภาษาอังกฤษ APP ม.5                     2 คาบ 

รวม                                        22 คาบ 

ครูเกษียณ 

หองพักครู ม.6 ชั้น 2 

อาคารเซนตหลุยสวิทยาคาร 

 

Teacher S.6  New Native English 

Teacher 

อ32214 (Speech 3-4)S.5/3        2 Periods 

อ31101 Conversation ม.4/1-6   6 Periods 

อ32201 Conversation S.5/1-6   6 Periods 

อ33203 Conversation S.6/1-6   6 Periods 

Total                                20 Periods 

Foreign Languages Centre 

Cambridge Examination 

Centre Room 

2ndfloor 

St.Louis Building 
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ชั้น/หอง ช่ือ-สกุล วิชาท่ีสอน / จํานวนคาบ สังกัดกลุมสาระฯ /ที่น่ังทํางาน 

ครูพิเศษ ม.สุเมธ   พุทธเมฆ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวาริชศาสตร 

(ทุนแคนาดา) 

ค33201-2 คณิตเสริม ม.6/5                 5 คาบ 

ชมรม                                          1 คาบ

รวม                                         6 คาบ 

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร 

หองวิชาการ 

รองหัวหนาฝายวิชาการ 

ประสานงานหลักสูตร APP 

หน.งานสอนเสริม 

 

หมายเหตุ    คําส่ังแตงต้ังตําแหนงและหนาท่ีบุคลากรประจําปการศึกษา 2561  อาจมีการเปล่ียนแปลง 

      ตามความเหมาะสมขึ้นอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 

 

ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี  5  มีนาคม  2561  เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  5  มีนาคม  2561 

 

 

(ภราดาอาวุธ  ศิลาเกษ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเซนตหลุยส  ฉะเชิงเทรา 
 


