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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 หัวหน้าระดับ  นายสมยศ  สิทธิ์  

รองหัวหน้าระดับ  นางโชติมา  แก้วอินทร์ 
รองหัวหน้าระดับ  นางชญาภา  สังข์ทอง 

 เลขานุการระดับ  นางสาวสุวิรากร  ค าเจริญ 
 

ห้อง ท าความสะอาดห้อง ครูที่ปรึกษา 
1/1 2201 นางพรธนีย์  ผ่องอ าพรรณ นายอนันต์  เอกกุล 
1/2 2202 นางโชติมา  แก้วอินทร์ นางสุอัญชลี  ทองนอก 
1/3 2203 นางสาวบงกช  จันทร์สุข --------------------------------------- 
1/4 2204 นางสาวสมฤดี  แดงแก้ว --------------------------------------- 
1/5 2205 นางสาวสุวิรากร  ค าเจริญ นางสาวใจดี  ดิษโสภา 
1/6 2206 นายศรัณย์  สุนทรสิงห์ --------------------------------------- 
1/7 2207 นางชญาภา  สังข์ทอง --------------------------------------- 
1/8 2208 นางพัชรี  ชาตะวิทยากูล นายสากล  สืบวงศ์ 
1/9 2301 นางกาบแก้ว  มาสุข นางสาวอุราพร  ชาติวัฒนธาดา 
1/10 2302 นางวัชรีย์  กิจธิคุณ นางสาวสิรภัทร  ปิ่นทอง 
1/11 2303 นางถนอม  เทียนรัตน์ --------------------------------------- 
1/12 2304 นางสุนีย์  กิตติรัตนสมบัติ นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร 
1/13 2305 นางอมร  เส้งเซ่ง --------------------------------------- 
1/14 1216 นายอติพงศ์  ใบงาม --------------------------------------- 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 หัวหน้าระดับ  นางนภาภรณ์  ปิ่นทอง 
 รองหัวหน้าระดับ  นางจารุณี  รักวิจิตร 
 รองหัวหน้าระดับ  นายอมรินทร์  คณะแนม 
 เลขานุการระดับ   นางพิชญ์โสภา  พรายดัสถ์ 
 

ห้อง ท าความสะอาดห้อง ครูที่ปรึกษา 
2/1 1121 นางอรสา  สุขสกุล -------------------------------------- 

2/2 1122 นางพัชรีภรณ์  สิริสงกรานต์ นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม 
2/3 1123 นางเพ็ญภิลักษณ์ รักษนาเวศ นางสาวตรีนุช  สีสวย 
2/4 1219 นางลักขณา    ช านิธุระการ นางสาววลัยรัตน์  จนัเพ็ญ 

2/5 1220 นางปราณิสา  สวสัดี นางสาวรัตนา  ไพโรจน์ภักดิ์ 
2/6 1221 นางสาวอาภัสรา ราษฎร์ธนสกุล นายจรัส  ปิ่นทอง 
2/7 1311 นางจารุณี  รักวิจิตร -------------------------------------- 

2/8 1316 นายณัฎฐ  สวัสด ี นางจนัทราพร  คงอาวุธ 

2/9 1317 ว่าที ่รอ. สุพจน์  ยังรอด นางสาวสกาวเนตร  เทพสง 

2/10 1321 นางพิชญ์โสภา  พรายดัสถ์ นายอมรินทร์  คณะแนม 
2/11 1322 นางจิรฐา  เทพรัตน์ -------------------------------------- 

2/12 1323 นางกรรณิการ์  หัสรังษี นางสาวอัจฉรา  ฉิมพลดั 

2/13 1324 นางสาวรุ้งศิริ  ไพโรจน์ นางสาวศิรดา  บริสุทธิ์ 

2/14 1217 นางสาวอรณิชชา วิริยกิจโกศล -------------------------------------- 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 หัวหน้าระดับ  นางมนุญญา  ทรงเดชะ 
 รองหัวหน้าระดับ  นายเมธี  บุญปลอด 
 รองหัวหน้าระดับ  นางสาวปราณีต  เพชรชูวงศ์ 
 เลขานุการระดับ             ว่าที่ รต.หญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย ์
 

ห้อง ท าความสะอาดห้อง ครูที่ปรึกษา 
3/1 2306 นางภัสราพร  บุญศิริ ....................................................... 
3/2 2307 นางพรสิน  แสงเพ็ชร นางภาวิมล  ศรีทองสุข 
3/3 2308 นางสาวลักขณา  อุเทนะพันธ์ นางสาววิภาวดี  ธนามิตต ์
3/4 2401 นางสาววโรชา  ขวัญเทียน ....................................................... 
3/5 2402 นางสาวเบญญาภา  ภักดี นายเมธี  บุญปลอด 
3/6 2403 นางสาวปราณีต  เพชรชูวงศ์ ....................................................... 
3/7 2404 นางพนิดา  รุจิรยศ นายสุภัทร  ประพฤติ 
3/8 2405 ว่าท่ี รต.หญิงนฤมล  พิทยาธรรมทิตย์ นางกรรณิกา  เขียวจันทร์ 
3/9 2406 นางสาวณัฐกานต์  พิรุณละออง นางสาวนลินภัสร์  จิตพิบูลย์ 
3/10 2407 นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย ....................................................... 
3/11 2408 นางเรืองรัตน์  นุกูลสุวรรณ นางพยอม  ธัญรส 
3/12 1218 นายทวีศักดิ์  ยังรอด ....................................................... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 หัวหน้าระดับ   นางวิไล  สิตะพงศ์ 
 รองหัวหน้าระดับ  นางสาวนงเยาว์  บุญสุข 
 รองหัวหน้าระดับ  นางนิรมล  คุ่มเคี่ยม 
 เลขานุการระดับ   นางเอมอร  หงษ์ทอง 
 

ห้อง ท าความสะอาดห้อง ครูที่ปรึกษา 
4/1 1209 นางนันท์นภัส  บัวแก้ว ..................................................... 
4/2 1305 นางสุชาดา  จิตจ า นางสาวพัทธนันท์  แก้วนพรัตน์ 
4/3 1104 นางธีราภรณ์  เจริญสุข นางเอมอร  หงษ์ทอง 
4/4 1105 นางพงษ์นิภา  สืบวงศ์ นายปภังกร  ธนันทณัฐภัค 
4/5 1312 นางอมราภัสร์  บุญสิทธิเศวต นางทิวาพร  อังศุกาญจนกุล 
4/6 1120 นางสาวนงเยาว์  บุญสุข ..................................................... 
4/7 1303 นางสาวจาริณี  เนียมเกต นางสาวพรชนก  ประเสริฐ 
4/8 1202 นายกัมพล  สังขรัตน์ นางนิรมล  คุ่มเคี่ยม 

 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 หัวหน้าระดับ   นายจ าลอง  ฉุ้นประดับ 
 รองหัวหน้าระดับ  นางสาววรรณา  สุวรรณมณี 
 รองหัวหน้าระดับ  นางสาวสายโสภา  ทองสาย 
 เลขานุการระดับ  นางสาวิตรี  แสงงาม 
 

ห้อง ท าความสะอาดห้อง ครูที่ปรึกษา 
5/1 1210 นางสาวิตรี  แสงงาม ................................................... 
5/2 1103 นางสุกัญญา  เทพรินทร์ ................................................... 
5/3 1101 นางสาวสมใจ  พิทักษ์ธรรม นายวิสุทธิ์  เพียรเจริญ 
5/4 1310 นางสุจินต์  แก้วประสิทธิ์ ................................................... 
5/5 1315 นางสาววรรณา  สุวรรณมณี ................................................... 
5/6 1325 นายสุวิทย์  แก้วชื่น นางสาวกาณติมา  จิหมัน 
5/7 1326 นางสาวฉันทนา  คงแป้น ................................................... 
5/8 คอมฯ(การงาน) นางสาววรรณา  ซุ่นซิ่ม ................................................... 
5/9 1306 นางสาวสายโสภา  ทองสาย ................................................... 
5/10 1304 นางสาวรวิกานต์  อีชะโรจน์  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 หัวหน้าระดับ   ว่าที่ รท.ประภาศ  คุปต์กาญจนกุล 
 รองหัวหน้าระดับ  นางอรนันท์  สวนจันทร์ 
 รองหัวหน้าระดับ  นางสาวภนิตา  ทวรัตน์ 
 เลขานุการระดับ  นางอโนรัตน์  หวานสนิท 
 

ห้อง ท าความสะอาดห้อง ครูที่ปรึกษา 
6/1 1211 นางสาวภนิตา  ทวรัตน์ ................................................... 
6/2 1301 นางณัฐติกานต์  ข าทิพย์ ................................................... 
6/3 1106 ว่าที่ รต.หญิงราตรี พุทธทอง ................................................... 
6/4 1124 นายฟัยรุส  บินดาโอะ ................................................... 
6/5 แนะแนว นายประเวศ บุญราศรี ................................................... 
6/6 1222 นางอโนรัตน์  หวานสนิท นางอรนันท์  สวนจันทร์ 
6/7 1318 นางวารี  ผอมภักดี ................................................... 
6/8 1302 นายทรงภพ  เทพโอสถ นายฉัตรชัย  ชัยพรพิพัฒน์ 
6/9 1307 นางสาวสมทรง  คงจินดามุณี ................................................... 
6/10 1309 นางสาวอรอุมา  รอดผล ................................................... 

 
 
  
 


