


เอกสารแนบท�ายคําสั่งโรงเรียนบ�านสันโค�ง(เชียงรายจรูญราษฎร�) ที่   80     /2557 ลงวันที่  6  พฤษภาคม  2557 
เรื่อง การแต�งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน�าที่จัดการเรียนการสอน งานส�งเสริมการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ประจําภาคเรียนที่ 1 ป%การศึกษา 2557 

ทีมงานชั้นอนุบาลและเด็กพิเศษเรียนร2วม 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน2ง ประจําชั้น หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 
1 นางจตุพร   มณีรัตน. ครูชํานาญการพิเศษ อ. 1/1   
2 นางพนาวัลย. หล�านามวงศ. ครูชํานาญการพิเศษ อ. 1/2   
3 นางหยาดฟ7า คมกฤส ครูชํานาญการ อ. 1/3   
4 น.ส.โสพิศ  กันยะ ครูอัตราจ�าง อ. 1/4   
5 นางศิริพรรณ หาญพาณิชย. ครูชํานาญการพิเศษ อ.1/5   
6 นางสาวปาวิณา  เจ�าเล�ห.ดี ครูอัตราจ�าง อ. 1/5   
7 นางจันทร.ฉาย กฤตสัมพันธ. ครูชํานาญการพิเศษ อ. 2/1   
8 นางอัจจิมา  ธรรมศิริ ครูชํานาญการพิเศษ อ. 2/2   
9 นางทิวาพร ปูคํา ครูชํานาญการพิเศษ อ. 2/3   
10 นางสาวสุพัตรา สีแดง ครูผู�ช�วย อ.2/4   
11 นางสุทิตย.  ปานประสิทธิ์ ครูคศ.1  เด็กพิเศษ  
12 Miss Annabel L Puyogao ครูอัตราจ�าง  ห�อง MEP  อ. 1/1  
13 Miss Ashleigh Yvonne Cave ครูอัตราจ�าง  ห�อง MEP อ.2/1  
14 Miss Julia Balasi  Jairrett ครูอัตราจ�าง  ห�อง IEC  อ.1 และ อ.2  
15 นางสาวโสรยา  เครือเทพ ครูอัตราจ�าง  ภาษาจีนอนุบาล1,2   และ ป.1/1-1/5 (10)  
16 นางสาววรัฏชญา  กันทาเดช พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  
 
 
 
 

 
 
 
 



ทีมงานชั้นประถมศึกษาป:ที่ 1 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน2ง ประจําชั้น หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 
1 น.ส.พรพรรณ  บุรีแก�ว ครูชํานาญการ 1/1(IEC) ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
2 นางทัศนีย.  อภิไชย ครูชํานาญการ 1/2(IEC) ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
3 นางสุทธิรา  เครื่องพนัส ครูชํานาญการพิเศษ 1/3(MEP) ภาษาไทย+IS,คณิต(สาระเพิ่ม),สุข, วิทย.เพิ่ม(1),กอท, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 14 
4 นางชีวิน  ศรียา ครูชํานาญการพิเศษ 1/4 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
5 นางจันทร.สม  จeะสิงห. ครูชํานาญการพิเศษ 1/5 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
6 นางสาวพิกุล  ศรีวิชัย ครูชํานาญการพิเศษ 1/6 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
7 นางพรสวรรค.  จันทร.เล็ก   ครูชํานาญการ 1/7 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
8 นางจุฑามาศ  ธนารักษ. ครูชํานาญการพิเศษ 1/8 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
9 นางอมรา  ร�อยสมมุติ ครูชํานาญการพิเศษ 1/9 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
10 นางทองทิพย.  ศักดิ์เพชรวรวุฒิ ครูชํานาญการ 1/10 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,กอท,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
11 นางจินตนา  พึ่งขยาย ครูชํานาญการพิเศษ  ภาษาอังกฤษ(หลัก) 5/7-5/10 (8), อังกฤษ(เพิ่ม)1/3,2-2,3/3 (3), 3/10 (1)            

ลูกเสือ-ยุว  
15 

12 นางสุนีย.รัตน.  สมศักดิ์ ครูอัตราจ�าง  วิทย. 1/1 -1/2 ,  1/4 -1/9  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 18 
13 นางสุวัฒนา พรหมขาม ครูชํานาญการ  สังคม+ประวัติศาสตร. 1/1 – 1/5 ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 17 
14 น.ส.ดวงฤทัย  ไปรเวทย. ครูอัตราจ�าง  สังคม+ประวัติศาสตร. 1/6 – 1/10  ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 17 
15 นายนาวิน   ดาระอินทร. ครูอัตราจ�าง  คอมพิวเตอร. 1/1 -1/10,4/6-4/10 ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 17 
16 น.ส.กัญญภัสสร.  วงศ.บุญมา ครูอัตราจ�าง  อังกฤษ 1/1-1/10 (10) อังกฤษ(เพิ่ม) 1/4 -1/10 (7) ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 19 
17 Miss. Maricor Muyani Valiao ครูอัตราจ�าง IEC อังกฤษสื่อสาร1/1-1/2 (6) science 1/1-1/2(4) math 1/1-1/2 (4)  Art 1/1-1/2 (2) 16 
18 Miss. Madeleine David ครูอัตราจ�าง 1/3 คณิตป.1/3, (5) วิทย.หลัก1/3(2) อังกฤษสื่อสารป.1/3, (3) สุข(1),ศิลปะ(1) ชมรม(1)  

อังกฤษสื่อสาร1/4-1/7(4) 
17 

19 นายวิริยะ วิราศรี  ครูอัตราจ�าง  ดนตรี+นาฏศิลปn ป.1-3 ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 17 
20 น.ส.กชพรรณ พัฒนาฐิติ พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง 1/1, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
21 น.ส.ธีร.วรา  ตาแปง พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง 1/2, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
22 นางณภัทรพีรดา  กอนคอน พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง 1/3, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว  
 

 
 



 
ทีมงานชั้นประถมศึกษาป:ที่ 1 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน2ง ประจําชั้น หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 
23 น.ส.พรพิมล  กมลนันท. พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง1/4,  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
24 น.ส.วาสนา  ฟองสมุทร พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง1/5, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
25 น.ส.อิสรา  ชัยชมภ ู พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง1/6,  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
26 นางประไพพิมพ. เจริญพร พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง1/7, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
27 น.ส.ปpณฑิตา  เมืองใจr พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง1/8, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
28 น.ส.ธนีพันธ. ชัยชนะเลิศ พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง1/9, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 
29 น.ส.ชุติกาญจน. ชาวแพะ พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง,  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทีมงานชั้นประถมศึกษาป:ที่ 2 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน2ง ประจําชั้น หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 
1 นางมาลี  พันธุ.วิไล ครูชํานาญการพิเศษ 2/1(IEC) ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
2 นางอภิษฎา  จันตeะวงศ. ครูชํานาญการพิเศษ 2/2(IEC) ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
3 นางณฐมน  ศรีเลสินธุ. ครูชํานาญการพิเศษ 2/3(MEP) ภาษาไทย+IS,คณิต(สาระเพิ่ม),สุข, วิทย.เพิ่ม(1),ศิลปะ, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 14 
4 นางเกษร  ชัยอิ่นคํา ครูชํานาญการ 2/4 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
5 นางวิลาสินี  จันทร.หอม ครูชํานาญการพิเศษ 2/5 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
6 นางรุจิเนตร.  ช�างเพ็ชร. ครูชํานาญการ 2/6 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
7 นางพจนา  พรหมวิชัย ครูชํานาญการ 2/7 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
8 นางจิราจันทร.  ริยะวารี ครูชํานาญการ 2/8 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
9 นางสุปราณี  กวินวิวัฒน. ครูชํานาญการพิเศษ 2/9 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
10 นางสาวรติพร  อุตสาห.ใจ ครูอัตราจ�าง 2/10 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
11 นางศิริวิมล  ไชยชุมศักดิ์ ครูชํานาญการ  ธุรการ+กอท 2/1 -2/10  10 
12 นายอดิศักดิ์  สารภี ครูอัตราจ�าง  พละ 1/1-1/10 และ 2/1-2/8 ,ชมรม,ลูกเสือ 20 
13 นางภวิกา  พัวพันพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ  สังคม+ประวัติศาสตร. 2/1 – 2/5 ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
14 น.ส.รุ�งนภา  สายบัว ครูอัตราจ�าง  คอม 2/1 -2/10, 4/4-4/5 , 6/6-6/9 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว  18 
15 น.ส.วชัรินทร. ไชยศรีสวัสดิ์ ครูอัตราจ�าง  อังกฤษ 2/1-2/10 (10), อังกฤษเพิ่ม2/4-2/10(7) ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว  19 
16 นายเอนก  ติ๊บนํา ครูอัตราจ�าง  วิทย. 2/1 -2/2 ,  2/4 -2/10 ชมรม,ลูกเสือ 20 
17 นางสาวสุคนธา  มหาเทพ ครูอัตราจ�าง  สังคม+ประวัติศาสตร. 2/6 – 2/10 ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
18 นายอนุพงศ.  วงศ.แสน พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง2/1 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 3 
19 น.ส.ธนนันท. ตันมา พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง 2/2 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 3 
20 น.ส.ชลิดา ใจเที่ยงพันธ. พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยง 2/3 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 3 
21 Miss.Joan Roche Mantua ครูอัตราจ�าง IEC อังกฤษสื่อสาร2/1-2/2 (6) science 2/1-2/2(4) math 2/1-2/2 (4)  Art2/1-2/2  (2) 16 
22 นางสาวอารีรัตน.  ฟูวงศ. ครูอัตราจ�าง  ภาษาจีน 2/1-2/10 20 
23 Mr. Karl Douglas Pederick ครูอัตราจ�าง 2/3(MEP) คณิตป.2/3, (5) วิทย.หลัก2/3(2) อังกฤษสื่อสาร 2/3, (3) สขุ2/3,  (1),ศิลปะ2/3,  (1)  

ชมรม(1)  อังกฤษสื่อสาร1/8-1/10 (3) 
16 

 
 
 



ทีมงานชั้นประถมศึกษาป:ที่ 3 
ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน2ง ประจําชั้น หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 
1 นางอําไพ  แก�วกมลรัตน. ครูชํานาญการ 3/1(IEC) ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
2 นางวัลยา  อนันต. ครูชํานาญการพิเศษ 3/2(IEC) ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
3 นางปpญญาภรณ. ไกรรมย.สม ครูชํานาญการ 3/3(MEP) ภาษาไทย+IS,คณิต(สาระเพิ่ม),สุข, วิทย.เพิ่ม(1),ศิลปะ, ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 14 
4 นางอัมพันธ.   เหล�าไพโรจน.จารี ครูชํานาญการพิเศษ 3/4 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
5 นางศรีเพ็ญ  มูลเมือง ครูชํานาญการ 3/5 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
6 นางสุวรรณี  สมจิตร ครูชํานาญการพิเศษ 3/6 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
7 นางจินตนา  แสงแก� ครูชํานาญการพิเศษ 3/7 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
8 นางประอรศรี  กุลนา ครูชํานาญการ 3/8 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
9 ว�าที่ร.ต.ประภัสสร  ชัยวงศ. ครูชํานาญการ 3/9 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
10 นางแสงดาว  เมืองใจ ครูชํานาญการ 3/10 ภาษาไทย+IS,คณิต,สุข,ศิลปะ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
11 นายไพโรจน.  ร�อยสมมุติ ครูชํานาญการพิเศษ  กอท. 3/1-3/10(10)  และกอท. 4/9-4/11 (6)  ,ชมรม,ลูกเสือ 18 
12 นางชนิกานดา  เผ�าดี ครูชํานาญการ  อังกฤษหลัก3/1-3/10 อังกฤษ(เพิ่ม) 3/4-3/9 ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
13 นางนพดา  บุญรักษาเดชธนา ครูชํานาญการพิเศษ  ดนตรี+นาฏศิลปn ป.1-3 ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว, 19 
14 นายอภิชาติ  ปูชัย ครูชํานาญการ  สังคม+ประวัติศาสตร. 3/1-3/5 (15)  ,ชมรม,ลูกเสือ 17 
15 นายอนุพงษ.  คําน�อย ครูคศ.1  คอมพิวเตอร. 3/1-3/10, 4/1-4/3 (งาน LMS)  ,ชมรม,ลูกเสือ  15 
16 นางสาววาสนา  คํากวน ครูอัตราจ�าง  วิทย. 3/1 -3/2, 3/4 -3/7 ,คณิต 4/11(4)ชมรม,ลูกเสือ-ยุว,แนะแนว  19 
17 Miss Tu Teng Jiao ครูอัตราจ�าง  ภาษาจีน3/1 -3/10  ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว  20 
18 นายเฉลิมพล  สมศักดิ์ ครูอัตราจ�าง  พลศึกษา 2/9 -2/10(2)   3/1-3/10(10), 4/1-4/6(6) , ชมรม,ลูกเสือ 20 
19 นายไพรวัลย.  วงศ.เทพ ครูอัตราจ�าง  สังคม+ประวัติศาสตร. 3/6-3/10 (15)  ,ชมรม,ลูกเสือ 17 
20 Mr.Henry  Agyei  Darko ครูอัตราจ�าง IEC อังกฤษสื่อสาร3/1-3/2 (6) science 3/1-3/2(4) math 3/1-3/2 (4)  Art 3/1-3/2  (2) 16 
21 Mr. Jonathan James Steward ครูอัตราจ�าง 3/3(MEP) คณิตป.3/3, (5) วิทย.หลัก3/3(2) อังกฤษสื่อสาร 3/3, (3) สขุ3/3,  (1),ศิลปะ3/3,  (1)  

ชมรม(1)  อังกฤษสื่อสาร 2/4- 2/6 (3) 
16 

22 นางสาวภาวินี  ศิริศิลปnมานะกุล พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยงห�อง MEP  ชมรม, ลูกเสือ-ยุวะ,แนะแนว 3 
23 (ว�าง)(เอกภาษาอังกฤษ) พี่เลี้ยง  พี่เลี้ยงห�อง IEC  ชมรม, ลูกเสือ-ยุวะ, แนะแนว 3 

 
 
 



 
 

ทีมงานชั้นประถมศึกษาป:ที่ 4 
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน2ง ประจํา

ชั้น 
หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 

1 นางรัชนี  แสงวงศ.วาณิชย. ครูชํานาญการพิเศษ 4/1(IEC) ภาษาอังกฤษ(หลัก) 4/1-4/6 (12), อังกฤษ(เพิ่ม)4/3-4/5 (3) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
2 นางอรสา สุภาวงศ. ครูชํานาญการพิเศษ 4/2(IEC) ภาษาไทย 4/1-4/4(16) ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
3 นางจันทร.แก�ว อุทุมภา ครูชํานาญการพิเศษ 4/3(SM) วิทย. 4/1-4/5(10) วิทย.สาระเพิ่ม 4/3-4/4(4),โครงงานวิทย. 4/3-4/4(2)ชมรม,ลูกเสือ-ยุว,แนะแนว 19 
4 นางปรัชวี  สวามิวัศดุ. ครูชํานาญการพิเศษ 4/4(SM) คณิต 4/1-4/4  ,ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
5 นางสาวสุจิตรา วงค.กําแหง ครูชํานาญการพิเศษ 4/5 สังคม4/1-4/5(10) ,  ประวัติ 4/1-4/5(5)ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
6 น.ส.ปุญชรัศมิ์  งามนอก ครูอัตราจ�าง 4/6 ภาษาไทย 4/5-4/8 ,ชมรม,ลกูเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
7 นางนวลจันทร. ไชยราช ครูชํานาญการ 4/7 วิทย.4/6-4/10(10)  วิทย.สาระเพิ่ม 4/5-4/10(6) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
8 นางวันเพ็ญ  แสงจันทร. ครูชํานาญการพิเศษ 4/8 สังคม4/6-4/11(12), ประวัติ 4/6-4/11(6)ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 21 
9 นางสาววิภานันท. เพชรดง ครูชํานาญการ 4/9 ภาษาไทย 4/9-4/11(12), IS 5/5-5/8 (4)  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
10 นางสาวเนตรนภา สาขากูล ครูอัตราจ�าง 4/10 คณิต 4/7-4/10 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
11 นางสุพัตรา  ศรีศิริ ครูชํานาญการ 4/11 ภาษาอังกฤษ(หลัก) 4/7-4/11 (10), 4/6- 4/11 (6) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว,แนะแนว 19 
12 นางฉวีวรรณ  ปpญญา ครูชํานาญการ  IS 4/1- 4/11, (11), 5/1-5/4 (4) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว แนะแนว 18 
13 นางชุตินันท.  ตาสิติ ครูชํานาญการพิเศษ  กอท.4/1-4/8  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว  แนะแนว 19 
14 นายภูวศิษฐ.  เจริญสุข ครูชํานาญการ  ดนตรีป.4-6  ชมรม,ลูกเสือ แนะแนว 16 
15 นายบรรจง  แสงจันทร. ครูชํานาญการ  สุขศึกษา 4/1-4/11(11),  พละ4/7 - 4/11(5), ชมรม,ลูกเสือ, แนะแนว 19 
16 นางวรรณรุจี  สุทธปรีดา ครูชํานาญการ  ศิลปะ 1/1 -1/10(10), 4/1-4/10(10), ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 22 
17 นางป{ยาพัชร สิมะพรม ครูชํานาญการพิเศษ  คณิตสาระเพิ่ม4/3-4/4(4) โครงงานคณิต4/3-4/4(2)  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว  8 
19 Mr. Jephonie Eran 

Engano 
ครูอัตราจ�าง  อังกฤษสื่อสาร4/1-4/2(8)  Math 4/1-4/2 (4)   Science 4/1-4/2(4) Art4/1-4/2 (2) 18 

19 Mr. Steven Craig Taylor ครูอัตราจ�าง  อังกฤษสื่อสาร2/7-2/8(2) 3/4-3/10 (7), 4/3-4/11 (9)  18 
20 นายชานนท.  จันตeะคาด ครูอัตราจ�าง  ควบคุมระบบ  

 
 
 



ทีมงานชั้นประถมศึกษาป:ที่ 5 
ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน2ง ประจําชั้น หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 
1 นางทองสุข  อภิยะกันทะกุล ครูชํานาญการ 5/1(IEC) ภาษาไทย 5/1 – 5/4 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
2 นางป{}นแก�ว  ไชยช�อฟ7า ครูชํานาญการ 5/2(IEC) สังคม+ประวัติ5/1-5/5 (15) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
3 นางนฤมล  แสงจันทร. ครูชํานาญการ 5/3(SM) คณิตศาสตร.5/1-5/4  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
4 นางอรุณี  บุณยะพรรค ครูชํานาญการพิเศษ 5/4(SM) วิทย.5/1-5/5 (10) วิทย.เพิ่ม 5/3-5/4 (4) โครงงานวิทย.5/3 – 5/4(2) ชมรม, ยุว ,แนะแนว 19 
5 นางอภิณห.พร สุภาวิชัย ครูชํานาญการ 5/5 ภาษาอังกฤษ(หลัก) 5/1-5/6 (12), อังกฤษ(เพิ่ม)5/3-5/5 (3) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
6 นางวนิดา  ปาเงิน ครูชํานาญการพิเศษ 5/6 คณิตศาสตร.5/5-5/8  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
7 นางอัจฉรา  เกิดแก�น ครูชํานาญการพิเศษ 5/7 ภาษาไทย5/5-5/8 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
8 นางสาวจุฑามาศ ซาวคําเขต ครูอัตราจ�าง 5/8 วิทย.5/6-5/10 (10) วิทย.เพิ่ม 5/5-5/10 (6)  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
9 นางสาวรัตติญา  คําป�อก ครูอัตราจ�าง 5/9 คณิตศาสตร.4/5-4/6(8), 5/9-5/10(8) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
10 นางบุปผา  เลิศพลานันต. ครูชํานาญการ 5/10 กอท.6/7-6/9 (6) กอท.5/1-5/4, 5/10 (10) ชมรม, ลูกเสือ-ยุว, แนะแนว 19 
11 นางเนรกัลตี  วรัชรังสิมันตุ. ครูชํานาญการพิเศษ  คอมพิวเตอร. 5/1-5/10 (10),  สุข 5/9-5/10 (2) IS 5/9-5/10 (2) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว แนะแนว 17 
12 นายสมบูรณ.   อุทุมภา ครูชํานาญการพิเศษ  สังคม+ประวัติ5/6-5/10(15) ชมรม,ลูกเสือ, แนะแนว 18 
13 นางสกุลรัตน. โรจนรัตน. ครูชํานาญการ  คณิตศาสตร.(หลัก)6/9 (4) คณิตเพิ่ม 5/3-5/4(4),6/3-6/4(4) โครงงานคณิต5/3-5/4(2)6/3-

6/4(2)ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 
17 

14 นางจารุณี  พรรณรังษี ครูชํานาญการพิเศษ    
15 นายราชันย.  พรหมทัศน. ครูชํานาญการ  พละป.5/1-5/10 (10) /สุข ป.5/1-5/6(6)  ชมรม,ลูกเสือ, แนะแนว 19 
16 นางจันทร.ฉาย  กาใจ ครูอัตราจ�าง  กอท.5/5-5/9(10), อังกฤษสื่อสาร อนุบาล1,2 (6) งานห�องสมุด ว.วชิรเมธ ี 19 
17 น.ส.พาขวัญ  กลิ่นพูล ครูอัตราจ�าง  Lab(วิทยาศาสตร.)  วิทย. 1/10, 3/8-3/10 (8)  วิทย.หลัก4/11(2) วิทย.เพิ่ม(1)  

สุข5/7-5/8(2), ชมรม,ลูกเสือ-ยุว 
15 

18 Mr.Roberto Cabbat    ครูอัตราจ�าง  อังกฤษสื่อสาร 5/1-5/2(8)  Math 5/1-5/2 (4) Science 5/1-5/2(4) Art5/1-5/2 (2) 18 
19 นางสาวเมวิกา  อินทร.ชัย ครูอัตราจ�าง  ภาษาจีน ป.1/6-1/10 และ5/1-5/10 20 
20 Mr. Dennis Askew ครูอัตราจ�าง  อังกฤษสื่อสาร 6/3-6/9(7), 5/3-5/10 (8) อังกฤษสื่อสาร2/9-2/10 (2) 17 

 
 
 
 
 



 
ทีมงานชั้นประถมศึกษาป:ที่ 6 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน2ง ประจําชั้น หน�าที่การจัดการเรียนการสอน เวลา 
1 นางอุษามาศ  นาคนาคา ครูชํานาญการ 6/1(IEC) ภาษาอังกฤษ(หลัก) 6/1-6/6 (12), อังกฤษ(เพิ่ม)6/3-6/6 (4) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
2 นางเดือนฉาย  สุขสวัสดิ์ ครูชํานาญการพิเศษ 6/2(IEC) สังคม+ประวัติ 6/1-6/5 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
3 นางสาวปราณี  เขียวเพชร ครูชํานาญการพิเศษ 6/3(SM)) คณิตศาสตร.6/1-6/4 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
4 นางวีรยา  ฑีฆายุ ครูชํานาญการพิเศษ 6/4(SM)) วิทยาศาสตร.(หลัก) 6/1-6/4(8) วิทย.(เพิ่ม)(6/3-6/4(4) โครงงานวิทย. 6/3-6/4(2) ชมรม, ยุว , 

แนะแนว 
17 

5 นายเชาวฤทธิ์  กrองติ๊บ ครูอัตราจ�าง 6/5 คณิตศาสตร.6/5-6/8 (16), ชมรม,ลูกเสือ ,แนะแนว 19 
6 นางนงค.รักษ.  มาลีรัตน. ครูชํานาญการพิเศษ 6/6 ภาษาไทย 6/4-6/7 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
7 นางวราภรณ.  จันทรเลิศ ครูชํานาญการพิเศษ 6/7 วิทยาศาสตร.(หลัก) 6/5-6/9(10) วิทย.(เพิ่ม)(6/5-6/9(5) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 18 
8 นางมัณฑนา  ป{มปา ครูชํานาญการพิเศษ 6/8 ภาษาอังกฤษ(หลัก) 6/7-6/9 (6), อังกฤษ(เพิ่ม)6/7-6/9,5/6-5/10 (8) ชมรม,ลูกเสือ-ยุว  

แนะแนว 
17 

9 นางทัศนาพร นันทวงศ. ครูเชี่ยวชาญ 6/9 สังคม+ประวัติ 6/6-6/9 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 15 
10 น.ส.บัวรอง  แก�วเป�ง ครูชํานาญการพิเศษ  ภาษาไทย 6/1-6/3  ชมรม,ลกูเสือ-ยุว ,แนะแนว 15 
11 นางปฐมาพร  มณีรัตน. ครูชํานาญการพิเศษ  คอมพิวเตอร.6/1- 6/5  ชมรม, ลูกเสือ-ยุวะ,แนะแนว 8 
12 นางหัทยา   สงวนพงษ. ครูชํานาญการพิเศษ  กอท.6/1-6/6,ชมรม, ลูกเสือ, แนะแนว 15 
13 นางนันท.นภัส  ไชยมูล ครูชํานาญการพิเศษ  IS 6/1-6/9 ชมรม, ลูกเสือ-ยุวะ,แนะแนว 12 
14 นางสุดาพร  ไกรอ่ํา ครูชํานาญการพิเศษ  นาฎศิลปn ป.4-6 ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 16 
15 นายนพเมศฐ.  ศิระกมลโรจน. ครูชํานาญการพิเศษ  สุข 6/1-6/7(9) พละ6/1-6/9(9)  ชมรม,ลูกเสือ,แนะแนว 21 
16 นายชัยวัฒน.  คําน�อย ครูอัตราจ�าง  ศิลปะ 4/11(1), 5/1-5/10(10), 6/1-6/9 (9) ชมรม,ลูกเสือ,แนะแนว 22 
17 นางสาวมัณฑนา  วงศ.วิวัฒน. ครูอัตราจ�าง  ภาษาไทย 5/9-5/10, 6/8-6/9  ชมรม,ลูกเสือ-ยุว ,แนะแนว 19 
18 Mr. Devin Reece Welch ครูอัตราจ�าง IEC อังกฤษสื่อสาร 6/1-6/2(8)  Math 6/1-6/2 (4) Science 6/1-6/2 (4) Art6/1-6/2 (2) 18 
19 นางสาวภัทรติกานต.  อางี่ ครูอัตราจ�าง  ภาษาจีน6/1-6/9(9), 4/1-4/11(11) 20 

 

 

 


