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PRIMARY 1

มิิสจิิระวรรณ จิันทรวงศ์์
หััวหัน้าระดัับชั้ั�น
Master of Arts

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

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

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสกรปภา เหัล่าวิทยานุรักษ์์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/2

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพ

แลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

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

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสวิสาข์์ หันูสวัสดัิ�
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/2

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสนลินรัต็น์ สิทธิ์าวราศ์ักดัิ�
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/3

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

มิิสสุลีรัต็น์ ชัุ้มิปัญญา
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/5

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

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

ศีกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษา

 แลุ่ะพลุ่ศึกษา

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



PRIMARY 1
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสอภิญญา ไพรามิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/6
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสกัลยาทิพย์ เกียรต็ิพิริยะ
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/6

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ-ดนตรี

มิิสณัฐณิชั้า ทองสุข์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.1/7

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสเพชั้รสมิร  ดัวนลี
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสณัฐชั้า หัอทอง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.1/9

Master of Education
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

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

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ฉััต็รมิงคล เดัชั้บุญ
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิ.ธิ์นาธิ์ิป รัศ์มิี 
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพ
เเลุ่ะเทคโนโลุ่ยี
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PRIMARY 2

มิิสวไลพร พิพัฒน์พงษ์์พยุหัะ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/1

Master of Arts
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

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

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

มิิสปาริชั้าต็ิ หังษ์์แปลง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/3

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสทิพย์มิงคล ทองอ่อน
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/2

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

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

คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสปฐมิพร ทรงอยู่
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/4
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

มิิสสุภาณี ศ์รีศ์ิริวัฒน์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/4

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสข์วัญฤดัี สวัสดัี
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/5

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสนิต็ยา ย้อยแก้ว
หััวหัน้าระดัับ

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย
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มิิสข์วัญแก้ว โสนาพูน
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/6

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

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

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

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

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสอุษ์นีย์ ณ พัทลุง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/8

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสปภัทรนันท์ คงพินิจินิธิ์ิกูล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.2/9

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสถุงเงิน ชัู้วงษ์์
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/8

Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสคุณัญญา บัวระภา
ครูผูู้้ชั้่วยประจิำาชั้ั�น ป.2/9

ศิลุ่ปมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ-ดนตรี
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PRIMARY 3

มิิสฉัวีวรรณ ศ์รศ์รี
หััวหัน้าระดัับ

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสวิภาวี ทองมิีศ์รี
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/1

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.จิิรพงศ์์ เต็ชั้ะพงศ์์ประเสริฐ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/1

Master of Business  
Administration
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสนวพร ภู่พลอย
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/2
ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

Master of Management
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ฟาริส รักดัี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/2
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสสุจิินดัา พู่เข์็มิประยูร
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/3
Master of Arts

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสณัฏฐ์นิชั้า มิากคิดั
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/4

Master of Management
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสคชั้าภรณ์ กิจิสวน
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ศ์ุภชั้ลบดัี ประกอบกิจิ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/4
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.จิิรศ์ักดัิ� จิันทร์ภูเข์ียว
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/5

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา



PRIMARY 3
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสเอมิิกา บัวสดั
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/6
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสอารียา แสงอุ่น
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/7

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ชั้าต็ิชั้าย ต็าริชั้กุล
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/6

บัริหารธ่รกิจบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสกนกวรรณ บุญสรวย
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/7

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ - ดนตรี

มิิสนาต็ยา เบญจิวิไลลักษ์ณ์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.3/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

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

 Master of Management
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ปิยวุฒิ มิีเกาะ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/8

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสปิยกาญน์ เร้องยิ�ง
ครูผูู้้ชั้่วย ป.3/9

Bachelor’s Degree
in Pedagogy

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ
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มิิสชั้ลธิ์ิชั้า น่วมิภุมิรินทร์
หััวหัน้าระดัับ

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสธิ์ิดัารัต็น์ บุญชัุ้มิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/1
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสนิคนิษ์า สมิผูุ้ดั
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/1
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสชั้นิต็า หัลวงแปง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/2

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสศ์ุภลักษ์ณ์ รักษ์าพล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/3
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ณัฐพงศ์์ สุทธิ์ิชั้ี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/3
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสศ์ิริมิา ฉััต็รสุวรรณ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/4

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสมิัชั้ญากรณ์ ธิ์รรมิเกต็ุ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.อัฒพงษ์์ ทาสีเพชั้ร
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/4

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสชั้ณิดัาพร ปานบ้านแพ้ว
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/5
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ
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มิิสพัทธิ์นันท์ อภิวิชั้ญ์กุลธิ์ัชั้
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/6

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

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

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

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

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสธิ์ัญญภรณ์ ดัาลัดัจิรัสแสง
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสปิยะภา ปัญญาภู
ครูประจิำาชั้ั�น ป.4/9

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสกรุณา จิุลลาย
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/8
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสณฉััต็รปวีณ์ พิสิฐพิพัฒนา
ครูผูู้้ชั้่วย ป.4/9
Master of Arts

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี
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PRIMARY 5

มิิสจิงรัก สุกใส
หััวหัน้าระดัับ

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

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

มิิสเนาวรัต็น์ ฉัิมิปรี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/1
Master of Arts

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสนัยนา วรรณรัต็น์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/2

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.พีรวิชั้ญ์ อาจิลอย
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/3

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

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

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

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสอิสราภรณ์ วรฤทธิ์านนต็์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/4

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสสุชั้ีรา ยูซู่ฟี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/5

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี



PRIMARY 5
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

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

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสกชั้พรรณ โสภณฑปกรณ์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.5/7
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสศ์ิวพร แซ่่เบ๊
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/6

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

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสอัศ์มิาร์ หัมิัดัเหัย็บ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/7
Master of Music

กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

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

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

มิ.จิักรินทร์ สุข์เกษ์มิ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/8

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.วุฒิพงศ์์ แย้มิประดัิษ์ฐ์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.5/9

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา
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PRIMARY 6

มิ.สยามิ เจิริญศ์รี
หััวหัน้าระดัับ

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสกิต็ิมิา ประยูรยงค์
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/1

Master of Management
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.โรจินินทร์ สุรีย์นิธิ์ิคุณ
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/1

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสปิยรัต็น์ เต็็มิศ์ิริฤกษ์์กุล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/2
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสสุภาพรรณ มิีคุณ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/3

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

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

มิ.กันต็ภณ โสภาวะดัี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/3

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสพิชั้ญ์ชั้า โสชั้า
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/4

M.B.A.
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

มิ.พงษ์์เทพ มิ่านทอง
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/4
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสสุรางค์พิมิล บุญมิาก
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/5

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์



PRIMARY 6
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

มิิสเหัมิวรรณ ต็าลปัต็รเจิริญกิจิ
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/6

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสวรินทร ไผู้่สมิบูรณ์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/7

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

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสทิพยสุดัา สาคร
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/8

คร่ศาสตรอ่ตสาหกรรมบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสกุลวัลย์ พัชั้ร์ภูกิต็ต็ิกูล
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/8

Master of Arts
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสทิพย์ พรหัมิโชั้โต็
ครูประจิำาชั้ั�น ป.6/9

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.กิต็ต็ิรัต็น์ ศ์ิริธิ์นาพิพัฒน์
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/9

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสเยาวลักษ์ณ์ อยู่เจิริญ
ครูสังกัดั

Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสณัฐวดัี นพศ์รี
ครูสังกัดั

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.สยามิ เจิริญศ์รี
ครูผูู้้ชั้่วย ป.6/6

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์
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SECONDARY 1

มิ.อคัรวฒัน์ ศ์กัดัาเศ์รษ์ฐไชั้ย
หััวหัน้าระดัับ

คร่ศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

มิ.ปองพล บุญสรวย
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/1

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

Master of Education TESOL
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสทิพวรรณ ดัำารักษ์์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/3

Master of Arts
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสวงศ์์พรรณ ศ์ิรประภาพฤทธิ์ิ�
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/2

Bachelor’s Degree  
in Pedagogy

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.เลิศ์ศ์ักดัิ� รักสุจิริต็
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/3

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสกรองจิิต็ต็์ วานิชั้วรรณ์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/4

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

มิิสรังสิมิา ถาวงศ์์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/4
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.เฉัลิมิพล นาคภูมิิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/5
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา



SECONDARY 1
BOARD OF DIRECTORS AND PERSONNEL

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

Master of Management
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสโสภาภรณ์ ศ์ิริโสภณ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.1/7

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสศ์ิริพร เจิริญศ์ิริ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/6
Master of Arts

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ณัฐดันัย สุต็ันต็านนท์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/7
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

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

Master of Education
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

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

คร่ศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสวัลยา ศ์รีระแก้ว
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/8

ศิลุ่ปกรรมศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสณัฐฐาน์ นิธิ์ิภัทร์มิณีโชั้ค
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.1/พสวค.

คร่ศาสตรอ่ตสาหกรรมมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี
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SECONDARY 2

มิ.สิปปวิชั้ญ์ วงค์สกุลศ์ิลป์
หััวหัน้าระดัับ

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

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

มิ.ปฐมิพงศ์์ สุข์เกษ์มิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/1

ด่ริยางคศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสชั้ญานุศ์ภัฒค์ โรจินวรวัฒน์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/2
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสธิ์นกร มิธิ์ุมิิศ์รานนท์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/3

คร่ศาสตรอ่ตสาหกรรมบััณิฑิิต
 กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพ 

แลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสณิชั้าภัทร ภู่ไหัมิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/2

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิิสวลัยพร หั้องแซ่ง
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/4

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสทิวาภรณ์ การบุญ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสภัทรพร ชั้ำานาญ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/3

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.นพชั้ัย โยธิ์ินะเวคิน
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิ.สัญญา สีใส
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/4
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

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

มิิสกต็ิกา เมิฆสุต็
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/7
การศึกษามหาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.พิษ์ณุ ชั้าต็ิกุล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/6
การศึกษาบััณิฑิิต 

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

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

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสสุภารัต็น์ กอหัะสุวรรณ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/8

Master of Management
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสสุธิ์ารส ลอยถาวร
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.2/พสวค.

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ปวินณัฐ อุณหักาญจิน์กิจิ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/8
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.ธิ์ามิ คะเชั้นทร์กูล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.2/พสวค.

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย



มิิสณัฐยา พลยะเดัชั้
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/2
คร่ศาสตบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
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มิิสนาถณรินทร์ วัฒน์ธิ์นนันท์
หััวหัน้าระดัับ

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสสิริวิมิล เข์มิะธิ์ารากูล
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/1

College Of Foreign Language
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

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

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสอุไรวรรณ ทวีปสูงเนิน
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/3

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

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

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสนวลพรรณ มิาโนษ์ยวงศ์์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสปาริชั้าต็ิ ดัำารงพิริยกุล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/4

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.คทาหััสต็์ นวลพลกรัง
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/5

Master of Management
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี
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มิิสรัต็นา อมิรรัต็น์ชั้ัย
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/6

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสปานจิิต็ต็์ ชั้นะกานนท์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.3/7

ศิลุ่ปมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

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

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

Master of Management
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

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

กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสภาวินี ส้มิมิีสี 
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.3/7

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

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ศ์ุภสิทธิ์ิ� ดัาลัดัจิรัสแสง
หััวหัน้าระดัับชั้ั�น

Master of Management
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

มิิสอรวรรณ ดัำารงศ์ักดัิ�
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/1

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ข์จิรยศ์ มิีทรัพย์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/1
การศึกษาบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสอมิรรัต็น์ เข์ียวประไพ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/2
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ชั้ยกร อุดัมิวงษ์์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/2

อักษรศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

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

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสดัไนยา ไกรเลิศ์ณรงค์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/4
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสพรสิรินทร์ วัฒนเสถียร
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/4

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิ.สาริน ผู้ดัุงสวัสดัิ�
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/5

คร่ศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์
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มิิสกัญญา สุนทรธิ์ัย
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/6

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสสาวิต็รี แจิ่มิใจิ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.4/7

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.พิษ์ณุ จิงเจิริญ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/6

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาไทย

มิ.ณัทธิ์นนท์ ชั้ีวะสกุลชั้ัย
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/7
คร่ศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.จิุลธิ์ัชั้ อัครธิ์ราดัล
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.4/8

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

การศึกษาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

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

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.ชั้ัยวัฒน์ ชั้นะกานนท์
หััวหัน้าระดัับ

การศึกษามหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสอนุรักษ์์ พฤกษ์มิาศ์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/1

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.คงฤทธิ์ิ� ธิ์าราธิ์ร
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/1

ศึกษาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสณัฏฐรี ศ์ิริจิรูญวงศ์์
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/2

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

มิ.เปรมิศ์ักดัิ� รต็ิวิริยะพงศ์์
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/2

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสเรณู รัต็นผู้ล
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.5/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.พรพิพัฒน์ ว่องวราการ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/4

วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.กรกฏ ถมิมิา
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/5

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

มิ.กัมิปนาท เพชั้รคำา
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/6
คร่ศาสตบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

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

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

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิิสเจินจิิรา บัวศ์รี
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/8

ศิลุ่ปกรรมศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.อรรถรส สิงหั์ข์ำา 
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

Master of Management
กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

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

ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสศ์จิีกาญจิน์ ศ์ิรทรัพย์ไพสิฐ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.5/9พสพ.

Master of Arts
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

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

กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิ.จิักษ์์ จิักษ์์เมิธิ์า
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/1

วัิศวักรรมศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิิสพัชั้ราวดัี สายทองแท้
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/2

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

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

มิิสอรนิภา ไทยแท้
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/4

ศึกษาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิิสณนัฐรักษ์์ อรุณทัต็
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/3

วัิทยาศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระการงานอาชีีพแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี

มิิสนิศ์ากร วงศ์์สินธิ์พ
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/4

Master of Management
กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม
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มิิสกรกนก ศ์รีมิันต็ะ
ครูประจิำาชั้ั�น มิ.6/5

Master of Arts
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

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

ปรัชีญาด่ษฎีีบััณิฑิิตการศึกษา
กลุ่่�มสาระวัิทยาศาสตร์

มิ.ชั้วภณ สุข์โสภี
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/5
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

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

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

กลุ่่�มสาระส่ขศึกษาแลุ่ะพลุ่ศึกษา

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

ศิลุ่ปมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี

มิ.กรีฑา ถิระวัฒน์ทยาวัต็
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/7
รัฐศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา แลุ่ะวััฒนธรรม

มิิสสุวิมิล เศ์วต็ศ์ิลา
ครูผูู้้ชั้่วย มิ.6/8

ศิลุ่ปศาสตรมหาบััณิฑิิต
กลุ่่�มสาระภาษาต�างประเทศ

มิิสปริญญาพร บุบผู้าชั้าต็ิ
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
วัิทยาศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระคณิิตศาสตร์

มิ.ณรงค์กฤต็ ฉัันทดัิลกพร
ครูสังกัดัระดัับชั้ั�น
ศิลุ่ปศาสตรบััณิฑิิต

กลุ่่�มสาระศิลุ่ปะ -ดนตรี 


