
                          เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542  

          สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย    และโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จึงประกาศอัตรากําลังบุคลากร 

          โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   ประจําปีการศึกษา 2559  ดังน้ี

รหัส ภารกิจ และความรับผิดชอบ สังกัดกลุ่มสาระฯ/หน่วยงาน หน้าที่อื่น ๆ   จํานวนคาบ
/สัปดาห์

31010 ภราดา ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน

31011 ภราดา ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการและดูแลระดับประถม

31008 ภราดา ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์ ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ สอนภาษาอังกฤษ ม.1-3 15

31005 ภราดา ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง

10045 ครู มิสนฤมล น้อยอิ่ม ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

10340 ครู ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

10130 ครู ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

10229 ครู ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

10075 ครู มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

10458 ครู ม. เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

10118 ครู ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

10098 ครู มิสรื่นจิต ใจมั่น หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

10164 ครู มิสนารถลดา  ชมภูศรี หัวหน้าระดับชั้น ป.1   วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 20

10057 ครู มิสศิริลักษณ์ วิโรจนะ ครูประจําช้ัน  ป.1/1 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 20

10121 ครู มิสอรนุช โสรินทร์ ครูคู่ช้ัน  ป.1/1 ศูนย์วิทยบริการ งานศูนย์วิทยบริการ 10

10232 ครู มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์ ครูประจําช้ัน  ป.1/2 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 20

10446 ครู มิสธีรดา จิตรบํารุง ครูคู่ช้ัน  ป.1/2 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน 20

10506 ครู มิสมาฆะวรรณ น้อยก้อม ครูประจําช้ัน  ป.1/3 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 20

10167 ครู มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม ครูคู่ช้ัน  ป.1/3 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์/ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 20

10407 ครู มิสสุภา ปานรักษา ครูประจําช้ัน  ป.1/4 การงาน ฯ สอนการงาน 20

10269 ครู มิสระพีพร ไชยกายุต ครูคู่ช้ัน  ป.1/4 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 20

10071 ครู มิสบุญสืบ แสงทอง ครูประจําช้ัน  ป.1/5 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10412 ครู ม.จงดี สินบูรพา ครูคู่ช้ัน  ป.1/5 สุขศึกษา ฯ สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10313 ครู มิสพูนศรี เหลืองศุภชัยกุล ครูประจําช้ัน  ป.1/6 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 22

10198 ครู มิสสมจิตร ลิขิตธรรม ครูคู่ช้ัน  ป.1/6 สังคมศึกษา ฯ สอนประวัติศาสตร์  และเข้าคู่ครูต่างชาติวิชาสังคม 20

10273 ครู มิสนฤมล ไทยถาวร ครูประจําช้ัน  ป.1/7 การงาน ฯ สอนคอมพิวเตอร์ 20

10166 ครู มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์ ครูคู่ช้ัน  ป.1/7 ศูนย์วิทยาบริการ งานศูนย์วิทยบริการ 10

10073 ครู มิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร ครูประจําช้ัน  ป.1/8 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10342 ครู ม.ปลวัชร รอดดารา ครูคู่ช้ัน  ป.1/8 ศิลปะ สอนศิลปะพื้นฐาน สาระทัศนศิลป์ ป.1-2 24

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อํานวยการ

คําสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
ที่ 1/2559

เร่ือง  แต่งต้ังอัตรากําลังบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี     ประจําปีการศึกษา  2559

ชื่อ – สกุล
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รหัส ภารกิจ และความรับผิดชอบ สังกัดกลุ่มสาระฯ/หน่วยงาน หน้าที่อื่น ๆ   จํานวนคาบ
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ชื่อ – สกุล

10529 ครู มิสกิตติญา วงศ์สัมพันธ์ ครูประจําช้ัน  Grade  1A ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

13167 ครู Mr.Joseph Anyia ครูคู่ช้ัน   Grade  1A English  Program สอนภาษาอังกฤษ  G.1 - G.2 20

10364 ครู มิสฐิตารีย์ จันเอ่ียม ครูประจําช้ัน  Grade  1B คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ G.1-G.2 20

13248 ครู Mr.Terrance Holstein ครูคู่ช้ัน   Grade  1B English  Program สอนคณิตศาสตร์  G.1 - G.2 20

13345 ครู Mr.Adhikari  M.D.Sharma ครูประจําระดับช้ัน  ป.1 Foreign  Language  TeachinMaths  P.1 , 3 22

13342 ครู Ms.Chinwe  Nwogu ครูประจําระดับช้ัน  ป.1 Foreign  Language  TeachinScience  P.1 , 3 22

13144 ครู Ms.Mary Grace Abueva ครูประจําระดับช้ัน  ป.1 Foreign  Language  TeachinEnglish  P.1 , 2 , 4 22

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2

10065 ครู มิสวันเพ็ญ   หอมจะบก หัวหน้าระดับชั้น ป.2    วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 18

10172 ครู มิสวรรณนา คําอิน ครูประจําช้ัน ป.2/1 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10217 ครู มิสรัตติญา ลีละวัฒนพันธ์ ครูคู่ช้ัน  ป.2/1 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10195 ครู มิสปุณฑริกา ยอดแก้ว ครูประจําช้ัน ป.2/2 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10365 ครู ม.กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ์ ครูคู่ช้ัน ป.2/2 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.1-3 22

10511 ครู มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์ ครูประจําช้ัน ป.2/3 ศิลปะ สอนศิลปะพ้ืนฐาน สาระดนตรี นาฎศิลป์ ป.1-2 24

10382 ครู มิสชุติญา กุลกวีวุฒิ ครูคู่ช้ัน  ป.2/3 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10147 ครู มิสปริสนา ธรรมครูปัทม์ ครูประจําช้ัน  ป.2/4 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

10212 ครู มิสณชชญา พจนานุสรณ์ ครูคู่ช้ัน ป.2/4 สังคมศึกษาฯ สอนประวัติศาสตร์  และเข้าคู่ครูต่างชาติวิชาสังคม 22

10025 ครู มิสรัชนี   วงศ์เสวต ครูประจําช้ัน ป.2/5 การงานฯ สอนการงานฯ  ป.2-3 22

ครูอัตราจ้าง ครูใหม่วิชาภาษาอังกฤษ  ครูคู่ช้ัน ป.2/5 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 22

10318 ครู มิสปรียารัตน์ คนหลัก ครูประจําช้ัน ป.2/6 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 22

10594 ครู มิสศศิธร    ศิริสัมปทา ครูคู่ช้ัน ป.2/6 วัดผลและวิจัย สอนคอมพิวเตอร์ 20

10028 ครู ม.กฤษฏ์ รุ่งโรจน์ ครูประจําช้ัน ป.2/7 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10575 ครู มิสอรพรรณ อ่อนสองช้ัน ครูคู่ช้ัน ป.2/7 ภาษาไทย สอนภาษาไทย  ป.1-2 20

10306 ครู มิสธัญยธรณ์ มณีเจริญโชติวัติ ครูประจําช้ัน ป.2/8 สังคมศึกษาฯ สอนสังคมศึกษา 20

10554 ครู มิสสุวิมล ทองเทพไพโรจน์ ครูคู่ช้ัน  ป.2/8 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน 20

10093 ครู มิสปทิตตา รุ่งโรจน์ ครูประจําช้ัน  Grade  2A วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 20

13473 ครู Ms.Tiffany  Sharar ครูคู่ช้ัน   Grade  2A English  Program สอนวิทยาศาสตร์  G.1 - G.2 20

10472 ครู มิสรัชดา จันทร์เป็งผัด ครูประจําช้ัน  Grade  2B สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.1-3 20

13416 ครู Mr.Aluin    Bulosan ครูคู่ช้ัน   Grade  2B English  Program สอนการงานอาชีพ  G.1 - G.2 20

13363 ครู Mr.Ivance Peter Picao Salmasan ครูประจําระดับช้ัน  ป.2 Foreign  Language  Teachin Maths  P.2-3 22

13365 ครู Ms.Shaon  Diana  Amor  T. Loronoครูประจําระดับช้ัน  ป.2 Foreign  Language  TeachinComputer  P.1-2 22

13340 ครู Ms.Jaywence Capacio Nalagon ครูประจําระดับช้ัน  ป.2 Foreign  Language  TeachinScience  P.2-3 22

13250 ครู Ms.Kristine Navarrete ครูประจําระดับช้ัน  ป.2 Foreign  Language  TeachinSocial  Studie  P.1-2 22

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

10022 ครู มิสรัชนี   นันทะวรการ หัวหน้าระดับ ชั้น ป.3  สังคมศึกษาฯ สอนสังคมศึกษา 18

10051 ครู มิสฐิติรัตน์ อยู่สวัสด์ิ ครูประจําช้ัน  ป.3/1 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10347 ครู ม.บรรจง โสตถิวรนันท์ ครูคู่ช้ัน  ป.3/1 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน 20

10425 ครู มิสปรารถนา เบ้าทองจันทร์ ครูประจําช้ัน ป.3/2 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10280 ครู ม.เอก เอกสกุล ครูคู่ช้ัน  ป.3/2 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.1-3 20

10401 ครู มิสนัฐถการณ์ โกกิลารัตน์ ครูประจําช้ัน ป.3/3 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

10092 ครู มิสจารุวรรณ หนูเทศ ครูคู่ช้ัน ป.3/3 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 22

10411 ครู มิสพีรญา ศรีอนันต์ ครูประจําช้ัน ป.3/4 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22
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ชื่อ – สกุล

10503 ครู ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง ครูคู่ช้ัน ป.3/4 ศูนย์ดนตรี สอนดนตรี 22

10102 ครู มิสรัชนี   เพ็ชร์มี ครูประจําช้ัน  ป.3/5 การงานฯ สอนการงานฯ  ป.3-4 22

10139 ครู ม.มาโนช บุญผ่องใส ครูคู่ช้ัน ป.3/5 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10436 ครู มิสสมพร วงศ์ประไพโรจน์ ครูประจําช้ัน ป.3/6 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

10124 ครู ม.วัลลภ นกพึ่งพุ่ม ครูคู่ชั้น ป.3/6 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.1-3 20

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ  สุขศึกษาและพลศึกษา

10326 ครู มิสจินตนา ช้ีแจง ครูประจําช้ัน ป.3/7 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10250 ครู ม.ปราการ แก้วเขียว ครูคู่ช้ัน ป.3/7 ศิลปะ สอนศิลปะพ้ืนฐาน  สาระดนตรี นาฏศิลป์ ป.3-4 24

10227 ครู มิสศรัญยา ผิวเกล้ียง ครูประจําช้ัน ป.3/8   การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 22

10177 ครู มิสสุปรียชาติ สังข์ทองจีน ครูคู่ช้ัน ป.3/8 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10215 ครู มิสอลิสา แสงเวช ครูประจําช้ัน  Grade  3A สังคมศึกษาฯ สอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ 20

ครู Mr.Bernard    Williams ครูคู่ช้ัน   Grade  3A English  Program สอนสุขศึกษาและพลศึกษา G.1 - G.4 20

10300 ครู ม.อัครัช ขันธปรีชา ครูประจําช้ัน  Grade  3B ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

13274 ครู Ms.Charimaigne Barza ครูคู่ช้ัน   Grade  3B English  Program สอนคณิตศาสตร์ G.3 - G.4 24

13462 ครู Mr.Brian   Carnaje ครูประจําระดับช้ัน  ป.3 Foreign  Language  TeachinComputer  P.3-4 22

13305 ครู Ms.Manilyn Ytang Leop  ครูประจําระดับช้ัน  ป.3 Foreign  Language  TeachinSocial  Studie  P.3-4 22

13348 ครู Ms. Jeanette Cango Canlas  ครูประจําระดับช้ัน  ป.3 Foreign  Language  TeachinEnglish  P.1 , 3 , 5 22

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

10374 ครู ม.ธนพัต สุลํานาจ หัวหน้าระดับชั้น  ป.4  คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10160 ครู ม.ไตรวุฒิ เอ่ียมสอาด ครูประจําช้ัน ป.4/1 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10356 ครู มิสศิริรัตน์ ธรรมครูปัทม์ ครูคู่ช้ัน ป.4/1 แนะแนว

10591 ครู มิสพรพิสุทธ์ิ สุทธิรัตนาพร ครูประจําช้ัน ป.4/2 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน 20

10256 ครู ม.ศักด์ิสิริ ดําดี ครูคู่ช้ัน ป.4/2 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10091 ครู ม.นิมิตร อยู่สวัสด์ิ ครูประจําช้ัน ป.4/3 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

ครูอัตราจ้าง ครูใหม่คณิตศาสตร์ ครูคู่ช้ัน ป.4/3 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10157 ครู มิสสราวดี ปรีด์ิเปรม ครูประจําช้ัน ป.4/4 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 20

10182 ครู มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล ครูคู่ช้ัน ป.4/4 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10125 ครู มิสวีรวรรณ สุขสบาย ครูประจําช้ัน ป.4/5 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 22

ครูอัตราจ้าง ครูใหม่สังคมศึกษา ครูคู่ช้ัน ป.4/5 สังคมศึกษาฯ สอนประวัติศาสตร์  ป.3 - 4 22

10444 ครู มิสขวัญตา ทุมวงษ์ ครูประจําช้ัน ป.4/6 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

10140 ครู ม.สถาพร สงประชา ครูคู่ช้ัน ป.4/6 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10368 ครู ม.ศุภโชติ ศิระพุฒิภัทร ครูประจําช้ัน ป.4/7 ศิลปะ สอนศิลปะพื้นฐาน สาระทัศนศิลป์ ป.3-4 24

10088 ครู มิสอรชร จันทรฉาย ครูคู่ช้ัน ป.4/7 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10044 ครู มิสกาญจนา ศรีวิชัยรัตน์ ครูประจําช้ัน ป.4/8 สังคมศึกษาฯ สอนสังคมศึกษา 20

10567 ครู มิสวิยะดา อรดี ครูคู่ช้ัน ป.4/8 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

10272 ครู มิสอมรรัตน์ เกษตรธนากูล ครูประจําช้ัน  Grade  4A การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์  G.1 - G.4 20

ครู ครูต่างชาติใหม่ ครูคู่ช้ัน   Grade  4A English  Program สอนภาษาอังกฤษ   G.3 - G.4 20

10173 ครู มิสศรีนาถ ธรรมาชีพ ครูประจําช้ัน  Grade  4B ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ 20

13472 ครู ครูคู่ช้ัน   Grade  4B English  Program สอนวิทยาศาสตร์  20

13395 ครู Mr.Ariel Selidio Jarbadan ครูประจําระดับช้ัน  ป.4 Foreign  Language  TeachinMaths  P.3-4 22

13280 ครู Mr.Matthew Chibuike Njoku  ครูประจําระดับช้ัน  ป.4 Foreign  Language  TeachinScience  P.3-4 22

Mr.Mathieu   Gravais
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10169 ครู ม.ประเทือง โปร่งมะณี หัวหน้าระดับชั้น ป.5   วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 18

10190 ครู มิสลักขณา จามิกรณ์ ครูประจําช้ัน ป.5/1 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10405 ครู มิสณัฏฐารัชต์ สุลํานาจ ครูคู่ช้ัน ป.5/1 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10186 ครู มิสนํ้าผึ้ง แช่มช้อย ครูประจําชั้น ป.5/2 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 18
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10114 ครู มิสนลินรัตน์ กิจเกษมสุวรรณ ครูคู่ช้ัน ป.5/2 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10369 ครู ม.ณิพัฒน์ เลิศมงคล ครูประจําช้ัน ป.5/3 ศิลปะ สอนศิลปะพื้นฐาน สาระทัศนศิลป์ ป.5-6 20

10606 ครู มิสจุฑามาศ ครุฑแก้ว ครูคู่ช้ัน  ป.5/3 สังคมศึกษา  ฯ สอนประวัติศาสตร์  ป.5  / เข้าคู่ครูต่างชาติ 22

10201 ครู มิสนงนุช เอกตระกูล ครูประจําช้ัน  ป.5/4 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ ป.5 - 6 22

10389 ครู มิสอติวัณย์ ช่ืนชอบศักด์ิโชติ ครูคู่ช้ัน ป.5/4 การงานฯ สอนการงานฯ / เข้าคู่ครูต่างชาติ 20

10048 ครู มิสเยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ ครูประจําช้ัน ป.5/5 สังคมศึกษา  ฯ สอนสังคมศึกษา 22

10301 ครู ม.แหลมทอง รัตนสมัย ครูคู่ช้ัน ป.5/5 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10103 ครู มิสปรัศนี เกิดภักดี ครูประจําช้ัน ป.5/6  ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 22

10551 ครู ม.ณัชพล เหลียวเลขา ครูคู่ช้ัน ป.5/6 ศูนย์ดนตรี สอนดนตรี 18

10100 ครู มิสหิรัญยา กลีบกมล ครูประจําช้ัน ป.5/7  คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10213 ครู มิสสุมณี หลบภัย ครูคู่ช้ัน ป.5/7 งานวัดผลและวิจัย

10302 ครู ม.อัคเดศ กานต์อัศฒ์เดช ครูประจําช้ัน ป.5/8 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 22

10445 ครู มิสจุฑารัตน์ โตแทน ครูคู่ช้ัน ป.5/8  ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน 20

10433 ครู มิสเสมอใจ นองขมวด ครูประจําช้ัน  Grade  5A คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

13392 ครู Ms.Sheila  Liave ครูคู่ช้ัน   Grade  5A English  Program สอนคณิตศาสตร์  G.5 - G.6 20

10588 ครู มิสสุพัดชา ชันแสง ครูประจําช้ัน  Grade  5B การงานฯ สอนการงาน 20

13435 ครู Ms.Hazel  Mae  Fajelagutan ครูคู่ช้ัน   Grade  5B English  Program สอนวิทยาศาสตร์  G.5 - G.6 20

13396 ครู Ms.Vanessa May A. Madrid ครูประจําระดับช้ัน  ป.5 Foreign Language Teaching Maths  P.5-6   22

ครู Mr.Alain  Delon  Serino ครูประจําระดับช้ัน  ป.5 Foreign Language Teaching Social  Studie  P.5-6 22

13226 ครู Ms.Rachelle Melendres Estrada   ครูประจําระดับช้ัน  ป.5 Foreign Language Teaching Science  P.5-6 22

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

10143 ครู มิสประภัสสร วิเวก หัวหน้าระดับชั้น ป.6    สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 18

10515 ครู มิสดวงพร อ้นไพรวัลย์ ครูประจําช้ัน ป.6/1 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10128 ครู ม.บุดดี วุฒิเสลา ครูคู่ช้ัน ป.6/1 งานวัดผลและวิจัย

10187 ครู มิสสุภาพร ตะกรุดแก้ว ครูประจําช้ัน ป.6/2 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 22

10604 ครู ม.กรกช รัตนกรีฑากุล ครูคู่ช้ัน ป.6/2 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน 20

10372 ครู มิสศิริวิมล จาดทอง ครูประจําช้ัน ป.6/3 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10361 ครู ม.สุทธิกิตต์ิ ธิติวรนันท์ ครูคู่ช้ัน ป.6/3 คอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ 20

10589 ครู มิสพรรณพัชร ใจดี ครูประจําช้ัน  ป.6/4 ศิลปะ สอนศิลปะพ้ืนฐาน สาระดนตรี นาฎศิลป์ ป.5-6 20

10607 ครู มิสดวงฤดี อาจหอม ครูคู่ช้ัน ป.6/4 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์  ป.5 - 6 22

10138 ครู ม.รังสรรค์ เกิดน้อย ครูประจําช้ัน  ป.6/5 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

ครูอัตราจ้าง ครูใหม่คณิตศาสตร์ ครูคู่ช้ัน ป.6/5 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10480 ครู มิสจุฬารัตน์ สมทอง ครูประจําช้ัน ป.6/6 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

10459 ครู มิสกฤตพร อ่อนพุทธา ครูคู่ช้ัน  ป.6/6 ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์วิทยบริการ 10

10267 ครู มิสพรนิภา โพธิวุฒิ ครูประจําช้ัน ป.6/7 การงานฯ สอนการงาน 20

ครูอัตราจ้าง ครูใหม่ภาษาอังกฤษ ครูคู่ช้ัน ป.6/7 ภาษาอังกฤษ สอนภาษาอังกฤษ 22
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10218 ครู ณัฐชลัยย์ ทวีผล ครูประจําช้ัน ป.6/8 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10416 ครู ม.นที กล่ินสุคนธ์ ครูคู่ช้ัน ป.6/8 งานกิจกรรม สอนกิจกรรมชมรม/คลับปีนหน้าผา 10

10510 ครู ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ ครูประจําช้ัน  Grade  6A สังคมศึกษา ฯ สอนประวัติศาสตร์  ป.6 18

13474 ครู Mr.Anthony Cardone ครูคู่ช้ัน   Grade  6A English  Program สอนภาษาอังกฤษ  G.5 - G.6 20

10183 ครู มิสสมศรี  อินทรโชติ ครูประจําช้ัน  Grade  6B ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ  22

ครู Mr.James  Brian  Hanham ครูคู่ช้ัน   Grade  6B English  Program สอนสุขศึกษาและพลศึกษา G.5 - G.8 20

ครู Ms. Rovlyn  Resgonia ครูประจําระดับช้ัน  ป.6 Foreign Language Teaching Maths  P.6 ,  M.1 22

13284 ครู Ms.Julie Gano Binay-an ครูประจําระดับช้ัน  ป.6 Foreign Language Teaching Science  P.6 ,  M.1 22

13309 ครู Mr.Selmer Impreso Aguelo ครูประจําระดับช้ัน  ป.6 Foreign Language Teaching computer  P.5-6 22

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

10087 ครุ มิสสมพิศ จีนสุข หัวหน้าระดับชั้น ม.1 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 18

10152 ครู มิสธนพร กิจสุทธิ ครูประจําช้ัน ม.1/1 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 22

10602 ครู ม.ไพบูลย์ เสริมชานุ ครูคู่ช้ัน ม.1/1 ศิลปะ สอนศิลปะพื้นฐาน สาระทัศนศิลป์ ม.1 22
10228 ครู ม.เจริญ กรทรวง ครูประจําช้ัน  ม.1/2 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 20

10556 ครู มิสอริสราภรณ์ พงษ์ทองเจริญ ครูคู่ช้ัน  ม.1/2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ม.1 20

10417 ครู มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์ ครูประจําช้ัน ม.1/3 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

10530 ครู ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล ครูคู่ช้ัน ม.1/3 ศูนย์ดนตรี สอนดนตรีไทยเพิ่มเติม ม.1-2 20

10254 ครู มิสวิไลรัตน์ เวชวิทย์ ครูประจําช้ัน ม.1/4 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10150 ครู มิสชุติมา ขาวโอภาส ครูคู่ช้ัน ม.1/4 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 20

10397 ครู มิสรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม ครูประจําช้ัน  ม.1/5 การงานฯ สอนการงาน 20

10581 ครู มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม ครูคู่ช้ัน ม.1/5 ภาษาไทย สอนภาษาไทย ม.1, ม.3 20

10493 ครู มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร ครูประจําช้ัน ม.1/6 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน  ม.1-2 20

10141 ครู ม.ธนิต สังข์เอม ครูคู่ช้ัน ม.1/6 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3 20

10349 ครู มิสมรกต ณ  ตะกั่วทุ่ง ครูประจําช้ัน  ม.1/7 ศิลปะ สอนศิลปะพ้ืนฐาน สาระดนตรี นาฎศิลป์ ม.1-2 22

10586 ครู ม.กฤษดา ปั้นเอ่ียม ครูคู่ช้ัน  ม.1/7 สังคมศึกษา ฯ สอนประวัติศาสตร์ 22

10539 ครู มิสอมรรัตน์ วุฒิศักด์ิ ครูประจําช้ัน ม.1/8 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์  /  STEM 20

10603 ครู ม.สัจจะ อ้อยใจ ครูคู่ช้ัน ม.1/8 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์  / STEM 20

10460 ครู ครูประจําช้ัน  Grade  7A ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  G.6 - G.7 20

13308 ครู ครูคู่ช้ัน   Grade  7A English  Program สอนภาษาอังกฤษ  G.7 - G.9 20

10471 ครู ม.ปฐมชัย ทองสุนทร ครูประจําช้ัน  Grade  7B วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์  G.7 - G.9  20

13360 ครู ครูคู่ช้ัน   Grade  7B English  Program สอนวิทยาศาสตร์  G.7 - G.9  20

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  G.9

13463 ครู Mr.Anthony Dano ครูประจําระดับช้ัน ม.1 Foreign Language Teaching computer  M.1-2 22

13471 ครู Ms.Charisa Dulay ครูประจําระดับช้ัน ม.1 Foreign Language Teaching English  M.1-2 22

13304 ครู ครูประจําระดับช้ัน ม.1 Foreign Language Teaching English  P.6 , M.1 22

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

10194 ครู มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ หัวหน้าระดับชั้น ม.2 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 18

10547 ครู มิสฮานาน อีหมัน ครูประจําช้ัน ม.2/1 ภาษาไทย สอนภาษาไทย  ม.2-3 20

10453 ครู ม.ก้องพิภพ เปล่งขํา ครูคู่ช้ัน ม.2/1 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10377 ครู มิสวิลาวรรณ ผลสุทธ์ิ ครูประจําช้ัน ม.2/2 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10509 ครู ม.ปรมินทร์ แก้วเขียว ครูคู่ช้ัน ม.2/2 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ 22

10203 ครู มิสมณฑา สุขศรี ครูประจําช้ัน ม.2/3 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 22

Mr.Jan Rey Edralin Cabrejas

มิสพัชรินทร์             เครือเทพ

Mr.Johan   Visje

Ms.Ma  Fe    Castro
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10489 ครู ม.อภิชาติ สมัครธัญญกิจ ครูคู่ช้ัน  ม.2/3 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3 20

10343 ครู ม.เวชไชยยันต์ จัตุรัส ครูประจําช้ัน  ม.2/4 การงานฯ สอนการงาน 20

10502 ครู ม.ธนาณัติ กันสัย ครูคู่ช้ัน ม.2/4 ศูนย์ดนตรี สอนดนตรีสากลเพิ่มเติม  ม.2 20

10437 ครู มิสกชกร อ้ึงเจริญ ครูประจําช้ัน ม.2/5 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ ม.2 - 3 22

10113 ครู ม.เฉลิมพล เอ่ียมวัฒน์ ครูคู่ช้ัน ม.2/5 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

10309 ครู มิสมยุรี บุญชูวงศ์ ครูประจําช้ัน ม.2/6 ภาษาต่างประเทศ สอนวิทยาศาสตร์ ม.2 - 3 22

10578 ครู ม.วิฑูรย์ เรืองขํา ครูคู่ช้ัน ม.2/6 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10322 ครู มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์ ครูประจําช้ัน ม.2/7 ภาษาไทย สอนภาษไทย 20

ครูอัตราจ้าง ครูใหม่วิชาสังคมศึกษา ครูคู่ช้ัน  ม.2/7 สังคมศึกษา ฯ สอนประวัติศาสตร์ 22

10560 ครู มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร ครูประจําช้ัน ม.2/8 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์  /  STEM 22

10580 ครู มิสภัณฑิลา ชาติวงศ์ ครูคู่ช้ัน ม.2/8 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์   /  STEM 22

10179 ครู มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวัฒน์ ครูประจําช้ัน  Grade  8A ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ  G.8 20

13155 ครู Mr.Melchor Panizales ครูคู่ช้ัน   Grade  8A English  Program สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  G.7 - G.8 20

10119 ครู ม.อลงกรณ์ แสงโชติ ครูประจําช้ัน  Grade  8B ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

13477 ครู Mr.Franklin  Merrick  Gmora ครูคู่ช้ัน   Grade  8B English  Program สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  G.7 - G.9 20

13191 ครู Ms.Vianne Alcala ครูประจําระดับช้ัน ม.2 Foreign Language Teaching Maths  M.1-2 22

13228 ครู Mr.Engracio Jr. Papaya Barrette  ครูประจําระดับช้ัน ม.2 Foreign Language Teaching Science  M.1-2 22

13405 ครู Mr.Maximillan Badidles ครูประจําระดับช้ัน ม.2 Foreign Language Teaching Social  Studie  M.1-2 22

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

10337 ครู ม.ชยันต์ ศรีอยู่ยงค์ หัวหน้าระดับชั้น ม.3 การงานฯ สอนการงาน 16

10204 ครู ม.สันติ วงษ์พันธ์ุ ครูประจําช้ัน ม.3/1 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 22

10565 ครู มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี ครูคู่ช้ัน ม.3/1 ศูนย์ดนตรี สอนดนตรีไทยเพิ่มเติม ม.3 - 4 20

10175 ครู ม.ธวัฒน์ชัย เพ็ชร์มี ครูประจําช้ัน ม.3/2 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 20

10555 ครู มิสฤดีมาส โพธ์ิไพจิตร์ ครูคู่ช้ัน  ม.3/2 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 20

10320 ครู ม.ณัฏฐวุฒิ ทองคํา ครูประจําชั้น ม.3/3 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 18

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ  สังคมศึกษา ฯ

ครูอัตราจ้าง ครูใหม่คณิตศาสตร์ ครูคู่ช้ัน ม.3/3 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10049 ครู มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม ครูประจําช้ัน ม.3/4 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 20

10144 ครู ม.ภัทร ผิวเกล้ียง ครูคู่ช้ัน ม.3/4 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 20

10432 ครู มิสธัญญภัทร ปุณยมนัสโรจน์ ครูประจําช้ัน ม.3/5 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 20

10383 ครู ม.วันชาติ บํารุงภักดี ครูคู่ช้ัน ม.3/5 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10249 ครู ม.บุญเทิด เต็มรักษ์ ครูประจําช้ัน ม.3/6 ศิลปะ สอนศิลปะพ้ืนฐาน สาระดนตรี นาฏศิลป์ ม.2-3 20

10596 ครู มิสณัฐสรัญ พูนทรัพย์เจริญ ครูคู่ช้ัน ม.3/6 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน ม.2-3 22

10061 ครู มิสสุทธิรา ปล่ังแสงมาศ ครูประจําช้ัน ม.3/7 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

10062 ครู ม.สมชาย โสรัจจาภินันท์ ครูคู่ช้ัน ม.3/7 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา  ม.1-3 20

10122 ครู มิสเกษณี แรงบุญทวีวงศ์ ครูประจําช้ัน ม.3/8 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 20

10533 ครู ม.นาวิน กิตติเรืองนาม ครูคู่ช้ัน ม.3/8 ศิลปะ สอนศิลปะพื้นฐาน สาระทัศนศิลป์ ม.2-3 20

10054 ครู มิสบุปผา วิเศษศิริ ครูประจําช้ัน  Grade  9A คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

13406 ครู Ms.Melanie Miculob ครูคู่ช้ัน   Grade  9A English  Program สอนการงาน   G.1 - G.6 24

10512 ครู มิสธัญญพัทธ์ วิชชุเกรียงไกร ครูประจําช้ัน  Grade  9B ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ G.9  , ม.5 20

13322 ครู Mr.Stuart Hill ครูคู่ช้ัน   Grade  9B English  Program สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

ครู ครูต่างชาติใหม่ ครูประจําระดับช้ัน ม.3 Foreign Language Teaching Maths  M.3-4 22
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13166 ครู Mr.Alex Irungu ครูประจําระดับช้ัน ม.3 Foreign Language Teaching Science  M.3 22

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

10085 ครู มิสมณีรัตน์ ธรารักษ์สมบัติ หัวหน้าระดับชั้น ม.4    คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  20

10486 ครู ม.เทิดพล วงษ์รักษา ครูประจําช้ัน ม.4/1 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 20

10488 ครู มิสนรีลักษณ์ ปัทมะทัตต์ ครูคู่ช้ัน  ม.4/1 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

10475 ครู มิสนิตติยา ถวิลถึง ครูประจําช้ัน ม.4/2 วิทยาศาสตร์ สอนชีววิทยา  ม.4 - 5  /  คาบ  STEM 22

10069 ครู ม.จรัญ น้อยอ่ิม ครูคู่ช้ัน ม.4/2 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10572 ครู มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ ครูประจําช้ัน ม.4/3 วิทยาศาสตร์ สอนฟิสิกส์ ม.4 - 5  /  คาบ  STEM 20

10262 ครู มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี ครูคู่ช้ัน ม.4/3 วิชาการ สอนแนะแนว 20

10537 ครู ม.คมสันต์ สนไธสง ครูประจําช้ัน ม.4/4 ภาษาไทย สอนภาษาไทยเพิ่มเติม 20

10601 ครู ม.ณรงค์ชัย ครุฑวิมาน ครูคู่ช้ัน ม.4/4 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10188 ครู มิสจิตรลดา ทองน้อย ครูประจําช้ัน ม.4/5 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  / ทักษะภาษา 20

10363 ครู ม.เอกชัย อาจหาญ ครูคู่ช้ัน ม.4/5 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 22

10391 ครู มิสกตัญญู นันทิวัฒนโภคิน ครูประจําช้ัน ม.4/6 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10609 ครู ครูคู่ช้ัน ม.4/6 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

10561 ครู ม.นิวัติ แซ่ล้ี ครูประจําช้ัน ม.4/7  / ผู้ประสานงานภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน 22

10518 ครู ม.ธนกฤต ด้วงคงมนศรี ครูคู่ช้ัน  ม.4/7 ศูนย์ดนตรี สอนสหศิลป์ดนตรี ม.4 -5 18

10367 ครู มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์ ครูประจําชั้น ม.4/8 ศิลปะ สอนศิลปะพื้นฐาน  สาระทัศนศิลป์ 18

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ  ศิลปะ

10053 ครู มิสขวัญตา จริยสถิตกุล ครูคู่ช้ัน ม.4/8 ภาษาไทย สอนภาษาไทยเพิ่มเติม 18

10202 ครู ครูประจําช้ัน  Grade  10A วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

13217 ครู ครูคู่ช้ัน   Grade  10A English  Program สอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน G.10 - G.12  20

10311 ครู มิสอภิญญา บุญมูสิก ครูประจําช้ัน  Grade  10 B ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

13260 ครู Ms.Edna  Matillano ครูคู่ช้ัน   Grade  10B English  Program สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม G.9 - G.10 20

อ.พิเศษ อ.วิโรจน์ เจริญเช้ือ อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนภาษาญ่ีปุ่น 20

อ.พิเศษ อ.พรศักด์ิ ศรีสังสิทธ์ิสันติ อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนฟิสิกส์  G.10 - G.12 20

อ.พิเศษ อ.ณัฐวัฒน์ ธนสารโชค อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนเคมี  G.10 - G.12 20

ครู Mr.Arman  Armendarez Lao-Ay ครูประจําระดับช้ัน ม.4 Foreign Language Teaching Computer  M.3-4 22

13341 ครู Mr.Franmar  Baybay   ครูประจําระดับช้ัน ม.4 Foreign Language Teaching Social  Studie  M.3-4 22

13469 ครู Mr.Apolonio C. Mercado ครูประจําระดับช้ัน ม.4 Foreign Language Teaching English  M.4, M.6 22

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

10097 ครู ม.จิรพันธ์ุ เหลืองประสิทธ์ิ หัวหน้าระดับชั้น ม.5  คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 18

10170 ครู มิสศิรินทิพย์ เง่อสวัสด์ิ ครูประจําช้ัน ม.5/1 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

10585 ครู มิสปัญณ์ณัท พึ่งพิง ครูคู่ช้ัน ม.5/1 วิทยาศาสตร์ สอนฟิสิกส์ 20

10574 ครู มิสสิริกานต์ คมวิลาส ครูประจําช้ัน ม.5/2 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10467 ครู ม.กิตติคุณ แลกระสินธ์ุ ครูคู่ช้ัน ม.5/2 ศิลปะ สอนศิลปะพ้ืนฐาน สาระดนตรี นาฏศิลป์ ม.5-6 20

10568 ครู ม.วสุรัตน์ สิริจําลองวงศ์ ครูประจําชั้น ม.5/3 วิทยาศาสตร์ สอนเคมี / คาบ  STEM 22

ผู้ประสานงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

10499 ครู มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์ ครูคู่ชั้น  ม.5/3 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 16

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย

10078 ครู ม.ณชพล สมณา ครูประจําช้ัน ม. 5/4 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา 20

10137 ครู ม.คชภัค กุลกวีวุฒิ ครูคู่ช้ัน ม.5/4 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

ม.ตรรกวิทย์            วุฒิเกรียงไกร

ม.อังกูล                    เพลิดโฉม

Ms.Erlinda   Charoenvaspakdee
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10414 ครู มิสพรพรรณ ธาราแดน ครูประจําช้ัน ม. 5/5 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 22

10168 ครู ม.ศุภกร ศรีอยุธย์ ครูคู่ช้ัน ม.5/5 สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมศึกษา / เข้าคู่ครูต่างชาติ 16

10208 ครู ม.พสิษฐ์ สุมา ครูประจําชั้น  ม.5/6 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 18

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10427 ครู ม.ธีระพล สุนทรกุล ครูคู่ช้ัน  ม.5/6  การงานฯ สอนการงาน  ม.4 - 5 20

10146 ครู มิสอารยา เพ็งศาสตร์ ครูประจําช้ัน ม.5/7 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 20

10037 ครู มิสปิ่นแก้ว ทรัยพย์สนอง ครูคู่ช้ัน ม.5/7 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 20

10478 ครู ม.เขมพาสน์ จาดก้อน ครูประจําช้ัน ม.5/8 สังคมศึกษา ฯ สอนประวัติศาสตร์  ม.4 - 5 20

10531 บทศ. มิสเบญจวรรณ ท้าวเข่ือน ครูคู่ช้ัน ม.5/8 แนะแนว สอนแนะแนว 20

10077 ครู มิสกรรณิการ์ แสงเดือน ครูประจําช้ัน  Grade  11A ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

13478 ครู Mr.Daniel Tuttle ครูคู่ช้ัน   Grade  11A English  Program สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  G.10 - G.11/ 20

Writing  G.12

10142 ครู มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์ ครูประจําช้ัน  Grade  11B สังคมศึกษา ฯ สอนสังคมเพิ่มเติม  20

ครู ครูคู่ช้ัน   Grade  11B English  Program สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  G.10 - G.11 22

อ.พิเศษ อ.สุทัศน์ ไตรสถิตวร อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนเคมี 5

อ.พิเศษ อ.ก้องเกียรติ จําปาศรี อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนชีววิทยา 5

อ.พิเศษ อ.กฤษณะ มณีสอดแสง อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนภาษาญ่ีปุ่น 8

อ.พิเศษ อ.สุทธิไนย  ธรรมโสภณสกุล อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนฟิสิกส์ 5

13419 ครู Mr.Mehmood Ahmad ครูประจําระดับช้ัน  ม.5 Foreign Language Teaching Maths M.4  Science  M.5 22

13310 ครู Mr.Marcel Peter Bor ครูประจําระดับช้ัน  ม.5 Foreign Language Teaching Computer  M.5-6 22

13132 ครู ครูประจําระดับช้ัน  ม.5 Foreign Language Teaching English  M.5-6 22

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

10257 ครู ม.สราวุธ เก้ือกูล หัวหน้าระดับช้ัน ม.6 สุขศึกษาและพลศึกษา สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 20

10148 ครู มิสแสงธิรา เจริญนาน ครูประจําชั้น ม.6/1 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 22

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์

10376 ครู มิสโสมพร วงษ์พรหม ครูคู่ช้ัน ม.6/1 งานกิจกรรม

10108 ครู ม.สันชัย สุขเสมา ครูประจําช้ัน ม.6/2 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม 20

10590 ครู มิสศรีภัทรา นาเลิศ ครูคู่ช้ัน ม.6/2 วิทยาศาสตร์ สอนฟิสิกส์ 20

10058 ครู มิสอนงนาฏ จินดาวัฒน์ ครูประจําช้ัน ม.6/3 วิทยาศาสตร์ สอนชีววิทยา 20

10107 ครู มิสมยุรี ปรีดาคุณ ครูประจําช้ัน  ม.6/4 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ 20

10155 ครู ม.สราวุธ อนันตชาติ ครูคู่ช้ันม.6/4 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ ม.4, ม.6 20

10564 ครู มิสทวิภัทร์ ไพศาลชัชวาล ครูประจําช้ัน ม.6/5 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 20

10283 ครู ม.เอกราช แก้วเขียว ครูคู่ช้ัน ม.6/5 ศูนย์ดนตรี สอนดนตรีสากลเพิ่มเติม ม.4 - 6 20

10110 ครู มิสเพ็ญพิชชา เอ้ือสัจจผล ครูประจําช้ัน ม.6/6 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 20

10504 ครู ม.พงษ์กิจ เจริญพร ครูคู่ชั้น ม.6/6 แนะแนว สอนแนะแนว 20

หัวหน้างานแนะแนว

10447 ครู ม.อนุพงษ์ เจียงวิจิตร ครูประจําช้ัน ม.6/ 7 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม 22

10396 ครู มิสเยาวลักษณ์ กุลดํารงค์ ครูคู่ช้ัน ม.6/ 7 การงานฯ สอนการงาน / ธนาคารโรงเรียน 14

10571 ครู ม.ปิยะชาติ นพคุณวิจัย ครูประจําช้ัน ม.6/8 การงานฯ สอนคอมพิวเตอร์ 22

10570 ครู ม.อิสระ บุญยัง ครูคู่ช้ัน ม.6/8 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ สอนสหศิลป์กีฬา 16

10490 ครู มิสสายฝน ระดมกิจ ครูประจําช้ัน  Grade  12A ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ  G.11 - G.12  20

13458 ครู Mr.Luke Ruedisueli ครูคู่ช้ัน   Grade  12A English  Program สอนภาษาอังกฤษ 22

Mr.Jerry  Pietrovito

Mr.Aro Abayomi Mussilllam
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10316 ครู มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร ครูประจําชั้น  Grade  12B วิทยาศาสตร์ สอนภาษาอังกฤษ 20

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ

13355 ครู Ms.Pricilla Seo ครูคู่ช้ัน   Grade  12B English  Program สอนภาษาอังกฤษ 23

13449 อ.พิเศษ ม.ชนกันต์  นันท์ชัย อาจารย์พิเศษ English  Program สอนภาษาอังกฤษ  ม.6   /  G.10 - G.12 24

อ.พิเศษ อ.มาลินี เพิ่มพูน อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนสังคมศึกษา  20

อ.พิเศษ อ.บุญชัย เจริญลาภดิลก อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนภาษาอังกฤษ 20

อ.พิเศษ อ.มาลินี เปล่งสะอาด อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนคณิตศาสตร์ 20

อ.พิเศษ อ.วรรณา โตสถาน อาจารย์พิเศษ วิชาการ สอนฟิสิกส์ 5

13422 ครู Mr.Mohammed Azhar  Bari ครูประจําระดับช้ัน  ม.6 Foreign Language Teaching Maths  M.5-6 22

13344 ครู Ms.Arunkumari D. Khangembam   ครูประจําระดับช้ัน  ม.6 Foreign Language Teaching Science  M.4, M.6 22

ครู Mr.Ian Paul   Vaguchay  ครูประจําระดับช้ัน  ม.6 Foreign Language Teaching Social  Studie  M.5,M.6 22

13208 ครู Ms.Raziel Felix-Aguelo  ครูประจําระดับช้ัน  ม.6 Foreign Language Teaching English M.3,M.6 22

ฝ่ายวิชาการ

10340 ครู ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

10076 ครู มิสจิราพร คุณาบุตร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับประถมฯ

10233 ครู มิสพรพิมล  ปวงนิยม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมฯ

10045 ครู มิสนฤมล น้อยอิ่ม ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สอนคณิตศาสตร์  ม.1 16

10133 ครู มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล งานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์  ม.3 18

10262 ครู มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี งานวิชาการ งานวิชาการ ครูคู่ช้ัน  ม.4/3   สอนแนะแนว  ม.4 20

10316 ครู มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร งานวิชาการ  English  Program ภาษาต่างประเทศ
สอนภาษาองกฤษม.6 /ครปูระจาชน  Grade  
12B

20

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

13155 ครู Ms.Melchor Panizales งานวิชาการ  English  Program  English  Program สอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม G.7 - G.8 20

10142 ครู มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์ งานวิชาการ  English  Program  English  Program สอนสังคมเพิ่มเติม/ครูประจําช้ัน  Grade 11B 20

10510 ครู ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ งานวิชาการ  English  Program  English  Program สอนประวัติศาสตร์ ป.6/ครูประจําช้ัน Grade 6A 18
10490 ครู มิสสายฝน ระดมกิจ งานวิชาการ  English  Program  English  Program สอนภาษาอังกฤษ G.11-G.12/ครูประจําช้ัน  20

10315 ครู มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ หัวหน้างานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ งานการสอนภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ  ม.1 18
10417 ครู มิสสายสุนีย์ จันทร์พงษ์ งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ งานการสอนภาษาต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ  ม.1  / ครูประจําช้ัน ม.1/3 20

10509 ครู ม.ปรมินทร์ แก้วเขียว งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ งานการสอนภาษาต่างประเทศ สอนสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ ม.2/ครูคู่ช้ัน ม.2/2 22

10149 ครู มิสเดือนรัศม์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้างานหลักสูตรและนิเทศการสอน งานหลักสูตรและนิเทศการสอน สอนคอมพิวเตอร์  ป.4 10

10151 ครู มิสอัจฉรา จันหา งานหลักสูตรและนิเทศการสอน งานหลักสูตรและนิเทศการสอน สอนสังคมศึกษาเพิ่มเติม  ม.4 18

10324 ครู มิสเกื้อกูล บริรักษ์ งานหลักสูตรและนิเทศการสอน งานหลักสูตรและนิเทศการสอน สอนภาษาอังกฤษ  ม.1 , ม.3 18

10176 ครู มิสศมานันท์  รัฐธนะรัชต์ หัวหน้างานวัดผลและวิจัย งานวัดผลและวิจัย

10430 ครู มิสวิไลพร ศิลางาม งานวัดผลและวิจัย งานวัดผลและวิจัย สอนคอมพิวเตอร์  ป.2 15

10128 ครู ม.บุดดี วุฒิเสลา งานวัดผลและวิจัย งานวัดผลและวิจัย ครูคู่ช้ัน  ป.6/1

10213 ครู มิสสุมณี หลบภัย งานวัดผลและวิจัย งานวัดผลและวิจัย ครูคู่ช้ัน  ป.5/7

10594 ครู มิส  ศศิธร    ศิริสัมปทา งานวัดผลและวิจัย งานวัดผลและวิจัย สอนคอมพิวเตอร์ ป.2 / ครูคู่ช้ัน ป.2/6 15

10504 ครู ม.พงษ์กิจ เจริญพร หัวหน้างานแนะแนว งานแนะแนว สอนแนะแนว   / ครูคู่ชั้น ม.6/6 20

10531 ครู มิสเบญจวรรณ ท้าวเข่ือน งานแนะแนว งานแนะแนว สอนแนะแนว /  ครูคู่ช้ัน  ม.5/8 20

10356 ครู มิสศิริรัตน์ ธรรมครูปัทม์ งานแนะแนว งานแนะแนว ครูคู่ช้ัน  ป.4/1

10162 ครู มิสอัญชลี  อัญฤาชัย ผู้ประสานงานศูนย์วิทยบริการ งานศูนย์วิทยบริการ

10166 ครู มิสสุภัส เลิศประเสริฐรัตน์ งานศูนย์วิทยบริการ งานศูนย์วิทยบริการ ครูคู่ช้ัน ป.1/7 10
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10121 ครู มิสอรนุช โสรินทร์ งานศูนย์วิทยบริการ งานศูนย์วิทยบริการ ครูคู่ช้ัน  ป.1/1 10

10459 ครู มิสกฤตพร อ่อนพุทธา งานศูนย์วิทยบริการ งานศูนย์วิทยบริการ ครูคู่ช้ัน  ป.6/6 10

20070 เจ้าหน้าที่ มิสประภัสสร เลิศนิมิตกุล งานธุรการฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ

20172 เจ้าหน้าที่ มิสชุดากร บุญตา งานธุรการฝ่ายวิชาการ งานวิชาการ

20155 เจ้าหน้าที่ มิสขนิษฐา นันโช งานธุรการฝ่ายวิชาการ งาน English Program

20068 เจ้าหน้าที่ มิสนิตยา โสดา งานธุรการฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและวิจัย

20173 เจ้าหน้าที่ ม.ฐิติวัชร์ ภิรมย์นาคฐากุล งานธุรการฝ่ายวิชาการ งานศูนย์การพิมพ์

10130 ครู ม.สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

10243 ครู ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับประถมฯ

10200 ครู มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับมัธยมฯ

10208 ครู ม.พสิษฐ์ สุมา หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอนวิทยาศาสตร์ / ครูคู่ชั้น ม.5/6

20054 เจ้าหน้าท่ี มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร งานส่งเสริมระเบียบวินัย งานส่งเสริมระเบียบวินัย
20087 เจ้าหน้าท่ี ม.นิรันดร์ ใจม่ัน งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน งานสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัยนักเรียน
20174 จนท.อัตราจ้าง ม.ชนะชัย เจริญทองศรีวิไล งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

20088 เจ้าหน้าท่ี มิสชญาภา คงเฟื่อง งานธุรการฝ่ายปกครอง งานบริหารฝ่าย

ฝ่ายกิจกรรม

10229 ครู ม.สันติ ศรีเครือแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

10070 ครู ม.จุลพงษ์ กล่ินหอม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

10376 ครู มิสโสมพร วงษ์พรหม งานกิจกรรม งานกิจกรรม ครูคู่ช้ัน ม.6/1
10416 ครู ม.นที กล่ินสุคนธ์ งานกิจกรรม งานกิจกรรม สอนกิจกรรมชมรมและคลับปีนหน้าผา/

ครูคู่ช้ัน ป.6/8
10

20108 เจ้าหน้าท่ี ม.กรกช โชติสงฆ์ งานกิจกรรม งานกิจกรรม

20164 เจ้าหน้าท่ี มิสภวินตรา เจริญเวช งานกิจกรรม งานกิจกรรม

10550 ครู ม.ศิริ กังวลทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์ดนตรี งานศูนย์ดนตรี สอนสหศิลป์ดนตรี ม. 6 10

10553 ครู มิสสุชัณษา รักยินดี งานศูนย์ดนตรี งานศูนย์ดนตรี สอนดนตรีสากล EP 15

ครูอัตราจ้าง ครูดนตรีใหม่ งานศูนย์ดนตรี งานศูนย์ดนตรี สอนดนตรีสากลเพิ่มเติม ม.3 18

10503 ครู ม.ภาคิณ คุณยศยิ่ง ผู้ประสานงานวงโยธวาทิต งานศูนย์ดนตรี สอนดนตรีเพิ่มเติม / ครูคู่ช้ัน ป.3/4 18

10502 ครู ม.ธนาณัติ กันสัย งานวงโยธวาทิต งานศูนย์ดนตรี สอนดนตรีสากลเพิ่มเติม ม.2 / ครูคู่ช้ัน ม.2/4 18

10518 ครู ม.ธนกฤต ด้วงคงมนศรี งานวงโยธวาธิต งานศูนย์ดนตรี สอนสหศิลป์ดนตรี ม.4-6 / ครูคู่ช้ัน ม.4/7 16
10551 ครู ม.ณัชพล เหลียวเลขา ผู้ประสานงานวงสตริงออร์เครสตร้า งานศูนย์ดนตรี สอนดนตรีเพิ่มเติม ม.1/สอนไวโอลิน/ครูคู่ช้ัน ป.5/6 18

10283 ครู ม.เอกราช แก้วเขียว งานวงสติงคอมโบ งานศูนย์ดนตรี
สอนดนตรีสากลเพิ่มเติม ม.4-6 /
ครูคู่ช้ัน ม.6/5

20

10530 ครู ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล งานวงดนตรีไทย งานศูนย์ดนตรี สอนดนตรีไทยเพิ่มเติม ม.1-2 / ครูคู่ช้ัน ม.1/3 18

10565 ครู มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี งานวงดนตรีไทย งานศูนย์ดนตรี
สอนดนตรีไทยเพิ่มเติม ม.3-4 / 
ครูคู่ช้ัน ม.3/1

18

20129 เจ้าหน้าท่ี มิสณัฐกานต์ ศิรินทรานุช งานศูนย์ดนตรี งานศูนย์ดนตรี
20161 เจ้าหน้าท่ี ม.บุญฤทธ์ิ สุขทวี งานศูนย์ดนตรี งานศูนย์ดนตรี

10394 ครู มิสณัฐกฤตา ทองใจ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ
20159 เจ้าหน้าท่ี ม.ชวินทร์ โรยอุตระ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ฝ่ายปกครอง
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20177 จนท.อัตราจ้าง ม.ณัฐวุฒิ ดอกกฐิน งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

20123 เจ้าหน้าท่ี ม.ศุภฤกษ์ ขวัญมีชัยชนะ งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ/ACT SPORT ARENA งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

20128 เจ้าหน้าท่ี ม.ศาลสิทธ์ิ นพอมรบดี งานศูนย์ฟิตเนส งานศูนย์ฟิตเนส

20148 เจ้าหน้าท่ี มิสศรัญญา ฉํ่าจิตร งานศูนย์ฟิตเนส งานศูนย์ฟิตเนส
จนท.อัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีใหม่ งานศูนย์ฟิตเนส งานศูนย์ฟิตเนส

20121 เจ้าหน้าท่ี มิสชมัยภร สุขสมผล งานธุรการฝ่ายกิจกรรม งานบริหารฝ่าย

10075 ครู มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

10185 ครู มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ/นายทะเบียน

10274 ครู มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน
10034 ครู มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ งานสารบรรณ (หนังสือออก) /

งานประชาสัมพันธ์ / ประสานงานสมาคมฯ
งานสารบรรณ/ ประสานงาน
สมาคมฯ

20110 เจ้าหน้าท่ี มิสฐานิตา ตระพรมมิน งานสารบรรณ (หนังสือเข้า) /       
ประสานงานสมาคมฯ

งานสารบรรณ/
ประสานงานสมาคมฯ

10409 ครู ม.วันชัย จิรคุปการ งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

20104 เจ้าหน้าท่ี ม.รณชัย เมฆบริสุทธ์ิ งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

20079 เจ้าหน้าท่ี มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

20077 เจ้าหน้าท่ี มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว งานธุรการ/งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

20166 เจ้าหน้าท่ี ม.ธีรภัทร ศรีวิชัยรัตน์ งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

20115 เจ้าหน้าท่ี มิสปุณยนุช ใจม่ัน งานธุรการ/ งานประชาสัมพันธ์ /สารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

20069 เจ้าหน้าท่ี มิสณัฏฐ์มนต์ธร อ้นเอ่ียม งานทะเบียนนักเรียน งานทะเบียนนักเรียน

20165 เจ้าหน้าท่ี มิสนิตยา สุขประเสริฐ งานรับเงิน งานรับ-จ่ายเงิน

20073 เจ้าหน้าท่ี มิสนภัสนันท์ ธิติวรนันท์ งานจ่ายเงิน งานรับ-จ่ายเงิน

10304 ครู มิสศรุดา ปัญญานิมิต งานบัญชีและรับเงินศูนย์ดนตรี งานบัญชีและงบปะมาณ

10359 ครู มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์ งานบัญชี (งบการเงิน) งานบัญชีและงบปะมาณ

10398 ครู มิสธัญณภัทร์ ตรีเมต งานบัญชีและรับเงิน งานบัญชีและงบปะมาณ

20154 เจ้าหน้าท่ี มิสสองขวัญ สังข์เอม งานบัญชีและงบประมาณ งานบัญชีและงบปะมาณ

10355 ครู มิสพัณณ์ชิตา ฉ่ําจิตร หัวหน้างานจัดซ้ือ และพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจัดซ้ือ และพัสดุ ครุภัณฑ์

20092 เจ้าหน้าท่ี มิสอาทิตยา วรชัย งานจัดซื้อ งานจัดซื้อ และพัสดุ ครุภัณฑ์

20125 เจ้าหน้าท่ี มิสศิวภัค เกียรติศิลปิน งานจัดซื้อ งานจัดซื้อ และพัสดุ ครุภัณฑ์

20175 เจ้าหน้าท่ี มิสนิศามณี เสาชัย งานจัดซื้อ และพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจัดซื้อ และพัสดุ ครุภัณฑ์
จนท.อัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีใหม่ งานจัดซื้อ และพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจัดซื้อ และพัสดุ ครุภัณฑ์

10458 ครู ม.เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป/ผู้จัดการสวนบางละมุง

10521 ครู มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์ หัวหน้างานโภชนาการ งานโภชนาการ

10357 ครู มิสณัฐยา สุขประสาท ผู้ประสานงานสเตช่ันเนอรี่ งานสเตช่ันเนอรี่

20099 เจ้าหน้าท่ี มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์ ผู้ประสานงานร้านค้า งานร้านค้า
20162 เจ้าหน้าท่ี มิสจินดาวรรณ มากสุวรรณ งานร้านค้า งานร้านค้า

10390 ครู มิสกรรณิกา พูลทรัพย์ ผู้ประสานงานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน

10055 ครู มิสลัดดาวัลย์ เดชมี งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน

10353 ครู ม.มนตรี ศรีอยู่ยงค์ งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน

ฝ่ายธุรการ -  การเงิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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10360 ครู มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์ งานสระว่ายนํ้า งานสระว่ายนํ้า

20130 จนท.อัตรา
จ้าง

ม.กฤติเดช แสงอุทัย งานสระว่ายนํ้า งานสระว่ายนํ้า
10059 ครู ม.สาธิต วิโรจนะ ผู้ประสานงานนักกีฬาโครงการพิเศษ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ สอนสหศิลป์กีฬา ม.4 - ม.6 12
20061 จนท.อัตรา

จ้าง
ม.ธร สอระภูมิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน/ผู้ฝึกสอนฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

10570 ครู ม.อิสระ บุญคง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี งานนักกีฬาโครงการพิเศษ สอนสหศิลป์กีฬา ม.4 - ม.6/ครูคู่ช้ัน ม.6/8 12
10392 ครู Mr.Bruce Campbell ผู้ฝึกสอนฟุตบอลรุ่นอายุ 14 ปี งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

20067 เจ้าหน้าท่ี ม.ณิชพงศ์ ปิ่นทอง ดูแลหอพักนักกีฬาโครงการพิเศษ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

20142 เจ้าหน้าท่ี ม.โสภณ พินิจพัชรเลิศ ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล / ดูแลนักกีฬาโครงการพิเศษ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

20139 เจ้าหน้าท่ี ม.ยุทธนา สมิง งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

20178 จนท.อัตรา
จ้าง

ม.อาทิตย์ ธนูศร ผู้ฝึกสอนประตู งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

10354 ครู มิสพิชชาญามญช์ ชันแสง งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

20140 เจ้าหน้าท่ี ม.อรรถพร เลิศมาลัยพร งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน /         งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

20152 เจ้าหน้าท่ี มิสมะลิวรรณ ด้วงฟู ผู้ประสานงานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล งานอัฒจันทร์และสนามฟุตบอล

20101 เจ้าหน้าท่ี ม.ณัฐวัฒน์ เรืองวราวัฒน์ งานธุรการฝ่ายบริหารท่ัวไป งานบริหารฝ่าย

20147 เจ้าหน้าท่ี มิสขนิษฐา ศรีสมศักด์ิ งานธุรการฝ่ายบริหารท่ัวไป งานบริหารฝ่าย

ฝ่ายอาคารสถานที่

10118 ครู ม.วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

10066 ครู ม.บัณดิษ คุณาบุตร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

10189 ครู ม.สายัณห์ พลเชียงสา งานศิลป์ งานศิลป์

20179 จนท.อัตรา
จ้าง

ม.กําธร พิพัฒน์ชยานนท์ งานศิลป์ งานศิลป์

10290 ครู ม.บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา งานหอพัก งานหอพัก

10127 ครู ม.นพดล โสรินทร์ ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ งานส่ิงแวดล้อม

10386 ครู ม.ทวีศักด์ิ ม่ิงขวัญ งานเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมบํารุง งานซ่อมบํารุง

20043 เจ้าหน้าท่ี ม.นิยม อ่อนน้อมดี งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค
20163 เจ้าหน้าท่ี ม.จักรพงศ์ เอกเผ่าพันธ์ งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค

20046 เจ้าหน้าท่ี มิสนันธิดา คํากองแก้ว งานธุรการฝ่ายอาคารสถานที่ งานบริหารฝ่าย

20004 เจ้าหน้าท่ี มิสสมพิศ พัฒน์ทวี งานธุรการฝ่ายอาคารสถานที่ งานบริหารฝ่าย

20145 เจ้าหน้าท่ี มิสณัชชานันท์ เหลือทรัพย์ งานธุรการฝ่ายอาคารสถานที่ งานบริหารฝ่าย

10098 ครู มิสรื่นจิต ใจมั่น หัวหน้าสํานักผู้อํานวยการ /หัวหน้างานบุคคล
10024 ครู ม.วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ หัวหน้างานนโยบายและแผน /งานประกัน

คุณภาพ
งานนโยบายและแผน /
งานประกันคุณภาพ

สอนสังคมฯ 10

10534 ครู มิสดุลยปณิธ์ิ กรณฑ์แสง งานบุคคล งานบุคคล สอนภาษาอังกฤษ G.1-2 10

10362 ครู มิสจารุรัศม์ ฉํ่าจิตร งานบุคคล งานบุคคล

20149 เจ้าหน้าท่ี มิสณภัชชา กล่ินทอง งานบุคคล งานบุคคล

20071 เจ้าหน้าท่ี มิสปิยธิดา สินทวี งานบุคคล (ครูต่างชาติ) /งานวิเทศสัมพันธ์ งานบุคคล

20131 เจ้าหน้าท่ี มิสศิรินทิพย์ เรืองรัตน์สุนทร งานบุคคล (ครูต่างชาติ) /งานวิเทศสัมพันธ์ งานบุคคล

10500 ครู มิสสิริพร คงประชา หัวหน้างานศูนย์เบลล์ งานศูนย์เบลล์ สอนภาษาอังกฤษ G.1-2 10

20151 เจ้าหน้าท่ี มิสกัญญารัตน์ สิริวัฒนพรกุล งานศูนย์เบลล์ งานศูนย์เบลล์

20153 เจ้าหน้าท่ี มิสทรรศนีย์ กล่ินสุคนธ์ งานศูนย์เบลล์ งานศูนย์เบลล์

สํานักผู้อํานวยการ
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รหัส ภารกิจ และความรับผิดชอบ สังกัดกลุ่มสาระฯ/หน่วยงาน หน้าที่อื่น ๆ   จํานวนคาบ
/สัปดาห์

ชื่อ – สกุล

10099 ครู มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ หัวหน้างานอภิบาล/ ผู้ประสานงานดนตรีไทย งานอภิบาล สอนดนตรีไทยเพิ่มเติม ม.5-6/สอนดนตรีไทย 10

20082 เจ้าหน้าท่ี มิสรุ่งนภา จันทร์สําราญ งานอภิบาล งานอภิบาล

10206 ครู ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ งานศูนย์คอมพิวเตอร์ สอนสหศิลป์คอมพิวเตอร์ ม.4 8
20176 เจ้าหน้าท่ี มิสอารญา พุทธสาร งานธุรการศูนย์คอมพิวเตอร์/ Web Design /

ระบบ SWIS /งานอบรมบุคลากร
งานศูนย์คอมพิวเตอร์

20063 เจ้าหน้าท่ี ม.ฐิติวัชร์ เช้ือสาย งานระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน (Soft 
Project)/งานเดินระบบเครือข่าย/งานซ่อม
บํารุงคอมพิวเตอร์

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

20114 เจ้าหน้าท่ี ม.ธรรมนูญ เป้าทอง งานเดินระบบเครือข่าย/งานซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์ / งานโสตทัศนูปกรณ์

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

20124 เจ้าหน้าท่ี ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล งานเดินระบบเครือข่าย/งานซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์ /งานบริการด้านเทคนิค/ดูแล
ระบบ Food Court

งานศูนย์คอมพิวเตอร์

จนท.อัตรา
จ้าง

เจ้าหน้าท่ีใหม่ งานบริหารและจัดการระบบเครือข่าย งานศูนย์คอมพิวเตอร์

20156 เจ้าหน้าท่ี มิสรัตนา แพรทรายสงค์ งานธุรการสํานักผู้อํานวยการ งานบริหารฝ่าย

อื่น ๆ

10031 ครู มิสพิชญ์สินี ศรีเอ่ียมกุล เลขาฯ ผู้อํานวยการ

10050 ครู มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน เลขาฯ ผู้อํานวยการ

10246 ครู มิสพิรญาณ์ เดชกุล เลขาฯ อธิการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี  22  เมษายน  2559

(ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์)

ผู้อํานวยการ
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