
1 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธ์ิ director_kc@kc.ac.th

1 ว่าท่ีร้อยตรีดอน หงษ์ทอง don1807@kc.ac.th
2 นายจตุเมธ ชิดสูงเนิน jatumeth@kc.ac.th
3 นางอาริยาพัชร์ ฤกษ์สมบูรณ์ดี raya258899@kc.ac.th

1 นายสุรพศ        กิจนิธิธาดา tt837@kc.ac.th
2 นายมนัส            พุทธคุณ tt106835@kc.ac.th
3 นางสาวจิรศุภา    อินทสะอาด tt12124@kc.ac.th
4 พ.จ.ต.ศิริศักด์ิ  สาสะ tt13368@kc.ac.th
5 นางสาวศยาพร   ศรัทธาผล tt3861@kc.ac.th
6 นายเชิดศักด์ิ ภักดีวิโรจน์ cherdsak.pak@kc.ac.th
7 นางสาวหทัยชนก ทรัพย์พันแสน tt12146@kc.ac.th
8 นางสาวมณฑาทิพย์ คงประเสริฐ tt9188@kc.ac.th
9 นางปรียนันท์ สาสะ tt3458@kc.ac.th
10 นางสาวมัณฑณา สุทธินัย tt12116@kc.ac.th
11 นางสาวสุนิษา วุฒิภักตร์ tt12123@kc.ac.th
12 นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่าง tt4154@kc.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายช่ือบุคลากรพร้อม E-Mail Address

E-Mail Address หมายเหตุ

ผู้อ านวยการ

รองผู้อ านวยการ

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ล าดับ ช่ือ  -   สกุล



1 นางสาวจันที    วะสุขันธ์ tt34401@kc.ac.th
2 นางสาวสุนันท์      เทพาชมภู tt12139@kc.ac.th
3 นางสิริรัตน์ ครามวิชิต tt34339@kc.ac.th
4 นางสุพรรณี กิจนิธิธาดา tt4547@kc.ac.th
5 นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์ tt12099@kc.ac.th
6 นางกาญจนา จ้อยเจริญ tt12109@kc.ac.th
7 นายสุทธิพงษ์ น่ิมนวล tt4965@kc.ac.th

1 นายทิพย์พระเนตร  ทองรัตน์ tt12150@kc.ac.th
2 นางธนัชชา       กาญจนเมธี tt34337@kc.ac.th
3 นางศรีการดา       จันทร์รงค์ tt82770@kc.ac.th
4 นางสาวโชติกา อินประนาม tt14957@kc.ac.th
5 นางสาวแสงเทียน พระมุลลิลา tt12149@kc.ac.th
6 นางสาวภัทราวดี อ่อนมี tt12112@kc.ac.th
7 นางสาวรุ่งนภา จิตตสินนวา tt12114@kc.ac.th
8 นางสาววรัญญู ฉายผุด tt12162@kc.ac.th
9 นางสาววิลาสิณี จ้างประเสริฐ tt12115@kc.ac.th

1 นางสาวนวลผจง   ภู่พงศ์พันธ์ุ tt12161@kc.ac.th
2 นางสุทธิรัตน์ ศรีเกษม tt17512@kc.ac.th
3 นางศุภร             วิเศษอักษร tt13401@kc.ac.th
4 นางนริศร กรุงกาญจนา tt1118@kc.ac.th
5 นางสาวดวงพร แก้วคงคา tt2987@kc.ac.th
6 นางสาวจิราพร   โบสิทธิพิเชฎฐ์ tt3299@kc.ac.th
7 นายกัปปิย เล้าเจริญ tt14233@kc.ac.th
8 นางสาวปัทมา ทมมืด tt12121@kc.ac.th
9 นางสาวมธุรส เพชรอนันต์ tt111630@kc.ac.th

ล าดับ ช่ือ  -   สกุล หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

E-Mail Address



1 นายอัครพล คงใจดี tt5636@kc.ac.th
2 นายสุเทพ อบเชย tt34029@kc.ac.th
3 นายวรพจน์ ณ พัทลุง tt12143@kc.ac.th
4 นางสาวพอรุ้ง แสงนวล tt8484@kc.ac.th
5 นายนัสรีย์ ตามาต tt20972@kc.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 นางสาวปราณี    แซ่ล้ิม tt516@kc.ac.th
2 นายสมพงศ์      พรหมทอง tt12103@kc.ac.th
3 นางสาวเนาวรัตน์    ศรีสุทธิกุล tt12086@kc.ac.th
4 นางสาวชุลีพร        แจ่มถนอม tt29016@kc.ac.th
5 นางสาวสมนา        สุขสกุลวัฒน์ tt15013@kc.ac.th
6 นางอารียา          แสงค า tt292@kc.ac.th
7 นางสาวรัชนี      รูปสวย tt99643@kc.ac.th
8 นายพรศักด์ิ เมืองงาม tt6695@kc.ac.th
9 นางสาวทิพสุคนธ์ บุญรอด tt31775@kc.ac.th
10 นางมณทิชา สุพรรณค า tt2530@kc.ac.th
11 นายสุดสาคร ศรีบัวรอด tt21738@kc.ac.th
12 นางภาวิดา           บุตรเนียม pawida@kc.ac.th
13 นายอาทิตย์ ไชยจันทร์ tt34336@kc.ac.th
14 นายธิรพงษ์ มีแก้ว tt2466@kc.ac.th
15 นางสาวจุฑาภรณ์ จุลอุณห์ tt4219@kc.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญ tt506@kc.ac.th
2 นางสาวนงลักษณ์       นาคช านาญ tt114069@kc.ac.th
3 นายศราวุธ รักดี tt12444@kc.ac.th
4 นางสาวสุริวิภา สุปัญญาพงศ์ tt12129@kc.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ล าดับ ช่ือ  -   สกุล E-Mail Address หมายเหตุ



1 นางวิไลวรรณ อนันรัตน์ tt33479@kc.ac.th
2 นางสุชญา           เกียรติโกมล tt102120@kc.ac.th
3 นายธานุวัติ สมไพบูลย์ tt12119@kc.ac.th
4 นางสาวประเทือง  เสรีเผ่าวงษ์ tt2473@kc.ac.th
5 นางปริณดา กล่ินถือศีล tt1094@kc.ac.th

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย tt12153@kc.ac.th
2 นางสาวเจริญ          ข าสุวรรณ์ tt12147@kc.ac.th

E-Mail Address หมายเหตุ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ล าดับ ช่ือ  -   สกุล



1 นางสาวไมตรี นาตาแสง tkc4650@kc.ac.th
2 นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริ tkc1831@kc.ac.th
3 นางสาววราภรณ์ แจ้งแช่ม tkc0277@kc.ac.th
4 นางสาวอรพิน ตะโกนวล tkc9591@kc.ac.th
5 นางวชิราพร รัตน์วิจิตต์เวช tkc2933@kc.ac.th
6 นางอนัญญา ราวรา tkc1182@kc.ac.th
7 นายธีระวัฒน์ เอ้ือนโอด tkc6673@kc.ac.th
8 นายเวชสิทธิ สุขมาก tkc1347@kc.ac.th
9 นายประเสริฐ แสงค า mr.tee@kc.ac.th
10 นางสาวอัจฉราวรรณ หิรัญเคราะห์ tkc9741@kc.ac.th
11 นางสาววีรฐาน์ รวีศักดิพัฒน์ tkc1683@kc.ac.th
12 นางสาวฐิตาภัสร์ บุญสินนพวัฒน์ tkc3392@kc.ac.th
13 นางสาวสาธิยา  ยุวัฒนา  tkc2528@kc.ac.th
14 นางสาวอรนุช บัวพรม tkc0009@kc.ac.th
15 นางสาวศุภมณฑา ไวยเจริญกุล tkc4017@kc.ac.th
16 นายพงษ์วุฒิ ไกรสัย tkc1100@kc.ac.th
17 นางสาวนันทพร สมบุตร tkc9924@kc.ac.th
18 นายธุวชิต หิรัญญะสิริ tkc52347@kc.ac.th
19 นายภัทรภูมิ คร้ามพิมพ์ tkc69951@kc.ac.th
20 นายวัชริศ คงสนิท watcharit@kc.ac.th
21 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงปภัสรา รัตนภักดี paphatsara@kc.ac.th

1 Mr.Eliseo Tuburan Juventod t.elee@kc.ac.th

ครูต่างชาติ

ล าดับ ช่ือ  -   สกุล

ครูอัตราจ้าง/สนับสนุนการสอน

E-Mail Address หมายเหตุ

mailto:paphatsara@kc.ac.th


2 Mr.Reymar John L.Sardon t.mark@kc.ac.th
3 Mrs.Ma Adora  Mascardo t.maria@kc.ac.th
4 Mr.Tony Mark Kurth t.tony@kc.ac.th


