
 

 

 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ  

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

ท่ี ประเภท จำนวน รวม หมายเหตุ 
  ชาย หญิง   

๑ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ๑ - ๑  
๒ ผู้อำนวยการ - ๑ ๑  
๓ รองผู้อำนวยการ - ๒ ๒  
4 ครูระดับปฐมวัย 2 35 37  
5 ครูระดับประถมศึกษา 19 52 71  
6 ครูระดับมัธยมศึกษา 20 26 46  
7 ครูสนับสนุน(สำนักบริหาร) - 7 7  
                             รวม 42 123 ๑๖5  

 

         ข้อมูล  ณ วันท่ี  ๓1 มกราคม  ๒๕62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้บริหาร 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 
1 บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 
2 ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการ 
3 ซิสเตอร์อัจฉราวดี  ใสสว่าง รองผู้อำนวยการ 
4 ซิสเตอร์ศรีสมพร  งามวงศ์ รองผู้อำนวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือครูระดับปฐมวัย 

ท่ี ช่ือ-สกุล  หมายเหตุ 
1 นางเสงี่ยม  แสงภารา  
2 นางทับทิม  ปานจุ้ยพะเนาว์  
3 นางเทียรทอง  ผาบุญมา  
4 นางภรพัชรินทร์  สวัสด์ิสละ  
5 นางอริสรา  พานอนันต์  
6 นางช่อประยงค์  ป้องศรี  
7 นางสาวธีรนันท์  วิเศษดอนหวาย  
8 นางสาวกนกวรรณ  อาจหาญ  
9 นางสาวปรีดา  แน่นอุดร  

10 นางวันเพญ็  โชคเหมาะ  
11 นางสาวอุไรวรรณ  สิงห์ชา  
12 นางรุจิราพร  ทองบุสกุล  
13 นางสาวบุษยาภรณ์  วงอาษา  
14 นางสุธรรมา  ประโลมรัมย์  
15 นางสุภัทรา  สัตนาโค  
16 นางสาวปิ่นแก้ว  สำแดงเดช  
17 นางประภัสสร  ศรีอุดม  
18 นางจินตนา  เหล่ายนขาม  
19 นางแวววาว  เซซ่ง  
20 นางวาสนา  ระดาฤทธิ์  
21 นางเกศินี  กุชัยภูมิ  
22 นางอรัญญา  พ่อศรีชา  
23 นางขวัญฤดี  จันทรสมบัติ  
24 นายมาโนช  วิชเดช  
25 นางนิตยา   ศรีปัญญา  
26 นายกิติศักดิ ์ โพธิ์ลังกา  
27 นางนิภา  ชัญถาวร  
๒8 นางรุ่งนภา  วรนาม  
29 นางสาวนิภาพร  บุญเช้ือ  
30 นางอรพนิ   วีเชียรนีรนาท  
31 นางสาวยุภาพร  ประทุมดวง  

   ๓2 นางสาวมนัชญา  ป่าจิก  

33 นางสาวราตรี  โพธิสาร  
34 นางสาวสุดารัตน์  พันแสน  
35 นางสาวปรีชฎา  ย่ิงกำแหง  
36 นางอรทัย  ชนะอรรถ  
37 Miss.Reylen  J.Sausa     



 

 

รายช่ือครูสำนักบริหาร 

ท่ี ช่ือ-สกุล  หมายเหตุ 
1 นางสาวลักษณ์วิภา  ตรีทศ  
2 นางสาวอุมาพร  สรสิทธิ์  
3 นางวริศรียา  ธนชัยบุญเกียรติ  
4 นางสาวสาคร  เอนกนวล  
5 นางสาวฐิตวดี  เวียงสิมา  
6 นางสาวรัติกาญน์  บัวหาร  
7 นางณัฐฐา  วรนาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือครูระดับประถมศึกษา 

ท่ี ช่ือ-สกุล  หมายเหตุ 
1 นางสุกัญญา  เพ็งอารีย ์  
2 นางสมาภรณ์  ครองประจิตร  
3 นางเข็มเพชร  ผ่านจังหาร  
4 นางศิริธร  คำแสงดี  
5 นางสาวชนัญญา  ยิ่งกำแหง  
6 นางรัชนี  สุวรรณธาดา  
7 นางอุไรวรรณ  บุระผากา  
8 นางรัตนา  สุราอามาตย์  
9 นางเพ็ญศิลป ์ วารีหยาด  

10 นายชาญชัย  คลังบุญวาสน์  
11 นายสุทัศน์  สุทธิสนธิ  
12 นางประภัสสร  พิลาภ  
13 นางสมใจ  วงศ์จร  
14 นางประจวบ  แก้วอามาตย์  
15 นางนันทิยา  ก้านดอกไม ้  
16 นางอำพร  ทมโยธา  
17 นางขันทอง  จันทร์หอม  
18 นางสุขสันต์  ลารังสิทธิ์  
19 นางลักขณา  สิงหะพล  
20 นางพิมพ์รชดา  กมลช่วง  
21 นางจีระภา  อุ่นพิกุล  
22 นางอังคณา  พลับเพลิง  
23 นางอิงอร  อัมพาพันธ ์  
24 นายเมธี  พ่อศรีชา  
25 นางสาวลำพูน  อาจคำไพร  
๒6 นายอภิรัฐ  วโรรส  
27 นางสาวสุภากาญจน์  สุขรัตน์  
28 นางพานิช  แสนกล้า  
29 นางสาวมนัสชนก  รัตนตรัยวงศ์  
30 นายอุทัยทิศ  ทิพศรีราช  
31 นางปิยะวรรณ  ทิพศรีราช  
๓2 นางภัทรพร  กะจะวงษ ์  
๓3 นางปิยนุช  วงศ์อามาตย์  
34 นางประวีณ์นุช  สุทธิโสกเชือก  
35 นายภูวดล  สวัสด์ิสละ  
36 นางนิตยา  คำใสสุข  



 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
37 นางณพัฐธิกา  ฐิตวิรัชวัฒน์  
38 Msr. Leyna  Trisri  
39 นางกรรณิการ์  โตขำ  
40 นายอนันต์  บุตราษี  
41 นางศรีสกุล  บุตรช่วง  
42 นายชานน  จันทะคัด  
๔3 นางสาวภานุมาศ  ชลเทพ  
๔4 นายนคร  ศรีวะอุไร  
๔5 นางสาวกมลลักษณ์  หารพรม  
46 นางสาวศิรินันต์  มาตรหลุบเลา  
47 นางสาวสุกัญญา  นรทีทาน  
48 นางสาวไพรรัตน์  ชะปูแสน  
49 นางสาวกานต์พิชชา  คำใสสุข  
50 นางสาวสุวิดา  ไชยวงศ์  
๕1 นางสาวรุจิรา  สุวรรณแสน  
๕2 นายปิยะวัฒน์  วรรณศิร ิ  
๕3 นายเนรมิต   ภูบุญเต็ม  
๕4 นางสาวฌาลิสา   ประหา  
55 นางสาวปิยวรรณ   วงศ์วีระประเสริฐ  
56 นายปานทอง    ชาธรรมมา  
57 นายศิริพงษ์ บัวหาร  
58 นางสาวกฤษณา  ชูศรีทอง  
59 นางสาวณัฐธิยา  หนองหิน  
๖0 นางปุณสิตา  ทองรักษ์  
๖1 นายนรากร  พิภักดี  
๖2 นายปณิธิศร์  แพงคำ  
63 นางสาวจินดารัตน์  แน่นอุดร  
64 Mrs.Genalyn  Espirtu  
65 นางสาวธันวิดา  วิชระอนนท์  
66 นายศุภชัย  สาวิสัย  
67 Mr.Roy  Mondejar  
68 นางสาวดวงดารา  ถาวร  

69 นายองอาจ  นันตะนะ  

70 นางสาวสุวิมล  วิมาร  

71 นายปฏิพัทธ์  จันทะวงษ์  
 

 



 

 

รายช่ือครูระดับมัธยมศึกษา 

ท่ี ช่ือ-สกุล  หมายเหตุ 
1 นางลดาวัลย์  จันทะคัต  
2 นางรุ่งรัตน์  นันตะเวช  
3 นางอนุทิน  บูรณปัทมะ  
4 นายมานิตย์  สัตนาโค  
5 นายสินสวัสด์ิ  เทียมสกุล  
6 นายนิวัฒน์  อาจนิยม  
7 นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์  
8 นายเอกรัฐ  พิศดู  
9 นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน  

10 นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูอุภัย  
11 นางสาววิภาภรณ์  มนตรี  
12 นายวีรศักดิ์  เซซ่ง  
13 นางยุพิน  ศิริบูรณ์  
14 นางชนากานต์  อินทะวัน  
15 นางสุดาพรรณ  อรุณจิรโชค  
16 นายปริญญา  เกษมสุข  
๑7 นางปิ่นสิริ  ภูบุญเต็ม  
๑8 นางสาวกรรณิการ์  พันสุไพร  
19 นายสิรภัทร  หมื่นศรี  
20 นายชัยมงคล   ภูโกสัย  
21 นายธเนศ  พุ่มทอง  
22 นางสุธัญญา  กวนหลวง  
23 นางสาวอนุธิดา  ไชยนาแพง  
24 นางสาวพรนิภา  มาแก้ว  
25 นายทวีลาพ  ชมภูจันทร์  
26 นางวานิสสา  พูลสวัสด์ิ  
27 นายนครินทร์ เกษมทรัพย์  
28 นายเอนก  คำตา  
29 นางสาวศราณี  ศรีสำโรง  
30 นางสาวชฎาภรณ์  แก้วแสนทิพย์  
31 นายวรวัฒน์  พัฒนนวพงศ์  
32 นางสาวณัฐรพร  ชำนาญยนต์  
33 นางกริยาพัชร์  โพธิประสิทธิ์  
34 นางสาวชารีญา  สมโพธิ์  
35 นายศิริวัฒน์  ลาวัลย์  
36 นายสุชัย  ยุซิ  



 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล หมายเหตุ 
37 นางสาวนิตยา  รูปเหล่ียม  
38 นายประวิทย์  หานุภาพ  
39 นางสาวศิรินธร  กลางท่าไคร้  
40 นายเอกพงษ์  ประเสริฐสังข์  
41 นางสาวปิยะรัตน์  สงค์จันทร์  
42 นายประดิษฐ์ถา  ประดับสี  
43 นางสาวมาลิสา  อินรักษา  
44 Mr.Obi Kingsly Nchenghe  
45 Mr.Andrei  Duzhenko  
46 นางสาวชลวิภา  โพธิ์หมุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อครู IEP โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 

ท่ี ช่ือ-สกุล ลงช่ือ ระดับ หมายเหตุ 
1 นางสาวกฤษติยาพร  ทองบ่อ IEP ปฐมวัย  
2 นางสาวเจนจิรา  สุขเพ็ง IEP ปฐมวัย  
3 นางสาวพิษณ์สุดา  ภูลวรรณ IEP ปฐมวัย  
4 นางสาวจีระนันท์  รักการ IEP ประถมศึกษา  
5 นางสาวพัทธนันท์  ประสาร IEP ประถมศึกษา  
6 นายปัญญา  อุตตะมัง IEP ประถมศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 รายช่ือครูท่ีสำเร็จการศึกษาปริญญาโท (ปรับวุฒิ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล สำเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตร/สาขาวิชา สถาบัน สอนวิชา/
ระดับ 

1. นายนิวัฒน์   อาจนิยม 
 

6 ต.ค. 49 วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

มัธยมศึกษา 

๒. นางศิริธร  คำแสงดี 30 ก.ค. 54 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุร ี

ประถมศึกษา 

3. นางสาวสุวิดา  ไชยวงศ์ 
 

4 ต.ค. 54 เทคโนโลยี่และส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ปฐมวัย 

4. นางภัทรพร  กะจะวงษ ์ 10 ก.ย. 55 หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ประถมศึกษา 

5. นางสาวจุฬาลักษณ์ 
ภูอุภัย 

12 พ.ย..55 วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ประถมศึกษา 

7 นางลดาวัลย์  จันทะคัต     
8 นางสาวปิยวรรณ  วงศ์วีระ

ประเสริฐ 
    

9 นางยุพิน  ศิริบูรณ์ 
 

28 เม.ย.61 ศิลปศึกษามหาบัณฑิต(ศศ.ม.) 
สาขาภาษาและวรรณกรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

ภาษาไทย 
มัธยมศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายช่ือครูระดับมัธยมศึกษา 

ท่ี ช่ือ-สกุล วิชาท่ีสอน 
1 นางลดาวัลย์  จันทะคัต การค้นคว้า(IS) 
2 นางรุ่งรัตน์  นันตะเวช ชีววิทยา 
3 นางอนุทิน  บูรณปัทมะ นาฏศิลป์ 
4 นายมานิตย์  สัตนาโค สังคม 
5 นายสินสวัสด์ิ  เทียมสกุล บรรณารักษ์ 
6 นายนิวัฒน์  อาจนิยม วิทย ์
7 นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์ คณิตศาสตร์ 
8 นายเอกรัฐ  พิศดู ดนตรี 
9 นางสาวหยาดฝน  อินทะเสน ภาษาไทย 

10 นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูอุภัย ชีววิทยา 
11 นางสาววิภาภรณ์  มนตรี ภาษาอังกฤษ 
12 นายวีรศักดิ์  เซซ่ง พลศึกษา 
13 นางยุพิน  ศิริบูรณ์ ภาษาไทย 
14 นางชนากานต์  อินทะวัน การงานอาชีพ 
15 นางสุดาพรรณ  อรุณจิรโชค ภาษาอังกฤษ 
16 นายปริญญา  เกษมสุข คอมพิวเตอร์ 
๑7 นางปิ่นสิริ  ภูบุญเต็ม คณิตศาสตร์ 
๑8 นางสาวกรรณิการ์  พันสุไพร วิทยาศาสตร์ 
19 นายสิรภัทร  หมื่นศรี พลศึกษา 
20 นายชัยมงคล   ภูโกสัย คอมพิวเตอร์ 
21 นายธเนศ   พุ่มทอง สังคม 
๒2 นางสาวสุธัญญา  โพธิ์คลัง แนะแนว 
23 นางสาวอนุธิดา  ไชยนาแพง คณิตศาสตร์ 
24 นางสาวพรนิภา  มาแก้ว คณิตศาสตร์ 
25 นายทวีลาพ  ชมภูจันทร์ คอมพิวเตอร์ 
26 นางสาวญาณี  เมธาพิสิทธิกุล ภาษาอังกฤษ 
27 นางสาววานิสสา  พูลสวัสด์ิ แนะแนว 
28 นายนครินทร์  เกษมทรัพย์ ฟิสิกส์ 
29 นายเอนก  คำตา ภาษาอังกฤษ 
๓0 นางสาวศราณี  ศรีสำโรง ภาษาจีน 
31 นางสาวชฎาภรณ์  แก้วแสนทิพย์ สังคม 
32 นายวรวัฒน์  พัฒนนวพงศ์ ภาษาไทย 
33 นางสาวณัฐรพร  ชำนาญยนต์ สุขศึกษา 
34 นางกริยาพัชร์  โพธิประสิทธิ์ ภาษาไทย 
35 นางสาวชารีญา  สมโพธิ์ เคมี 



 

 

36 นายศิริวัฒน์  ลาวัลย์ ศิลป 
37 นายสุชัย  ยุซิ สังคม 
38 นางสาวนิตยา  รูปเหล่ียม ภาษาอังกฤษ 
39 นายประวิทย์  หานุภาพ ฟิสิกส์ 
40 นางสาวศิรินธร  กลางท่าไคร้ ฟิสิกส์ 
41 นายเอกพงษ์  ประเสริฐสังข์ ดนตรี 
42 นางปิยะรัตน์  สงค์จันทร์ สังคม 
43 นายประดิษฐ์ถา  ประดับสี คณิตศาสตร์ 
44 นางสาวมาลิสา  อินรักษา คณิตศาสตร์ 
45 นางณัฐฐา  วรนาม ธุรการ 
46 Mr.Obi Kingsly Nchenghe ภาษาอังกฤษ 
47 Mr.Andrei  Duzhenko ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


