
ค ำส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ที่ 19/2559 

เร่ือง  ปรับเปลีย่นและแต่งตั้งอตัรำก ำลงับุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2559 (เพิม่เตมิ) 
 

 เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดด้  าเนินไปดว้ยความ
เรียบร้อย จึงขอปรับเปล่ียนและแต่งตั้งอตัราก  าลงั(เพ่ิมเติม) ตามค าสัง่โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรีท่ี 1/2559 ดงัน้ี 
 
 

ปรับเปลีย่นอตัรำก ำลงั 
ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ภำรกิจและควำมรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนเป็น หน้ำที่อื่น ๆ 

1 มิสอรพรรณ  อ่อนสองชั้น ครูคู่ชั้น  ป.2/7 ครูประจ าระดบัชั้น G.2 สอนภาษาไทย G.1-G.2 
2 มิสวนัเพญ็  หอมจะบก หวัหนา้ระดบัชั้น ป.2 หวัหนา้ระดบัชั้น ป.2   

และ ครูคู่ชั้น  ป.2/7 
สอนวทิยาศาสตร์ ป.2 

3 มิสสมพร    วงศ์ประไพโรจน ์ ครูประจ าชั้น ป.3/6 ครูประจ าระดบัชั้น G.3 สอนวทิยาศาสตร์ G.3 – G.4 
4 มิสรัชนี  นนัทะวรการ หวัหนา้ระดบัชั้น ป.3 หวัหนา้ระดบัชั้น ป.3 และ

ครูคู่ชั้น ป.3/3 
สอนสังคมศึกษา ป.3 

5 มิสจารุวรรณ   หนูเทศ ครูคู่ชั้น ป.3/3 ครูประจ าชั้น ป.3/6 สอนภาษาองักฤษ ป.3 
6 มิสสุพดัชา  ชนัแสง ครูประจ าชั้น  G.5B ครูประจ าชั้น G.3B สอนการงาน G.1 –G.6 
7 ม.อคัรัช   ขนัธปรีชา ครูประจ าชั้น G.3B ครูประจ าชั้น  G.4B สอนภาษาองักฤษ G.3 –G.4 
8 มิสศรีนารถ   ธรรมาชีพ ครูประจ าชั้น  G.4B ครูประจ าชั้น  G.5B สอนภาษาองักฤษ G.5 – G.6 

     9 ม.ภาคิน   คุณยศยิ่ง ครูคู่ชั้น ป.3/4 ครูคู่ชั้น ป.5/6 สอนดนตรี 
10 ม.ณชัพล  เหลยีวเลขา ผูป้ระสานงานวงorchestra/ 

ครูคู่ชั้น ป.5/6 
ผูป้ระสานงานวง 

orchestra 

สอนดนตรีเพ่ิมเติม ม.1 / สอน
ไวโอลิน 

11 มิสดวงพร   อน้ไพวลัย ์ ครูประจ าชั้น  ป.6/1 ครูประจ าระดบัชั้นG.6 สอนภาษาไทย G.5- G.6 
12 มิสสมศรี   อินทรโชติ ครูประจ าชั้น  G.6B ครูประจ าชั้น  ป.6/1     สอนภาษาองักฤษ  ป.6 
13 มิสปิยะฉตัร์  จนัทร์สุวรรณ หวัหนา้งานการเรียนการ

สอนภาษาต่างประเทศ 
หวัหนา้งานการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ          
และครูประจ าชั้น  ป.6/6 

    สอนภาษาองักฤษ  ป.6 

14 มิสจุฬารัตน์   สมทอง ครูประจ าชั้น  ป.6/6 ครูประจ าชั้น  G.6B สอนวทิยาศาสตร์  G.5 –G.6 
15 ม.สมชาย   โสรัจจาภินนัท ์ ครูคู่ชั้น ม.3/7 ครูคู่ชั้น ม.3/5 สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-3 

16 ม.วนัชาติ  บ ารุงภกัด ี ครูคู่ชั้น ม.3/5 ครูคู่ชั้น ม.3/7 สอนสุขศึกษาและพลศึกษาม.1-3 

17 มิสสิริกานต ์  คมวลิาส ครูประจ าชั้น  ม.5/2 ครูประจ าชั้น G.11A สอนคณิตศาสตร์ G.11 –G.12 
18 มิสกรรณิการ์      แสงเดือน ครูประจ าชั้น G.11A ครูประจ าชั้น  ม.5/2 ภาษาองักฤษ  ม.5 
19 มิสเบญจวรรณ  ทา้วเขื่อน ครูคู่ชั้น ม.5/8 ครูคู่ชั้น ม.5/3 สอนแนะแนวม.5 
20 มิสชมพูนุช  พิพฒัน์ชยานนท ์ ครูคู่ชั้น ม.5/3 ครูคู่ชั้น ม.5/8 

หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
สอนภาษาไทย   ม.5- 6 

21 ม.ศุภกร   ศรีอยธุย ์ ครูคู่ชั้น ม.5/5 ครูประจ าระดบัชั้น ม.5 สอนสังคมศึกษา/เขา้คู่ครูต่างชาติ 

 
 
 
 



แต่งตั้งอตัรำก ำลงั (เพิม่เตมิ) 

ล ำดบัที ่ ช่ือ-สกุล ภำรกจิและ 
ควำมรับผดิชอบ 

สังกดักลุ่มสำระฯ/
หน่วยงำน 

หน้ำที่อืน่ ๆ 

1 มิสวรัชยา  สุริยวงศว์รชน ครูคู่ชั้น ป.2/5 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาองักฤษ 
2 มิสวิรัญญา   พลเยีย่ม ครูคู่ชั้น  ป.3/4 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 
3 มิสพิชชา    พ่วงทอง ครูประจ าระดบัชั้น G.3 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 
4 มิสชีวา   กล่ินดี ครูคู่ชั้น  ป.4/3 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 

5 ม.คมกริชปรีชากุล ครูคู่ชั้น ป.4/5 สงัคมศึกษาฯ สอนประวติัศาสตร์ 
 6 มิสแสงนภา  วงษศ์รีดี ครูคู่ชั้น ป.6/1 ภาษาไทย สอนภาษาไทย 
 7 มิสป่ินรักษ ์  รุ่งเรือง ครูคู่ชั้นป.6/5 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 

 8 มิสกวีวรรณ  กนกพฒันกิจ ครูคู่ชั้น  ป.6/7 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาองักฤษ 
9 มิสประกาย    มีหรอ ครูคู่ชั้น  ม.1/2 วิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์ 
10 มิสปรียาภรณ์   จ  าปา ครูคู่ชั้น ม.2/7 สงัคมศึกษา สอนประวติัศาสตร์ 
11 มิสธนวรรณ  เปรมะวตั ครูคู่ชั้น  ม.3/3 คณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ 
12 ม.นครินทร์   ลมุนพนัธ ์ ครูคู่ชั้น ม.4/6 ภาษาต่างประเทศ สอนภาษาองักฤษ 
13 มิสสุพตัรา   เกษรจนัทร์ ครูคู่ชั้น ม.5/5 คณิตศาสตร์         สอนคณิตศาสตร์ 
14 ม.ชรัตน์  บุญช่ืน งานศนูยด์นตรี งานศนูยด์นตรี สอนดนตรีสากล 
15 มิสปริษา  ประหยดัสิน จนท.งานจดัซ้ือและ 

พสัดุครุภณัฑ ์
งานจดัซ้ือและพสัดุ

ครุภณัฑ ์
 

 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนกว่าจะมีค าสัง่เปล่ียนแปลง 
 

สัง่ ณ วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2559 
 
 

(ภราดา ดร.วีรยทุธ  บุญพราหมณ์) 
ผูอ้  านวยการ 


