
 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

 

 
มิสจิระวรรณ จันทรวงศ 

หัวหนาระดับชั้น 
Master of Arts 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

    

 
มิสณัฐชา หอทอง 
ครูประจําชั้น ป.1/1 

Master of Education 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 
ม.อานนท แซเต็ง 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/1 
การศึกษาบัณฑิต 

กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
มิสพลอยชมพู ถาวรวัฒนา 

ครูประจําชั้น ป.1/2 
การศึกษามหาบัณฑิต 
กลุมสาระภาษาไทย 

 
มิสสุวรรณา สุขล้ําเลิศ 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/2 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

    

 
มิสประเทือง พึงใจ 
ครูประจําชั้น ป.1/3 
Master of Arts 

กลุมสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

 

 
ม.ฐาปกรณ  แกนนาคํา 
ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/3 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระภาษาไทย 

 

 
ม.สุรสิทธิ์ คูแกว 

ครูประจําชั้น ป.1/4 
การศึกษาบัณฑิต 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 

 
มิสสารสนิ เล็กเจริญ 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/4 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุมสาระคณิตศาสตร 



 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

 
มิสเกสรา ทวีปรัชญา 
ครูประจําชั้น ป.1/5 
ครุศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระภาษาไทย 

 
มิสวิสาข หนสูวัสดิ ์

ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/5 
การศึกษาบัณฑิต 

กลุมสาระวิทยาศาสตร 
 

 
มิสสลุีรัตน ชุมปญญา 
ครูประจําชั้น ป.1/6 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 

 
 

มิสกรปภา เหลาวิทยานุรักษ 
ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/6 

Master of Arts 
กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
    

 
มิสอภิญญา ไพราม                           
ครูประจําชั้น ป.1/7                       
ครุศาสตรบัณฑิต                             

กลุมสาระภาษาตางประเทศ            

 
มิสณัฐณิชา ทองสุข                       

ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/7             
ศิลปศาสตรบัณฑิต                        
กลุมสาระภาษาไทย                       

 
มิสไพจิต ลิ่มฮกไล                            
ครูประจําชั้น ป.1/8                      

Master of Management                
กลุมสาระคณิตศาสตร                

 

 
มิสกลัยาทิพย เกียรติพิริยะ                 
 ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/8          

การศึกษาบัณฑิต 
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                   

    

 
มิสเพชรสมร  ดวนล ี
ครูประจําชั้น ป.1/9 

Master of Management 
กลุมสาระวิทยาศาสตร 

 
มิสนลินรัตน สิทธาวราศักดิ ์
ครูผูชวยประจําชั้น ป.1/9 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 
 

 
ม.ณัฐพล  โมระเสริฐ 
ครูสังกัดระดับชั้น 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระสุขศกึษา                                                                                                                         

และ พลศึกษา 

 
ม.ธฤษณุ โภคบุญญานนท                                           

 ครูสังกัดระดับชั้น 
การศึกษามหาบัณฑิต                                    
 กลุมสาระสขุศึกษา                                             
และ พลศึกษา                                                                                                                                                

 



 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

 

 
มิสวไลพร พิพัฒนพงษพยุหะ 

หัวหนาระดับชั้น 
Master of Arts                              

กลุมสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

    

 
มิสปภัทรนนัท คงพินิจนธิิกูล         

ครูประจําชั้น ป.2/1                          
Master of Management                
กลุมสาระวิทยาศาสตร                

 
ม.ฟาริส  รักดี                              

ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/1             
การศึกษาบัณฑิต                          
กลุมสาระสุขศกึษา 
และพลศึกษา                    

มิสศรัญญา มณีไตรรัตนเลิศ              
ครูประจําชั้น ป.2/2                           

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                  
กลุมสาระคณิตศาสตร                   

มิสถุงเงิน ชูวงษ                                                              
ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/2      

Master of Arts                                                                                  
กลุมสาระภาษาตางประเทศ                                                         

    

 
มิสกาญจนา วัฒนาเพ่ิมพูล 

ครูประจําชั้น ป.2/3 
ครุศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระภาษาไทย 

 
มิสสภุาณี ศรีศิริวัฒน 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/3 
Master of Arts 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 
มิสปาริชาติ หงษแปลง 
ครูประจําชั้น ป.2/4 

Master of Management 
กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

 
มิสธนัยาณี  ใจชื้น 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/4 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 



 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 

 
มิสนิตยา  ยอยแกว                       
ครูประจําชั้น ป.2/5                       

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต              
กลุมสาระภาษาไทย           

 
มิสทิพยมงคล ทองออน            
ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/5             
ศีกษาศาสตรบัณฑิต                     
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                 

 
มิสพีริยา หาญบํารุงธรรม                
ครูประจําชั้น ป.2/6                           
ครุศาสตรบัณฑิต                              
กลุมสาระภาษาไทย                          

 
ม.อนุวัฒน สังฆสอน                          

 ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/6        
 ครุศาสตรบัณฑิต                                   

 กลุมสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี               

    

 
มิสขวัญแกว โสนาพูน                   
ครูประจําชั้น ป.2/7                       

Master of Management              
กลุมสาระวิทยาศาสตร                  

 
มิสคุณัญญา บัวระภา                    

ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/7              
ศิลปมหาบัณฑิต                           

 กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                

 
มิสรุจิรา ถนอมตน 
ครูประจําชั้น ป.2/8 
การศึกษามหาบัณฑิต 
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 
ม.อนิรุตร ออนแห 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/8 
ศีกษาศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระสุขศกึษา 
 และพลศึกษา 

 
    

 
มิสอุษนีย ณ พัทลุง 

ครูประจําชั้น ป.2/9 

Master of Arts 

กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 

 
มิสปฐมพร ทรงอยู 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.2/9 

ครุศาสตรบัณฑิต 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 

 
ม.วุฒิพงศ แยมประดิษฐ              

ครูสังกัดระดับชั้น                       
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                   
กลุมสาระสุขศกึษา   
และ พลศึกษา       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

 

 
ม.นิพนธ ศรีกุลคร 
หัวหนาระดับชั้น 

Master of Management 
กลุมสาระภาษาไทย 

 

    

 
มิสสกุัญญา เชี่ยวสุทธิ                    
ครูประจําชั้น ป.3/1                        

Master of Management               
กลุมสาระภาษาไทย                       

 
ม.เฉลิมพล นาคภูมิ                      

ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/1             
การศึกษาบัณฑิต                         
กลุมสาระสุขศกึษา 
และพลศึกษา                      

 
ม.นิพนธ ศรีกุลคร 
ครูประจําชั้น ป.3/2                        

Master of Management               
กลุมสาระภาษาไทย                     

 
ม.จิรพงศ เตชะพงศประเสริฐ                
ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/2 
  Master of Business 

Administration               
  กลุมสาระภาษาไทย                                    

    

 
มิสนวพร ภูพลอย 
ครูประจําชั้น ป.3/3 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระคณิตศาสร 

 
ม.ศุภชลบดี  ประกอบกิจ 
ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/3 

การศึกษาบัณฑิต 
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และ วัฒนธรรม 

 
มิสฉวีวรรณ  ศรศรี 
ครูประจําชั้น ป.3/4 
Master of Arts 

กลุมสาระคณิตศาสตร 
 

 
ม.เฉลิมพล สวางพงษ 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/4 
การศึกษาบัณฑิต 
กลุมสาระสุขศกึษา 
และ พลศึกษา 

    



 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

 
  มิสณัฏฐนชิา มากคิด                     
 ครูประจําชั้น ป.3/5 

Master of Management
กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี                                                                              

 
มิสวิภาวี  ทองมีศรี                       

ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/5             
การศึกษาบัณฑิต                          

กลุมสาระภาษาตางประเทศ         

 
มิสคชาภรณ กิจสวน                        
ครูประจําชั้น ป.3/6                           

Master of Management                 
 กลุมสาระวิทยาศาสตร                      

 
มิสสจุินดา พูเข็มประยูร                
ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/6 

  Master of Arts                              
กลุมสาระภาษาตางประเทศ              

    

 
มิสเอมิกา บัวสด                            

ครูประจําชั้น ป.3/7                        
ครุศาสตรบัณฑิต                           

กลุมสาระคณิตศาสตร                   

 
มิสกนกวรรณ บุญสรวย               
ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/7              

Master of Management              
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                 

 
มิสอารียา แสงอุน                              
ครูประจําชั้น ป.3/8                           
Master of Arts                  

กลุมสาระวิทยาศาสตร                     

 
มิสปยกาญน เรืองย่ิง                                                                                                               

ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/8 
Bachelor’s Degree in 

Pedagogy 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ        

    

 
มิสนาตยา เบญจวิไลลักษณ            

ครูประจําชั้น ป.3/9                         
Master of Management                

กลุมสาระภาษาไทย                    

 
ม.ชาติชาย ตาริชกุล                                              

ครูผูชวยประจําชั้น ป.3/9                 
บริหารธุรกิจบัณฑิต                                                                                                                                                                     

กลุมสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี                                                                                                                                                                                                           

    

 



 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

 

 
มิสชลธิชา  นวมภุมรินทร 

หัวหนาระดับชั้น 
Master of Management 

กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

    

 
มิสปยะภา  ปญญาภู                      
ครูประจําชั้น ป.4/1                        

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต               
กลุมสาระภาษาไทย                       

 
มิสกรุณา จุลลาย                            

ครูผูชวยประจํา ป.4/1                        
ครุศาสตรบัณฑิต                       

กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม                  

 
มิสธิดารัตน บุญชุม                           
ครูประจําชั้น ป.4/2                            
ครุศาสตรบัณฑิต                              

กลุมสาระคณิตศาสตร                        

 
ม.อัฒพงษ ทาสีเพชร                                                           

ครูผูชวยประจําชั้น ป.4/2 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต                                                      
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                                                       

    

 
มิสชนิตา หลวงแปง                 
ครูประจําชั้น ป.4/3                        

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต               
กลุมสาระภาษาตางประเทศ          

 
ม.สิทธิพงษ สังขเสม                    

ครูผูชวยประจําชั้น ป.4/3             
ครุศาสตรบัณฑิต                     
กลุมสาระภาษาไทย               

 
มิสประภสัสร แสนคํามวง                 
ครูประจําชั้น ป.4/4                            
Master of Arts                                 

กลุมสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี             

 
มิสชณิดาพร ปานบานแพว                                                                              
ครูผูชวยประจําชั้น ป.4/4 

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                                                       
กลุมสาระภาษาตางประเทศ                                                                                  

    



 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

 
  มิสศิริมา ฉัตรสุวรรณ                   
ครูประจําชั้น ป.4/5                       

Master of Management           
กลุมสาระวิทยาศาสตร                 

 
มิสพัทธนนัท อภิวิชญกลุธชั        
ครูผูชวยประจําชั้น ป.4/5             
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต             
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี          

 
มิสมชัญากรณ ธรรมเกตุ                    
ครูประจําชั้น ป.4/6                           
Master of Arts                                                     

กลุมสาระวิทยาศาสตร                                                                           

 
 
 
 
 
 

ม.เมธาวี ลิ่มพนารักษ 
ครูผูชวยประจําชั้น ป.4/6 

ครุศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

 
    

 
มิสศุภลักษณ รักษาพล              
ครูประจําชั้น ป.4/7                        
ครุศาสตรบัณฑิต                       

กลุมสาระวิทยาศาสตร                  

 
มิสณฉัตรปวีณ พิสิฐพิพัฒนา     
ครูผูชวยประจําชั้น ป.4/7            

Master of Arts                          
กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโนโลยี             

 
มิสชลธชิา เพียรทอง                         
ครูประจําชั้น ป.4/8 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                         
กลุมสาระสังคมศึกษา   
ศาสนา และวัฒนธรรม                                   

 
 
 
 
 
 

ม.ปญจพล จลุนาค 
ครูผูชวยประจําชั้น ป.4/8 

ครุศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม                  

    

 
มิสธัญญภรณ ดาลัดจรัสแสง       
ครูประจําชั้น ป.4 พสวค.              

Master of Management             
กลุมสาระคณิตศาสตร                   

 
ม.จิรศักดิ์ จันทรภูเขียว                  

ครูผูชวยประจําชั้น ป.4 พสวค.          
การศึกษามหาบัณฑิต                      
กลุมสาระสุขศกึษา 
และ พลศึกษา                       
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มิส จงรัก สุกใส               
หัวหนาระดับชั้น 

การศึกษามหาบัณฑิต                    
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

    

 
มิสดวงหทัย  ฉัตรมณี                    
ครูประจําชั้น ป.5/1                         
ครุศาสตรบัณฑิต                            
กลุมสาระภาษาไทย                        

 
ม.ประเสริฐพร เลื่อนประไพ         
ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/1             

Master of Management             
กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี              

 
มิสธนภรณ  ลิ้มจิตสมบูรณ              

ครูประจําชั้น ป.5/2                           
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                          
กลุมสาระภาษาไทย                           

 
ม.วัฒนธนัท พัชรภูกิตติกลู               
ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/2 

Master of Management                    
กลุมสาระสุขศกึษา 
และพละศกึษา                

    

 
ม.ศักดา ทองหยัด                            
ครูประจําชั้น ป.5/3                         

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                
กลุมสาระคณิตศาสตร                    

 
มิสสชุีรา ยูซูฟ                             

ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/3              
การศึกษามหาบัณฑิต                    
กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี              

 
มิสแจมจนัทร ปราบคนชั่ว              

ครูประจําชั้น ป.5/4                         
การศึกษาบัณฑิต 

กลุมสาระคณิตศาสตร                                      

 
มิสนัยนา วรรณรัตน                 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/4 
Master of Management             
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                
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  มิสประภาพรรณ วิเศษสุวรรณวัต    

ครูประจําชั้น ป.5/5                            
วิทยศาสตรบัณฑิต                            

กลุมสาระวิทยาศาสตร                      

 
มิสอัศมาร หมัดเหย็บ                 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/5          
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี              

 
มิสสุรัตนา วงศปุย                           
ครูประจําชั้น ป.5/6                          
การศึกษาบัณฑิต                       

กลุมสาระวิทยาศาสตร                    

 
ม.จักรินทร สุขเกษม                                 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/6 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                       
กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและ วัฒนธรรม               

    

 
มิสดารารัตน วงศเรืองศักดิ์              

ครูประจําชั้น ป.5/7                           
ครุศาสตรบัณฑิต                              

กลุมสาระสังคมศึกษา                       
ศาสนา และ วัฒนธรรม    

 
มิสเนาวรัตน ฉิมปรี                    

ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/7           
Master of Arts                          

กลุมสาระวิทยาศาสตร               

 
มิสกชพรรณ โสภณฑปกรณ        

ครูประจําชั้น ป.5/8                         
ครุศาสตรบัณฑิต                           

กลุมสาระคณิตศาสตร             

 
มิสอิสราภรณ วรฤทธานนต                                                              
 ครูผูชวยประจําชั้น ป.5/8 
 การศึกษามหาบัณฑิต                                                                      
 กลุมสาระภาษาไทย                                                                            

    

 
มิสพานทอง อิ่มประไพ                     
ครูประจําชั้น ป.5 พสวค.                  

ศิลปศาสตรบัณฑิต                            
กลุมสาระภาษาตางประเทศ       

 
มิสศิวพร แซเบ                                

ครูผูชวยประจําชั้น ป.5 พสวค.                  
M.A. of Teaching Chinese                                      
กลุมสาระภาษาตางประเทศ                                     
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ม.สยาม เจริญศรี                       
หัวหนาระดับชั้น 

การศึกษามหาบัณฑิต 
กลุมสาระวิทยาศาสตร            

 

    

 
มิสกลุวัลย พัชรภูกิตติกลู               
ครูประจําชั้น ป.6/1                        
Master of Arts                              

กลุมสาระสังคมศึกษา                    
ศาสนา และ วัฒนธรรม               

 
มิสวรินทร  ไผสมบูรณ                 

ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/1             
M.A.Teaching Chinese 

To Speaker of other Languages                   
กลุมสาระภาษาตางประเทศ         

 
มิสกิติมา ประยูรยงค                       
ครูประจําชั้น ป.6/2                           

Master of Management                 
กลุมสาระวิทยาศาสตร                     

 
มิสเยาวลักษณ อยูเจริญ                                                                      
ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/2 

Master of Arts                                                                                              
กลุมสาระภาษาตางประเทศ                                                                     

    

 
มิสปยรัตน เต็มศิริฤกษกลุ             

ครูประจําชั้น ป.6/3                        
ครุศาสตรบัณฑิต                           

กลุมสาระคณิตศาสตร                   

 
ม.โรจนินทร สุรียนิธิคุณ                
ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/3              

Master of Management              
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                 

 
มิสสภุาพรรณ มีคุณ                        
ครูประจําชั้น ป.6/4                         
Master of Arts                              

กลุมสาระการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี                  

 
มิสสุรางคพิมล  บุญมาก                      
ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/4 

วิทยาศาสตรบัณฑิต                  
กลุมสาระคณิตศาสตร   
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  มิสพิชญชา โสชา                            
ครูประจําชั้น ป.6/5                         

M.B.A.                                     
กลุมสาระภาษาตางประเทศ         

 
ม.กันตภณ โสภาวะดี                   

ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/5            
ศิลปศาสตรบัณฑิต                 
กลุมสาระภาษาไทย                 

 
มิสทิพยสุดา สาคร                         
ครูประจําชั้น ป.6/6                           

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต         
กลุมสาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี                  

 
ม.กิตติรัตน ศิริธนาพิพัฒน                       
ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/6 

Master of Management                     
กลุมสาระคณิตศาสตร                         

    

 
มิสเหมวรรณ ตาลปตรเจริญกิจ     

ครูประจําชั้น ป.6/7                        
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต          

กลุมสาระภาษาตางประเทศ        

 
ม.พงษเทพ มานทอง                   

ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/7            
การศึกษาบัณฑิต                         
กลุมสาระสุขศกึษา 
และพละศกึษา                    

 
ม.กฤษตชิัย ดียิ่ง                                

ครูประจําชั้น ป.6/8                            
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                  
กลุมสาระวิทยาศาสตร                       

 
มิสกอธญิญา ประสานเกตุ                                                   
ครูผูชวยประจําชั้น ป.6/8 

ศิลปศาสตรบัณฑิต                                                                                   
กลุมสาระสังคมศึกษา              
ศาสนา และ วัฒนธรรม 

    

 
มิสทิพย พรหมโชโต                     

ครูประจําชั้น ป.6พสวค.               
การศึกษาบัณฑิต                       
กลุมสาระภาษาไทย                      

 
ม.สยาม เจริญศรี                                            

ครูผูชวยประจําชั้น ป.6 พสวค.                     
การศึกษามหาบัณฑิต                                       
กลุมสาระวิทยาศาสตร    
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ม.อัครวัฒน ศักดาเศรษฐไชย     

หัวหนาระดับชั้น 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุมสาระคณิตศาสตร 

 

    

 
ม.เอกรัฐ พานิชยพัฒนานนท          

ครูประจําชั้น ม.1/1                        
Master of 

EducationTESOL กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 

มิสศิริพร เจริญศิริ 
ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/1 

Master of Arts                             
กลุมสาระวิทยาศาสตร                    

 
มิสทิพวรรณ ดํารักษ 
ครูประจําชั้น ม.1/2                        
Master of Arts                             

กลุมสาระภาษาตางประเทศ          

 
ม.ณัฐพงศ สุทธิชี                           

ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/2 
ครุศาสตรบัณฑิต                          
กลุมสาระสุขศกึษา      
และพละศกึษา                

    

 
มิสกรองจิต วานิชวรรณ 
ครูประจําชั้น ม.1/3                      

วิทยศาสตรมหาบัณฑิต                
กลุมสาระวิทยาศาสตร                    

 
 
 
 
 
 

มิสวัลยา ศรีระแกว 
ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/3 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                      

 
มิสพัชราภรณ บัวเพ็ชร 
ครูประจําชั้น ม.1/4                          
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                      
กลุมสาระสังคมศึกษา     
ศาสนา และ วัฒนธรรม                                   

 
ม.ปองพล บุญสรวย                           

ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/4 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                            

กลุมสาระคณิตศาสตร                      
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  ม.ชาญศิลป นิลสาย 
ครูประจําชั้น ม.1/5                      

Master of Management 
กลุมสาระการงานอาชีพ   

  และเทคโนโลย ี          

 
มิสวงศพรรณ ศิรประภาพฤทธิ์     

ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/5                
Bachelor’sDegree in 

Pedagogy   
 กลุมสาระภาษาตางประเทศ            

 
มิสโสภาภรณ ศิริโสภณ 
ครูประจําชั้น ม.1/6                        

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                     
กลุมสาระวิทยาศาสตร                    

 
ม.เลิศศักด์ิ รักสุจริต                                              

ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/6 
Master of Management                     
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                      

 
    

 
ม.ปภังกร อัครชยางกร             

ครูประจําชั้น ม.1/7                       
Master of Education          
กลุมสาระสังคมศึกษา                   
ศาสนา และ วัฒนธรรม    

 
มิสณัฐฐาน นิธภิัทรมณีโชค 
ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/7               

ครุศาสตรอุตสาหกรรม

มหาบัณฑิต       
กลุมสาระการงานอาชีพ   

 และเทคโนโลยี                                                                                                 

 
มิสชนชนก มจีั่นเพชร 
ครูประจําชั้น ม.1/8                       
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                    
กลุมสาระภาษาไทย                        

 
ม.ณัฐดนัย สุตันตานนท                

ครูผูชวยประจําชั้น ม.1/8 
การศึกษาบัณฑิต                      

กลุมสาระสุขศกึษา     
และ พลศึกษา                                 

    

 
ม.วชิรพงษ ศิริพงษมงคล 
ครูประจําชั้น ม.1 พสวค. 

ครุศาสตรบัณฑิต                        
กลุมสาระภาษาไทย                     

 
มิสรังสิมา  ถาวงศ                                              

ครูผูชวยประจําชั้น ม.1 พสวค.          
การศึกษาบัณฑิต                

กลุมสาระภาษาตางประเทศ               
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ม.สิปปวิชญ วงศสกุลศิลป          

หัวหนาระดับชั้น 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                               
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี   

 

 

    

 
มิสชญานุศภัฒค โรจนวรวัฒน      

ครูประจําชั้น ม.2/1                         
ศิลปศาสตรบัณฑิต                      

กลุมสาระภาษาตางประเทศ           

 
ม.สิปปวิชญ วงศสกลุศิลป         

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/1             
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี               
 

 
มิสกติกา  เมฆสุต                           

ครูประจําชั้น ม.2/2                         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต              

กลุมสาระการงานอาชีพ  
และ เทคโนโลยี                                        

 
มิสวลัยพร หองแซง         

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/2 
ครุศาสตรบัณฑิต                    

กลุมสาระวิทยาศาสตร           
 

    

 
ม.นพชัย โยธินะเวคิน                   

ครูประจําชั้น ม.2/3                        
Master of Management              

กลุมสาระสังคมศึกษา  
   ศาสนา  และ วัฒนธรรม                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 

ม.สิปปวิชญ วงศสกลุศิลป          
ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/3             
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                  

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี               
 

 
มิสทิวาภรณ การบุญ                     

ครูประจําชั้น ม.2/4                         
Master of Management               

กลุมสาระคณิตศาสตร                      

 
ม.พิษณุ ชาติกุล                                     

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/4 
การศึกษาบัณฑิต                                    

กลุมสาระสุขศกึษา 
และ พลศึกษา                                                                                                                                                                        
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มิสธัญลักษณ ธนูศร                        

ครูประจําชั้น ม.2/5                         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต              

กลุมสาระคณิตศาสตร                    

 
มิสณิชาภัทร ภูไหม                      

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/5              
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                   

กลุมสาระภาษาไทย                       

 
มิสสภุารัตน กอหะสุวรรณ 

ครูประจําชั้น ม.2/6                         

Master of Management                 
กลุมสาระสังคมศึกษา     

  ศาสนา  และ วัฒนธรรม                                                                             

 
มิสภัทรพร ชํานาญ                       

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/6 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                    

กลุมสาระวิทยาศาสตร                
 

    

 
มิสธนกร มธุมิศรานนท               

ครูประจําชั้น ม.2/7                      

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต     
กลุมสาระการงานอาชีพ   

และ เทคโนโลยี                                      

 
ม.ณพชร  รัตนโกสัย                     

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/7               
ศิลปศาสตรบัณฑิต                       

กลุมสาระสังคมศึกษา 
   ศาสนา และ วัฒนธรรม                     

 
ม.ปฐมพงศ สขุเกษม                       

ครูประจําชั้น ม.2/8                           
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต                        

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                    

 
ม.วิสิทธิ์ สุภอมรพันธุ 

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2/8 

Master of Arts 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ 

  
    

 
มิสสุธารส ลอยถาวร                   

ครูประจําชั้น ม.2 พสวค.              
  Master of Arts                                 

กลุมสาระวิทยาศาสตร                   

 
ม.ธาม คะเชนทรกลู                       

ครูผูชวยประจําชั้น ม.2 พสวค.      
ศิลปศาสตรบัณฑิต                         

กลุมสาระภาษาไทย                        

    

 



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

 

 
มิสนาถณรินทร วัฒนธนนันท                      

หัวหนาระดับชั้น 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
กลุมสาระวิทยาศาสตร      

 

    

 
ม.เขมทัต นาคพันธ                       

ครูประจําชั้น ม.3/1                         
Master of Arts                              

กลุมสาระวิทยาศาสตร                   

 
มิสสิริวิมล เขมะธารากูล              
ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/1              

College of Foreign 
Language   

  กลุมสาระภาษาตางประเทศ        
 

 
มิสอุไรวรรณ ทวีปสูงเนิน             

ครูประจําชั้น ม.3/2                        
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต            

กลุมสาระภาษาตางประเทศ         

 
มิสปาริชาติ ดํารงพิริยกุล            
ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/2 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           
กลุมสาระภาษาไทย                 

 

    

 
ม.สุพจน สะอาดดี                          

ครูประจําชั้น ม.3/3                         
Master of Arts                                 

กลุมสาระการงานอาชีพ    
และ เทคโนโลย ี                                                                                   

 
มิสจรรยา ใจเย็น                          

ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/3             
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต             

กลุมสาระคณิตศาสตร                  

 
ม.ธงชัย พรหมจรรย                     

ครูประจําชั้น ม.3/4                         
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                            
กลุมสาระสังคมศึกษา   

 ศาสนา และ วัฒนธรรม                              

 
ม.บุญมั่น เพ็งชาวเขา                    

ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/4 
ครุศาสตรบัณฑิต                     
กลุมสาระสุขศกึษา      

 และ พลศึกษา                                                                



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

 
  ม.ธีรเมธ อาษากิจ                                  
ครูประจําชั้น ม.3/5                        

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                
กลุมสาระสังคมศึกษา     

 ศาสนา และ วัฒนธรรม                  

 
มิสณัฐยา  พลยะเดช                     

ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/5              
ครุศาสตรบัณฑิต                         

กลุมสาระภาษาตางประเทศ           

 
มิสวิภาภรณ แซลิ้ม                        

ครูประจําชั้น ม.3/6                          
Master of Management                

กลุมสาระคณิตศาสตร                    

 
ม.บรรหาร  ปาโล                

ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/6 
Master of Arts                                              

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                                                                                    
 

    

 
มิสรัตนา อมรรัตนชัย                        
ครูประจําชั้น ม.3/7                          

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                 
กลุมสาระสังคมศึกษา                      
ศาสนา และ วัฒนธรรม    

 
ม.คฑาหัสต นวลพลกรัง              

ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/7             
Master of Management             
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                

 
มิสปานจิตต ชนะกานนท                
ครูประจําชั้น ม.3/8                         
ศิลปมหาบัณฑิต                         

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                   

 
ม.ยุทธนา เพชรโยธา ผองแผว                         
ครูผูชวยประจําชั้น ม.3/8 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต                                            
 กลุมสาระภาษาตางประเทศ                             

    

 
มิสนวลพรรณ มาโนษยวงศ           
ครูประจําชั้น ม.3 พสวค.              

Master of Arts                                 
กลุมสาระคณิตศาสตร                    

 
ม.กันตภน คิ้วสงา                           

ครูผูชวยประจําชั้น ม.3 พสวค.             
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                                                                           
กลุมสาระการงานอาชีพ                                                       

และ เทคโนโลย ี                                 

 
 
 
 
 
 

ม.เบญจพล บัวครอง 
ครูสังกัดระดับชั้น 
การศึกษาบัณฑิต 
กลุมสาระภาษาไทย                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

 

 
ม.ศุภสิทธิ์ ดาลัดจรัสแสง      

หัวหนาระดับชั้น 
Master of Management    

กลุมสาระสุขศึกษา และ พลศึกษา  

 

    

 
มิสอมรรัตน เขียวประไพ       
ครูประจําชั้น ม.4/1                       

วิทยาศาสตรบัณฑิต                       
กลุมสาระคณิตศาสตร                    

 
ม.ภูมิภทัร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา          

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/1               
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต             
กลุมสาระสังคมศึกษา                

ศาสนา  และ วัฒนธรรม                                                             

 
มิสศิริเพ็ญ ตันติ์เปลง                    

ครูประจําชั้น ม.4/2                         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                

กลุมสาระวิทยาศาสตร                     

 
ม.พรอมพงศ กวีกิจธนา                 

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/2 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                

กลุมสาระคณิตศาสตร                     
 

    

 
มิสอรนิภา ไทยแท                        

ครูประจําชั้น ม.4/3                       
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต         

กลุมสาระคณิตศาสตร                   

 
ม.ชยกร  อุดมวงษ                         

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/3               
อักษรศาสตรบัณฑิต                     

กลุมสาระสังคมศึกษา  
ศาสนา  และ วัฒนธรรม                                                                                     

 
มิสสุรีรัตน ไชยสุริยา                      

ครูประจําชั้น ม.4/4                         
ครุศาสตรมหาบัณฑิต                  

กลุมสาระภาษาตางประเทศ         

 
 
 
 
 
 

มิสเจนจิรา บัวศรี 
ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/4 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                    

         

 



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

 
  มิสอรวรรณ ดํารงศักดิ์                   
ครูประจําชั้น ม.4/5                       

การศึกษาบัณฑิต                            
กลุมสาระภาษาไทย                       

 
มิสพรสิรินทร วัฒนเสถียร          

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/5              
ครุศาสตรบัณฑิต                               

กลุมสาระภาษาตางประเทศ        
 

 
มิสสาวิตรี แจมใจ                           

ครูประจําชั้น ม.4/6                         
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                     

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                    

 
ม.พิษณุ จงเจริญ                           

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/6 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต                

กลุมสาระภาษาไทย                         
 

    

 
ม.สันติ หาญจิตตระการ                

ครูประจําชั้น ม.4/7                        
เทคโนโลยีบัณฑิต                          

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                 
 

 
ม.เอนก  ทองหลอ                        

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/7              
ศิลปศาสตรบัณฑิต                     

กลุมสาระสังคมศึกษา      
 ศาสนา และ วัฒนธรรม                          

 
มิสกัญญา สนุทรธัย                       

ครูประจําชั้น ม.4/8                         
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                

กลุมสาระการงานอาชีพ  
และ เทคโนโลย ี

 
ม.จุลธชั  อัครธราดล                             

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4/8 
 การศึกษามหาบัณฑิต    

 กลุมสาระภาษาตางประเทศ                                                            

    

 
มิสณิศวรางค ปุญญา                     

ครูประจําชั้น ม.4 พสพ.                     
Master of Arts                                 

กลุมสาระวิทยาศาสตร               

 
ม.ณัฐพงษ  ภูมั่น                          

ครูผูชวยประจําชั้น ม.4 พสพ.       
การศึกษาบัณฑิต                          

กลุมสาระวิทยาศาสตร               

 
ม.สาริน ผดุงสวัสดิ์                   

ครูสังกัดระดับชั้น      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต                           

กลุมสาระวิทยาศาสตร     
                

 
  

 



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 

 
ม.ชัยวัฒน ชนะกานนท            

หัวหนาระดับชั้น 
การศึกษามหาบัณฑิต 
กลุมสาระศิลปะ  ดนตรี 

 

 

    

 
มิสอนุรักษ พฤกษมาศ                   

ครูประจําชั้น ม.5/1                        

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต               
กลุมสาระวิทยาศาสตร                

 
ม.วัชรพงษ  ธงเงิน                        

ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/1               
ครุศาสตรบัณฑิต                          

กลุมสาระวิทยาศาสตร                
 

 
มิสเรณู รัตนผล                             

ครูประจําชั้น ม.5/2                         
Master of Arts                                

กลุมสาระการงานอาชีพ  
และ เทคโนโลยี                                                                                    

 
ม.กรกฎ ถมมา                            

ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/2 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              
กลุมสาระวิทยาศาสตร           

 
    

 
มิสดไนยา ไกรเลิศณรงค              

ครูประจําชั้น ม.5/3                       
วิทยาศาสตรบัณฑิต                     

กลุมสาระคณิตศาสตร                  

 
ม.ชัยพล ขอดทอง                              

ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/3               
ครุศาสตรบัณฑิต                          

กลุมสาระภาษาไทย                       
 

 
มิสปวันรัตน ธัญญะผล                 

ครูประจําชั้น ม.5/4                         
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                   
กลุมสาระสังคมศึกษา    
ศาสนา และ วัฒนธรรม                              

 
ม.กัมปนาท    เพชรคํา                    
ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/4 

ครุศาสตรบัณฑิต     
กลุมสาระภาษาตางประเทศ                                                



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 
  มิสณัฏฐรี ศิริจรูญวงศ                      
ครูประจําชั้น ม.5/5                      

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต              
กลุมสาระคณิตศาสตร                   

 
ม.เปรมศักดิ์ รติวิริยะพงศ             

ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/5               
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                

กลุมสาระวิทยาศาสตร                
 

 
ม.ชัยวัฒน คุณสมบัติ                     

ครูประจําชั้น ม.5/6                         
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                 

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                   

 
ม.นพดล แสงทอง                                                    

ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/6 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
กลุมสาระการงานอาชีพ     

 และ เทคโนโลยี                  
    

 
ม.อติวิชญ เชี่ยงค้ิว 

ครูประจําชั้น ม.5/7                       

ศิลปศาสตรบัณฑิต                       

กลุมสาระภาษาไทย                       
 

 
ม.ภัทรพล  แยมวงษศรี                 

ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/7               
ครุศาสตรบัณฑิต                      

กลุมสาระสังคมศึกษา                    
 ศาสนา และ วัฒนธรรม                          

 
ม.ดร.วรวรรษ เทียมสุวรรณ            

ครูประจําชั้น ม.5/8                         
Ph.D. Educational Leadership        
กลุมสาระภาษาตางประเทศ           

 

 
ม.เอกสิทธิ์ จลุละครินทร        
ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/8 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                          

    
 
 
 
 
 
 

ม.ประสิทธิ์พร กูประเสริฐ 
ครูสังกัดระดับชั้น 

Master of Science in the 
Social sciences 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ           
  

 
 
 
 
 
 

ม.รุงโรจน นิลจนัทร 
ครูสังกัดระดับชั้น 
ครุศาสตรบัณฑิต  

 
กลุมสาระคณิตศาสตร                   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

 

 
ม.ไพโรจน สายทอง                    
หัวหนาระดับชั้น 

Master of Management 
กลุมสาระสุขศึกษา และ พลศึกษา 

 

 

    

 
ม.สหรัฐ สิงหยะบุศย                  

ครูประจําชั้น ม.5/9 พสพ.           

ศิลปศาสตรบัณฑิต                       
กลุมสาระภาษาตางประเทศ       

 
มิสศจีกาญจน์ ศิรทรัพย์ไพสิฐ 
ครูผูชวยประจําชั้น ม.5/9 พสพ.    

Master of Arts                                
กลุมสาระคณิตศาสตร                   

 

 
มิสทรานนท ธรรมโชติ                 

ครูประจําชั้น ม.6/1                        
การศึกษามหาบัณฑิต              

กลุมสาระวิทยาศาสตร               

 
มิสณนฐัรักษ อรุณทัต                          

ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/1             
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                     

กลุมสาระการงานอาชีพ   
และ เทคโนโลยี                                                                                   

    

 
มิสรักตาภา ธนาวรรณิต               

ครูประจําชั้น ม.6/2                        
การศึกษามหาบัณฑิต                    

กลุมสาระภาษาไทย                        

 
ม.ชวภณ  สุขโสภี                             

ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/2                
ศิลปศาสตรบัณฑิต                       

กลุมสาระภาษาตางประเทศ         
 

 
ม.ธนูศักดิ์ ทองมั่น                          

ครูประจําชั้น ม.6/3                        
การศึกษามหาบัณฑิต                  

กลุมสาระการงานอาชีพ  
 และ เทคโนโลยี                                    

 
มิสนิศากร วงศสินธพ                        

ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/3  
 Master of Management      

กลุมสาระสังคมศึกษา    
  ศาสนา และ วัฒนธรรม                                                                                                                    



 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

 
ม.พงษธร แกวยองผาง                  

ครูประจําชั้น ม.6/4                        

Master of Management                             
กลุมสาระวิทยาศาสตร          

 
มิสพัชราวดี สายทองแท              

ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/4             
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              

กลุมสาระคณิตศาสตร                   
 

 
มิสกรกนก ศรีมันตะ                      

ครูประจําชั้น ม.6/5                         
Master of Arts                                 

กลุมสาระวิทยาศาสตร                  

 
ม.จักษ  จกัษเมธา                             

ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/5           
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                   

กลุมสาระวิทยาศาสตร                         
 

    

 
ม.จักรพล  สาใจ                            

ครูประจําชั้น ม.6/6                         
วิทยาศาสตรบัณฑิต                       

กลุมสาระคณิตศาสตร                    
 

 
ม.วิทวัส ฤกษถวิลชัย                     

ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/6               
Master of Arts                                 
กลุมสาระภาษาไทย                        

  

 
ม.ธนิตย เพียรมณีวงศ                   

ครูประจําชั้น ม.6/7                         
ศิลปมหาบัณฑิต                            

กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี                   
 

 
ม.กรีฑา ถิระวัฒนทยาวัต 
ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/7     

รัฐศาสตรบัณฑิต 
 กลุมสาระสังคม ศาสนา    

และ วัฒนธรรม                                   
    

 
มิสฤทัยทิพย เอ่ียมสุเมธ                                                                        

ครูประจําชั้น ม.6/8                        
ศึกษาศาสตรบัณฑิต                                                                              

กลุมสาระสุขศกึษา       
และ พลศึกษา 

                                                                           

 
 
 
 
 
 

ม.วศิน พรพงศา 
ครูผูชวยประจําชั้น ม.6/8               
Bachelor’s of music   
กลุมสาระศิลปะ-ดนตรี  

 

 
มิสพนาสวาท ยังสามารถ             

ครูสังกัดระดับชั้น                                  
Master of Arts                                     

กลุมสาระภาษาตางประเทศ         

 
 
 
 
 
 

มิสสุวิมล เศวตศิลา                  

ครูสังกัดระดับชั้น   

ศิลปศาตรมหาบัณฑิต 
กลุมสาระภาษาตางประเทศ          



 

 

ครูตางชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

Mr. Manish Jhingran   

 

Mathematics (P.4) 

 

 
Mrs.Jezreel Dawn 

 Senina Tan                

Science (P.1)                                     

 

 
Mr.Kelvin Soberano 

 Ragudo          

     Social Studies (P.1)   

 

 
Mrs.Maricel Tayas Pizana  

 

English Lab (P.1- P.2               

 

    

 
Mrs.Dizarelle Rizza Nuval 

Sta Cruz  
Social Studies (P.2) 

 

 
Mrs.Marie Fe Sanchez 

Rimando   

Mathematics (P.2)                           

 

 
Mrs.Mary Jean Galleros 

De Vera  

Science (P.2)                                          

 

 
Mrs.Kavita Shivaji Borge                    

 

Science (P.3)         

                            

 

    

 
Ms.Rochelle  Reyes 

Sanchez                   

Social Studies (P.3)  

                    

 
Mr.Daniel  John 

C.Rimando                  

English Lab (P.3 - P.4)  
  
   

 

 
Mr.Aljeer Escueta Moya 

 

English (P.4) 

 

 
Mrs.Belen Remontal  

Perez                     

Science (P.4)              

 



 

 

ครูตางชาติ 
 

 
 

 

 

 

 

Mr.Samir Jhingran 

 

Social Studies (P.4)  

 
Mrs.Jenniffen Mae  

Dungog Acosta               

Dev.English (P.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Mr.Michal Burchart                        

 

 Science (P.5)                                      
  

 
Mr.Dennis Michael 

Essien                                                                                                                                                                                                                

Science (P.6)      

    

 
Ms.Jessica Gimotea  

Lamboso            

Science (M.1)                               

 
Mrs.Lisa Lebuna                 

 

Mathematics (M.1)                               

 
Mrs.Melcah Eborde 

Gonzaga 

Social Studies (M.1) 

 
Mr.Rex Beronilla 

Pacorsa                                         

Dev.English (M.1) 

 

    

 
Ms.Ritchell Biol Sitoy                    

 

Social Studies (M.2)                       

 
Mr.Shivaji Borge   

                          

Science (M.2)                                   

 
Mr.Vicente Jr.D. 

Aldave                 

Mathematics (M.2)                           

 
Mrs.Wei Wei   

                               

Chinese (M.2, M.3)      

 
                        

  



 

 

ครูตางชาติ 
 

    

 
Mr.Mark Anthony  

Vingno Bailes   

Dev.English (M.3) 

 

 
Mr.Walter Batino 

Perez                       

Science (M.3)                              

 
Ms.Shirley Mande-oya 

Aldeguer                      
Science (M.4,M.6)                              

 
Mrs.Maria Veberlie  

Gil Redoble                        

Mathematics (M.5)       

    

 
Mrs.Cecilia Bruno  

Jebucion                    

English (M.3) 

 

 
Ms.Heide Pacorsa 

Senen                   

Dev.English (M.5 – M.6) 

                     

 
Mr.Jeriel Lloys F 

Dayrit                              

Science (M.5,M.6)                                      

 

 
Mr.Vijay Daniel   

 

Social Studies (M.5,M.6)                               

    

    

 

 

 

 

 

 

  
    

 


