
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 1 /  2562

เร่ือง แต่งดั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปีนไปตามข้อกำหนดในพระราฃบัญญัติโรงเรียนเอกซน พุทธคักราช 2550 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธคักราซ 2551 และบรรลุตาม 
เป๋าหมายซองแผนและนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนดำเนินกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและประลิทธิภาพตาม 
นโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งดูแลและกำกับการดำเนินกิจการใด  ๆ อันเป็นประโยซนิต่อการบริหาร 
จัดการ การลนับสนุนความก้าวหน้าซองโรงเรียน พัฒนาและล่งเลรีมครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน และนักเรียน 

จึงขอแต่งด้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังน้ี

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงคํ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการและผู้จัดการ

ภราดา ขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
และที่ปรึกษางานอภิบาล

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ลำดับ ข่ือ - นามลกุล งาน ตำแหน่ง

1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ บริหารฝ่าย
งานประขาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน

หัวหน้าฝ่าย

2 ครูญาดา กะราม งานธุรการ (งานสารบรรณ/งานรับเงิน 
อุดหนุนจากรัฐบาล)

3 ครูกฤติมา ทิพวัง งานธุรการ (งานสารบรรณ)
4 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
5 ครูวรพิซซา ยาวงค์ งานประซาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมขน
6 ครูศศึธร ตันดุ งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ

(บัญชี และบริหารกองทุน)
หัวหน้างาน

7 ครูสุภาวดี ณ นคร งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ (รับเงิน)
8 ครูเกษรีนทร์ กะณะ งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ (จ่ายเงิน 

ติดต่อธนาคาร และบัญชี)
9 มาลเตอร์ลรพงษ์ ลมธรรม งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ (จ่ายเงิน 

บัญชี และบริหารกองทุน)
10 มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ 

(งบประมาณ และเงินเดือน)
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ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ลำดับ ข่ือ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง

11 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา งานจัดซื้อ และทรัพย์สิบ หัวหน้างาน
12 ครูรสรินทร์ รตนประภา งานจัดซ้ือ และทรัพย์สิน (จัดซ้ือและควบคุม 

วัตถุดิบโรงอาหาร )
13 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ งานจัดซ้ือ และทรัพย์สิน (จัดซ้ือและควบคุม 

ครุภัณฑ์)
14 มาสเตอร์ราวีพัขร์ ภัทราธนทรัพย์ งานจัดซ้ือ และทรัพย์สิน (จัดซ้ือและควบคุม 

เคร่ืองแบบนักเรียน)
15 ครูกมลวรรณ ทะนัน งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

งานธุรการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ลำดับ ข่ือ -  นามสกุล งาน ตำแหน่ง
1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต บริหารฝ่าย หัวหน้าฝ่าย
2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หัวหน้างาบ
3 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
4 มาสเตอร์มงคลดักด ใหม่จันทร์แดง งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
5 ครูพรพิไล สมาธิ งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
6 ครูพวงไพร สายสกล งานพยาบาล
7 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงค์ งานยานพาหนะ ความปลอดภัย และจราจร
8 ครูชนกกร ไชยวงศ์คำ งานโภชนาการ
9 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย 

งานโภชนาการ
ลำนักผู้อำนวยการ

ลำดับ ขอ -  นามสกุล งาน ตำแหน่ง
1 ครูดาริษา แสงสินธุ บริหารลำนักผู้อำนวยการ 

งานดนตรี
หัวหน้าลำนัก 
หัวหน้างาน

2 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง งานนโยบายและแผน หัวหน้างาน
3 ครูอรุณี มงคล งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
4 ครูดรุณี ชันโท ปฏิบัติหน้าท่ี ณ สำนักงานฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
5 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ งานบริหารบุคคล (ประเมินบุคลากร 

ส่งเสริมพฤติกรรมและวินัยบุคลากร)
หัวหน้างาน

6 มาสเตอร์ศึกด1บดินทร์ กันมะโน งานบริหารบุคคล (สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
ถอดถอน)

7 มาสเตอร์ญาณีน คิริไพศาลประเสริฐ งานบริหารบุคคล (ส่งเสริมสวัสดิการ และ 
พัฒนาบุคลากร)

8 ครูจิดาภา ชัยสงคราม งานบริหารบุคคล (พัฒนาบุคลากร และ 
ส่งเสริมสวัสดิการ)

9 ครูธิริศรา คำสิทธ๋ึ งานวิจัยและพัฒนา และสอนวิชาวิจัย
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สำนักผู้อำนวยการ
สำดับ ซ่ือ -  นามสกุล งาน ตำแหน่ง

10 มาสเตอร์ขุมพล ชาญณรงค์ งานดนตรี (ผู้ควบคุมวงดุริยางค์)

11 มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษอุดม งานดนตรี (ผู้ควบคุมวงดุริยางค์, 
สตริงคอมโบ้)

12 มาสเตอร์ธวัช1ชัย แย้มสำรวล งานดนตรี (ผู้ควบคุมวงเคร่ืองสายตะวันตก)
13 ครูกนก ทรรทรานนท์ งานดนตรี (ผู้ควบคุมวงเคร่ืองสายตะวันตก)
14 ครูภาณุมาค ทองย้อย งานดนตรี (ผู้ควบคุมวงนักร้องประสานเสียง 

และผู้ควบคุมวงเคร่ืองสายตะวันตก)
15 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ งานดนตรี (สตริงคอมโบ้)

16 มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ งานดนตรี (สตรีงคอมโบ้)

17 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ชนะศึก งานดนตรี (สตรีงคอมโบ้)
18 มาสเตอร์อัสนี นกน้อย งานดนตรี (สตรีงคอมโบ้)
19 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

(รวบรวมและจัดทำสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนา)

หัวหน้างาน

20 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(ดูแลระบบเครือข่าย แม่ข่าย อินเตอร์เน็ต
และเขียนโปรแกรม)

21 มาสเตอร์สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ติดตามการใช้งานระบบ รผ เ5 ฝ่ายธุรการ-
การเงิน ฝ่ายบริหารท่ัวไป สำนัก
ผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน)

22 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณีต่อพ่วง 
และกล้องวงจรปีด)

23 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(ติดต้ังควบคุม และซอมอุปกรณี 
โสตทัศนูปกรณ์)

24 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(ติดต้ังควบคุม และซ่อมอุปกรณี 
โสตทัศนูปกรณ์)

25 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(ประลานงาน และผู้ดูแลระบบ ติดตาม 
การใช้งานระบบ รผ เ5 ฝ่ายวิชาการ และ 
ระบบการบริหารจัดการ ร ^ /^ 7  01=^0)
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สำนักผู้อำนวยการ
ลำดับ ข่ือ -  นามสกุล งาน ตำแหน่ง

26 มาสเตอร์อภิซาติ ใจอินผล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ ๓๐เาฬ0โ7ล(ะ.■ ชา
บันทึกวิดีโอ ตัดต่อ และถ่ายทอดสด)

27 ครูมยุรี ทรายแก้ว งาบธุรการและสารสนเทศฝ่าย 
งานบริหารบุคคล (ทะเบียนและสถิติ)
ฝ่ายวิขาการ

ลำดับ ข่ือ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง

1 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล บริหารฝ่าย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการดีกษาต่อ

หัวหน้าฝ่าย

2 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม บริหารฝ่าย
งานหลักสูตร
งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
งาน [ะกฐเ.เรเา ? โ๐5โล๓ 
โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ 
ชเ๐1ลปอก1 [ะรรลV, รเว6ลผก5 7651:

ผู้ข่วยฝ่ายวิขาการ

3 ครูคติธร คำวินิจ บริหารฝ่าย
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ม.ตัน 
กลุ่มสาระศึลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการทัศนศึกษาในประเทศ 
งานห้องสมุด
หนังสือเรียน และหนังสือยืมเรียน

ผู้ข่วยฝ่ายวิขาการม.ต้น

4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา บริหารฝ่าย
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ม.ปลาย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการงานอาซิพฯ
การแข่งขันภายนอก
งานแนะแนว

ผู้ข่วยฝ่ายวิขาการ 
ม.ปลาย

5 ครูพุทธขาติ โอคอบเบอร์ งาบหลักสูตร หัวหน้างาน
6 ครูสมรัก ปริยะวาที งาบจัดการเรียนการสอนและนิเทศ หัวหน้างาน
7 ครูพรนับพรรณ ปีนตี งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ
8 ครูโนริโกะ โอซิ งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ
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ฝ่ายวิฃาการ
ลำดับ ข่ือ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง

9 มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 
(เอกสารสิงพิมพ์)

10 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล หัวหน้างาน
11 ครูพิมพ์ลภ้สร จันทร์ต๊ะ งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล นายทะเบียน
12 ครูปาณัฐริล วินเทอร์ งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล
13 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล
14 ครูณัฐขยา พอพีน งานกลุ่มสาระภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
15 มาสเตอร์สุรเฃษฐ์ เหล่าจันตา งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
16 ครูทัศนีย์พร สุขโชติ งานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
17 มาสเตอร์ประยูร ทาปัน งานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

18 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง งานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
19 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา งานกลุ่มสาระศิลปะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
20 มาสเตอร์เดขา บันเปรย งานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
21 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
22 ครูพัชรึ กังวาลไกล งานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (จีน) ผู้ประสานงาน
23 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต บริหารงาน 8?

งานมาตรฐานสากล 88 & 0 8  
ประชาสัมพันธ์ ส่ือ และ เทคโนโลยี 88 
จัดทำเว็บไซต์ 8?

หัวหน้างาบ 88

24 ^ โ. 8โเ0 รลเ^ล ประสานงานครู 8? ต่างขาติ
งานมาตรฐานสากล 88 & 0 8

88 8๐โ6เฐก 
0ว๐โป!กล*0โ

25 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน งานวิฃาการ 8?
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 88

หัวหน้างานวิขาการ 88

26 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี งานหลักสูตร 88
งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ 88

27 ครูธนัขพร จิตต์ธรรม งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล 88
28 [ปร. นเา216 อลณเก งานห้องสมุด 88
29 มาสเตอร์อรรถกร มัขฌันติกสมัย งานกิจการนักเรียน 88 หัวหน้างานกิจการ 

นักเรียน 88
30 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์ งานธุรการและสารสนเทศ 88
31 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร งานห้องสมุด หัวหน้างาน
32 ครูลำจวน รัตนบุรี งานห้องสมุด
33 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล งานห้องสมุด
34 มาสเตอร์เมธาลืทธิ๋ สุขประขาพันธุ งานแนะแนว หัวหน้างาน
35 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน งานแนะแนว
36 ครูขัชฎาพร มาลารัตน์ งานแนะแนว
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ฝ่ายวิชาการ
ลำดับ ข่ือ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง

37 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดิ* งานแนะแนว
38 ครูภวดี ศรีใจ งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ หัวหน้างาน
39 มาสเตอริไกรสิงห์ ใจหลวง งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ 

งานแนะแนว 89
40 ครูธมณ วสุวัต งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ 

งานแนะแนว
41 เฬร. 21า(วบ ‘โเก? งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ 

สอนภาษาจีน
42 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ลำดับ ข่ือ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง

1 มาสเตอริบุญเท่ง เถระ บริหารฝ่าย หัวหน้าฝ่าย
2 ครูดวงมณี คำป่าแลว บริหารฝ่าย

(งานกิจกรรม และดูแลงานอภิบาล) 
งานกีหา (กรีฑา)

ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน

3 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน บริหารฝ่าย 
บริหารสระว่ายน้ํา
งานกีหา (ฟุตซอล)

ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน 
หัวหน้างาน

4 ครูรัฃนี ชำนาญรบ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
งานกิจกรรม ดูแลงานลูกเสือ-เนตรนารีและ 
นักศึกษาวิชาทหาร

หัวหน้างาน

5 มาสเตอริชนะขัย ภมรขัยสกุล งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
งานกีฬา (ว่ายนํ้า)

หัวหน้าระดับข้ัน ม.1

6 มาสเตอริปริญญา นฤประชา งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
งานกีฬา (เทควันโด)

หัวหน้าระดับขั้นม.2

7 มาสเตอร์ผไท ขัยนำ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
งานกีฬา (เซปีกตะกร้อ)

หัวหน้าระดับขั้นม.3

8 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
งานกีฬา (ฟุตซอล)

หัวหน้าระดับขั้นม.4

9 ครูภาณุมาศ ทองย้อย งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน หัวหน้าระดับขั้นม.ร
10 ครูนงลักษณ์ คำไทย งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน หัวหน้าระดับขั้นม.6
11 ครูสุพรรณี สายนำทาน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
12 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งานกิจกรรม
13 มาสเตอร์นิรันดริพงคํ ลากตา งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

งานกีฬา (ฟุตบอล)
14 มาสเตอร์ธัชธารีน หมวกทอง งานกีฬา

งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน งานกิจกรรม
หัวหน้างาน
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
ลำดับ ข่ือ - นามสกุล งาน ตำแหน่ง

15 มาสเตอร์วินัย กินจอม งานกิหา (ฟุตบอล)
16 มาสเตอร์ซาญยุทธ รัตนมงคล งานกิหา (บาสเกตบอล)
17 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ งานกีฬา (วอลเลย์บอล)
18 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา งานกิฬา (วอลเลย์บอล)
19 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเฃียร งานกีหา (สแตก)
20 มาสเตอร์สุริยันต์ ดรุณนาถ งานกีหา (ว่ายบ้ํา)
21 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา งานกิหา (ว่ายน้ํา)
22 มาสเตอร์ฐิติวัซร อัครบรีรักษ์ งานกิหา (โปโลน้ํา)
23 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว งานกีหา (เซปีกตะกร้อ)
24 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร งานกีหา (เทเบิลเทนนิส)
25 ครูกฤศมณ สาสี งานกีหา (แบดมินตัน)
26 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล งานกีหา (กรีฑา)
27 ครูทิพานันทิ แสงศรีจันทร์ งานกีหา (กีหาท่ีผู้ปกครองเปีนผู้ดำเนินการ 

ปีกซ้อม เซ่น กอล์ฟ ยิงปีน มวย ฯลฯ)
28 มาสเตอร์พซร ขัยสงคราม งานลูกเสือ-เนตรนารีและนักสีกษาวิขาทหาร

งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
งานกิจกรรม งานกิหา (เทนนิส)

หัวหน้างาน

29 มาสเตอร์ฐิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ งานอภิบาล หัวหน้างาน
30 ครูศศิน ดาวดี งานอภิบาล
31 ครภู'รี'ขา จันทร์ดี ซ่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน

งานลูกเสือ-เนตรนารีและนักสีกษาวิขาทหาร
32 ครูนงบภัส สมณะ งาบธุรการและสารสนเทศฝ่าย
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ครูประจำขั้นระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
จำนวน 20 คน

ที่ ข้ัน แผนการเรืยน ข่ือ - สกุล วิชาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

1 หัวหน้าระดับข้ัน ม.1 ม. ขบะขัย ภมรขัยกุล สุขศึกษา หัวหน้าระดับ ม.1
2

ม .!/! 61^ 6 ๘
1 ครูปริศนา อินทรชิต คณิตศาสตร์ 15

3 2 ม.พัช คิรินันท์ วิทยาศาสตร์
4

ม.1/2 (วิ1^6ช
1 ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ วิทยาศาสตร์ 15

5 2 ครูพรสุดา หอมอ่อน โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา
6

ม .!/3 ปกติ
1 ม.พัสกร วงษ์โท สังคมสืกษา คาลบา และวัฒนธรรม

7 2 /VIโ. ^ 6 ก 6 รแากเว๒ ก !6  รลโ(ว๓ เก65 ภาษาอังกฤษ 15
8

ม .!/4 ปกติ
1 ม.ยุทธดักด้ี สินธุพงศ์ โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา

9 2 ครูสุพิญซ์ญา อินนันติ การงานอาชีพๆ
10

ม .!/5 ปกติ
1 ม.ยุทธนา พงษ์เชียว คณิตศาสตร์

11 2 ครูกฤศมณ สาลี พลศึกษา
12 1 ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ ภาษาจีน
13 ม .!/6 ปกติ 2 ครูยุพนันติ พรหมมา ศิลปะ(ดนตรีไทย)
14 3 /VIโ. /\โ!เาบโ ผ เแ เล โก  อนน ั ภาษาอังกฤษ
15

ม.!/'7 ปกติ
1 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธ ภาษาไทย

16 2 ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์ พลศึกษา
17

ม .!/8 ปกติ
1 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว ภาษาอังกฤษ

18 2 ม.กมล กาบสุวรรณ ศิลปะ(ทัศนคิลปี)
19

ม .!/9 ปกติ
1 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์ แนะแนว

20 2 ม.นเรนทร์ฤทธ๋ิ ต๊ะต้องใจ สังคมสืกษา ตาลนา และวัฒนธรรม

8



ครูประจำขั้นระดับขั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562
จำนวน 22 คน

ที ่ ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ - สกุล วิฃาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

1 หัวหน้าระดับข้ัน ม.2 ม.ปริญญา นฤประขา คอมพิวเตอร์ หัวหน้าระดับ ม.2
2

ม.2/1
1 ม.เมธี สงวนทรัพย์ คณิตศาสตร์ 18

3 2 ครูจัสมิน วรรณา ภาษาอังกฤษ
4 1 ม.ขวัญขัย แจ้ใจ คณิตศาสตร์
5 ม.2/2 (วิ!ป 6 ป 2 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ ศิลปะ(นาฏคิลปี)
6 3 (91โ. ผเลแ อ๐๓!กล(ะ̂  Vเก1เา6โ ภาษาอังกฤษ
7

ม.2/3 ปกติ
1 ครูวารุณี ธิจิตดัง คอมพิวเตอร์

8 2 ม.ซลธวัช มหายศนันทิ วิทยาศาสตร์ 18
9

ม.2/4 ปกติ
1 ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์ ภาษาไทย

10 2 ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนต์ วิทยาศาสตร์
11 1 ครูสายสุนีย์ คิดขัย ภาษาอังกฤษ
12 ม.2/5 ปกติ 2 ครูหทัยทิพย์ จำแนกรถ คณิตศาสตร์
13 3 (91โ. ผลปาลกเ6 015๐51๐๓๐ (91บ๓ลโ สังคมศึกษา 18
14 1 ครูอาสยา พรหมศร สังคมสืกษา คาสนา และ,วัค.เนธรรม

15 ม.2/6 ปกติ 2 ครูธมณ วสุวัต แนะแนว
16 3 1915. 8๐โ1เก \7111ล\̂ 6โป๐ ภาษาอังกฤษ
17

ม.2/7 ปกติ
1 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล สุขศึกษา พลศึกษา

18 2 ครูขวัญชนก ขาลีวรรณ ภาษาจีน
19

ม.2/8 ปกติ
1 ครูณัฐขยา พอพิน ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

20 2 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว สุขศึกษา พลศึกษา

0ง

ม.2/9 ปกติ
1 ครูวราภรณ์ สืบสุยะ โครงงานวิทยาศาสตร์

22
2

ม.พิพัฒน์ ทักษอุดม ศิลปะ(ดนตรีสากล)
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ครูประจำข้ันระดับขั้น ม.ร ปีการศึกษา 2562
จำนวน 19 คน

ท ี่ ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ - สกุล วิขาที่สอน หน้าที่พิเศษ

1 หัวหน้าระดับข้ัน ม.3 ม.ผไท ขัยนำ พลศึกษา หัวหน้าระดับ ม.3
2

ม.3/1
ปกติ 1 ครูพัซรี กังวาลไกล ภาษาจีน ผู้ประสานงานจีน

3 2 ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร คอมพิวเตอร์
4

ม.3/2 ปกติ
1 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ สุขศึกษา

5 2 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา ศิลปะ(ดนตรีไทย) หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
6 1 ครูสุภาพร กาวิล ภาษาอังกฤษ
7 ม.3/3 ปกติ 2 ครูเจนจิรา ดวงแก้ว ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
8 3 [ฬร. แ ๐ ท 61.7 แบ035 8บ6ก3V6กเนโล ภาษาอังกฤษ 18
9

ม.3/4 ปกติ
1 ครูสุซัญญา รัตนสุนทรมณี วิทยาศาสตร์

10 2 ม.มงคลศักดิ, ใหม่จันทร์แดง การงานอาชีพฯ ข่วยงานอาคารสถานท่ีฯ
11

ม.3/5 ปกติ
1 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ คณิตศาสตร์

12 2 ม.อัสนี นกน้อย ศิลปะ(ดนตรีสากล)
13

ม.3/6 ปกติ
1 ครูค ิร พิร พรพิพัฒน์ไพบูย์ ภาษาไทย

14 2 ครูธารีนทร์ สุขเกษม สังคมสืกษา คาลบา และวัฒนธรรม

15
ม.3/7 ปกติ

1 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม คอมพิวเตอร์
1 6 2 ม.วินัย ถ่ินจอม พลศึกษา
17 1 ครูอภิษฎา โพซิกลาง คณิตศาสตร์ 18
18 ม.3/8 610:601 2 ครูมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร วิทยาศาสตร์ 18
19 3 [ทโ. /\ก561๓0 รูก0 ภาษาอังกฤษ 18

ครูประจำขั้นระดับขั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 25 คน

ะท ขัน แผนการเรยน ขัอ - สกุล วฃาทสอน หนาทพเศษ

1 หัวหน้าระดับข้ัน ม.4 ม.ภูมิ แพทย์คดี พลศึกษา หัวหน้าระดับ ม.4
2

610:60)
1 ครูวรัทยา หม่ันม่ัง ภาษาไทย

3 ม.4/1 2 ครูจินตนา เปียมขัยวัฒน์ ภาษาอังกฤษ
า“หอ!/ 8ก3

4 3 เฬร. 76๐ หเนเ IV6 13 ภาษาอังกฤษ 18
5

ม.4/2 610:60) 1 ม.พิชิตขัย สุภาจีน พิสิกส์
6 ?\\^/ 0แ6กา/ 810 2 ครูจันทร์จิรา ขัยอินทรีอาจ เคมี
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ท่ี ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ - สกุล วิชาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

7
ม.4/3 (วิเภัรช 1 ม.เดซา นันเปรย โรโบติกส์และสะเต็มศึกษา หัวหน้ากลุ่มลาระการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี

8 (หอชา/ (1(วกา/ [ะกเ 2 ม.ลุรเซษฐ์ เหล่าจันตา คณิตศาลตริ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตคาสตริ

9
วิ,ทย์-คณิต 
6ก1าลก๐ กรู

1 ม.อำนวย นนท์ศรี ประวัติศาลตริ

10 ม.4/4 2 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง สุชศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

11 3 ^โ. โ(๐กชร11 อ60[วล^ 8ล๓ ภาษาอังกฤษ 16
12

ม.4/5
วิทย์-คณิต 1 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ ภาษาไทย

13 [ะกเ'าลก0เก5 2 ม.ปรัชญา ลาวิชัย คณิตศาลตริ
14

ม.4/6 วิทย์-คณิต
1 ครูพรลวรรค์ แก้ววงศ์ คณิตศาลตริ

15 2 ม.ณัฐพงศ์ หอมอ่อน คอมพิวเตอร์
16 1 ครูลมฤทัย ชัยพิมาน แนะแนว
17 ม.4/7 วิทย์-คณิต 2 ครูคิริพร ลุรินทร์คิริรัฐ ศิลปะ (นาฏคิลปี)
18 3 ม.นิวัติ อรุณวิไล การงานอาชีพฯ
19

ม.4/8 วิทย์-คณิต
1 ครูนงลักษณ์ แอมบอล ชีววิทยา

20 2 ม.ประยูร ทาปีน สังคมศึก'ษา ศาลนา และวัฒนธรรม ฟ้าหน้ากสุ่มลาระสังคม คาลมา และวัฒนธรรม

21
ม.4/9 ศึลน้คำนวณ 1 ครูรันย์ณภัทร วรภัฎ วิทยาศาสตร์

22 (คำนวณ+ดนตรี) 2 ม.ณัฐวัฒนิ ชนะศึก ศิลปะ(ดนตรีสากล)
23 ศึลปี-ภาษา 1 ครูภคอร เตซะดำรงธรรม ภาษาจีน
24 ม.4/10 (ฝรั่งเศล/ จีน/ 2 ครูคิริขวัญ แก้วแย้ม ภาษาญี่ป่น
25 ญ่ีป่น) 3 ม.ลุริยัน ดรุณนารถ พลศึกษา

ครูประจำขั้นระดับขั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 23 คน

ที ่ ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ - สกุล วิชาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

1 หัวหน้าระดับขั้น ม.5 ครูภาณุมาศ ทองย้อย ศิลปะ(ดนตรีสากล) หัวหน้าระดับ ม.5
2

ม.5/1
ธเภัรช Xหล!/ [ะกรู 1 ครูฤดีมาศ พลยา วิทยาศาลตริ

3 2 ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน์ ภาษาอังกฤษ
4

ม.5/2
01ภัรช 1 ม.ฉัตรชัย งานมูลเชียว ฟิสิกส์

5 ? 01า6กา/ 810 2 ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ ชีววิทยา
6

ม.5/3
61ก:6ช 1 ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทริ คอมพิวเตอร์

7 เฬ31เา/ (1๐กา/ 6ก1 2 ครูณัชฎาภา นิมิตรดี คณิตศาลตริ
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ท ี่ ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ - สกุล วิซาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

8
ม.5/4 วิทย์-คณิต

1 ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล คณิตศาสตร์

9 2 ม.สมยุทธ โยธาใหญ่ วิทยาศาสตร์

10
ม.5/5 วิทย์-คณิต

1 ครูศรีพรรณ ปีญญายศ ภาษาไทย

11 2 ม.1ชาญยุทธ รัตนมงคล พลศึกษา

12
ม.5/6 วิทย์-คณิต

1 ครูบิตยา บุญตัน เคมี

13 2 ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์ คณิตศาสตร์

14
ม.5/7 วิทย์-คณิต

1 ครูนรรนมนต์ พรรณบินธนนต์ สังคมสิกษา ศาลนา และวัฒนธรรม

15 2 ม.ณัฐพงษ์ เมตตา พลศึกษา

16
ม.5/8

วิทย์-คณิต 1 ม.ทศพล โฆษิตพล ชีววิทยา

17 [ะกเาลก๐ กฐ 2 ครูสิริกัญญา วงศ์คำ คอมพิวเตอร์

18
ม.5/9 ศิลปี-คำนวณ

1 ครูแสงสิริอรณิ พุธรัตน์ฉายแสง สังคมสิกษา ศาลบา และวัฒนธรรม

19 2 ครูวิธนา จันทรเปารยะ ภาษาไทย

20
ม 5/10

ศิลปี-ภาษา 1 ครูกมลชนก พิณชัย ภาษาญี่ป่น

21 (ฝร ั่ง เศล/ ญ ี่บ ุน / ดนตรี) 2 ครูนภัสกร บางสายน้อย ภาษาฝรั่งเศส

22
ม 5/11

ศิลปี-ภาษา 1 ครูกนิษฐรินทร์ พลตักด งานแนะแนว

23 (จีน) 2 ม.พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ ศิลปะ(ดนตรีสากล)

ครูประจำขั้นระดับขั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562
จำนวน 23 คบ

ท่ี ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ สกุล วิชาที่สอบ หน้าที่พิเศษ

1 หัวหน้าระดับขั้น ม.6 ครูนงลักษณ์ คำไทย คอมพิวเตอร์ หัวหน้าระดับ ม.6

2
ม.6/1

วิทย์-คณิต 1 ครูสุขาวดี ย่ังยืน ภาษาอังกฤษ

3 2 ม.จรัญ แสงอาทิตย์ ฟิสิกส์
4

ม.6/2 วิทย์-คณิต
1 ครูรัตติยาภรณิ นามประเสริฐ เคมี

5 2 ม.เมธาสิทธ้ี สุขประซาพันธุ งานแนะแนว หัวหน้างานแนะแนว

6
ม.6/3 วิทย์-คณิต

1 ม.ฐานกร เทรเวส สังคมสิกษา ศาลนา และวัฒนธรรม

7 2 ม.กุลภาค วิขา คอมพิวเตอร์
8

ม.6/4 วิทย์-คณิต
1 ม.ธีร์ เอ่ียมธนาวัฒน์ ศิลปะ(ทัศนศึลปี)

9 2 ครูทัศบิย์พร สุขโซติ ชีววิทยา หัวหน้ากลุ่มลาระวิทยาศาลตร'
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ที ่ ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ สกุล วิชาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

10
ม.6/5 วิทย์-คณิต

1 ครูประภาศรี ทาชุน คณิตศาสตร์

11 2 ม.เอนก โขคศึรี'วุฒิกุล ภาษาอังกฤษ

12
ม.6/6 วิทย์-คณิต

1 ครูชฎาพร สมนาม ภาษาไทย

13 2 ม.ปียะ ไชยอ้าย ฟิสิกส์
14

ม.6/7 วิทย์-คณิต
1 ม.นะโรดม อินต๊ะปิน ลังคมสืกษา คาสนา และวัฒนธรรม

15 2 ครูอริญขย์ ขัยปริพรรหั ภาษาอังกฤษ

16
ม.6/8 ศิลปี-คำนวณ

1 ครู่วิซุดา งามแว่น วิทยาศาสตร์

17 2 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร สุชศึกษา

18
ม.6/9

ศึลปี-ภาษา/ 1 ครูดาราภรณิ เกิดนพคุณ ภาษาจีน
19 ดนตรี 2 ครูชนิดา ไชยนะ วิทยาศาสตร์

20
ม.6/10

ศิลปี-ภาษา/ 1 ม.กิติศักด๋ึ จันกัน ภาษาไทย

21 ดนตรี 2 ม.คุภกิจ สุบินมิตร์ ศิลปะ(ดนตรีสากล)

22
ม.6/11 ส ืล /)-ภ าษ า/ ดนตรี

1 ม.ปริญญากร กุศล คณิตศาสตร์

23 2 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว ภาษาฝรั่งเศส หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทค

ครูประจำขั้นระดับขั้น 6กรแร!า 6โ๐รโลกากา6 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 30 คน

ท่ี ข้ัน แผนการเรียน ข่ือ - สกุล วิชาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

1 66 ๒ท61 แรลป โทโ. 41โ1:3̂ ๐โก เท3*(ะเาลกป!(3รลกาล! 66)^5เอร หัวหน้าระดับข้ัน

2
14

66 1 โทโ. 0าล๒โโก[วอ!ก (Iเาเณผล):):ลกล[วอก5 7เาล'| 1ลก3บล3อ
3 66 2 โทโ. .เอกล16ลก 6ลกล): 1๓อก5 โทล):เา6๓ ล):เอ5

4
18

66 1 โทร. อ!าลกล):อเาล[วห0 โก .แฬเาลโ๓ งานวัดผลฯ 66

5 66 2 โทร. 7 โอ! ท/!1113๓ร 6ก51เ5เา
6 66 1 โทร. รน[วล):):โล รนผลกกลโ66 (รลโ66โ งานหลักสูตร 66
7 24 66 2 โทโ. อลกเ๒ 6. 71กชนก3ลก -)โ. รออเลเ. ร):บชเ65
8 66 3 โทโ. .เอกล!:เาลก 61๒65 6ก5แร!า

9
26

66 1 โทโ. 0าลโเ^โ!): รลโลเ0โก เกอ)6 เว6กอ16ก1 ร):นอ)V งานธุรการ 66
10 66 2 โทร. นวบโป65 (ร๐๓[วน):6โ
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ท่ี ข้ัน แผนการเรียน ช่ือ สกุล วิฃาท่ีสอน หน้าที่พิเศษ

11 8? 1 /VIร. 8เาลท/ลช66 รญล! งานวิเทศสัมพันธ์ฯ

12 34 88 2 /VIโ. /Vแอ!าล6เ. (1โ655ทโ6แ 8๐5๒เา
13 88 3 /Vเโ. 4๓ ลชอบ 7โลท/ลแ7 5อเ6ก66
14

38
88 1 /VIโ. (รบ๓]0เาก Vลก57นรก รอเ6กอ6

15 88 2 ผใโร. 4๐56๒3 ผลป,ท/ล1 /Vเล๒ 6๓ ล!:!๐5

16 88 1 /VIร. 86กรน[วลก5 8ลก5เปาล๓ 81๐๒57. 5อเ6กอ6
17 44 88 2 /VIโ. รโ66ก!Vลรบ๒ 7ลชลเ0 เนโบ (๒6๓1ร!:โ7
18 88 3 /ฬโ. )อกล*เาลก 56๐11: ผล[รเา 8๐5๒0

19 88 1 /VIโร. 8อ55ลโเก 8ลปลกล[วเาลเวล -

20 48 88 2 /7เ5. 2๒๐บ 71ก5 (Iเา!ก656

21 88 3 เฬโ. (๒โ!ร!:อเวเา6โ ร6ล1 รบร!ก6รร

22 88 1 /Vเร. XIชล8ลโก ร!โ! กก!ร!:ทุ/

23 54 88 2 /VIโ. 4๒1 VลชลV เฬล!:เา6๓311อร
24 88 3 /VIโ. ผล5ลโล] 8ล1ลอ!าลกช6โ 81๐๒57. รอ!6กอ6
25

58
88 1 /Vเโ. Xโลเ5เก5 )ล![อบก5 (รบ!ชลกอ6

26 88 2 /Vเร. นเา2เ6 อล!:บ!ก เช6311เา นเวโลโเลก

27
64

88 1 /VI5. ผ66โเ5ล แ!โลก[วล!รลก /VIล!:1า6๓ล!:!อร

28 88 2 /VIโ. 0ล5กลอเา6ท/ 45^ลท/ 8เา7ร1อ5
29

68
88 1 /VI5. ผล![วล[วอก 86โ๓อเาล๒ช 5๐อ!ล1 ร๒ช!65

30 88 2 เฬร. 8ลอ1า61 4๒ล (รอ๓ เวบ!:6โ

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 -  30 เมษายน 2563 

ลัง ณ วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร'ตวิทยาลัย

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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