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อาจารย์ นางสาว กรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ภาษาไทย ภาษาไทย การอา่นและการเขยีน ซีรีย์จนีและเกาหลี Kannika Sabsomboon
อาจารย์ นางสาว กญัจน์ชญา ระมั่น ภาษาไทย ภาษาไทย การประกอบอาหาร อาหารเพือ่สุขภาพ Kanchaya Ramun
อาจารย์ นางสาว จไุรรักษ์ ศรีวัฒนา ภาษาไทย ภาษาไทย คัดลายมือ วรรณคดีไทย Jurairak Sriwattana
อาจารย์ นาย ธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาพยนตร์ศึกษา วรรณกรรมสมัยใหม่ Touchwin Yoschalermwong
อาจารย์ นางสาว พร้อมเพือ่น จนัทร์นวล ภาษาไทย ภาษาไทย การท าขนม การท่องเที่ยว Promphuan Channual
อาจารย์ นาย ภูษิต ศรีมณี ภาษาไทย ภาษาไทย การท าอาหาร การท่องเที่ยว Phusit Srimanee
อาจารย์ นางสาว มลฤดี ฐิติชยัมงคล ภาษาไทย ภาษาไทย Monrudee Thitichaimongkol
อาจารย์ นางสาว วรรณพร พชิพรม ภาษาไทย ภาษาไทย การใชค้ าศัพท์ในวงการกฬีา การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ Wannaporn Pichprom
อาจารย์ นางสาว วรวรรณ ศรีสงคราม ภาษาไทย ภาษาไทย การปลูกและขยายพนัธ์ุแคคตัส Worawan Srisongkhram
อาจารย์ นาง วรารักษ์ เกยีรติสมชาย ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดี นาฏศิลป์ไทย Wararak Kiatsomchai
อาจารย์ นางสาว วีรดา ฤทธิพนัธรักษ์ ภาษาไทย ภาษาไทย ขนม อาหาร ท่องเที่ยว Veerada Ritthipantharak
อาจารย์ นาย ศุภชยั ธูปสุวรรณ ภาษาไทย ภาษาไทย ท าอาหาร เพลง ซีรีส์ Supachai Toopsuwan

ผศ. นางสาว สุวิกรม มาประณีต ภาษาไทย ภาษาไทย เขยีนขา่วประชาสัมพนัธ์ วาดภาพ Suvikrom Mapraneat
อาจารย์ นาย อนุศักด์ิ เนตรานนท์ ภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีศึกษา วัฒนธรรมศึกษา Anusak Netrananda
อาจารย์ นาย โชคอ านวย เอี่ยมนเรพร ภาษาไทย ภาษาไทย Choke-amnuai Eiamnnarebhorn
อาจารย์ นางสาว ดวงกมล ธงชมเชย ภาษาไทย ภาษาไทย Dongkamol Thongchomchay

ผศ. ดร. นางสาว สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชยั คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ อาหาร กฬีา กรีฑา Soontaree Palawatchai

อาจารย์ นางสาว กนกวรรณ มิ่งขวัญ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น เขยีน code HTML Kanokwan Mingkwan

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์

โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)

ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญพิเศษของอำจำรย์

โรงเรียนสำธิตแหง่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
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อาจารย์ นางสาว เกณิกา กรกญัญพชัร คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ อาหาร การท่องเที่ยว Kanikar Kornkunyapat

อาจารย์ นาย จกัรพงษ์ ผิวนวล คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ การท่องเที่ยว Weight Training Jakkaphong  Piewnaun

อาจารย์ นางสาว ชไมพร หลวงวิเศษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ การพมิพง์าน ไทย - องักฤษ Matlab, latex Chamaiporn Luangwiset

ผศ. นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ฉายา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบั Naronglit Chaya

อาจารย์ นางสาว วิชชดุา วิศววิลาวัณย์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ การท่องเที่ยว วรรณกรรม(ไทย, แปล) Witchuda Witsawawirawan

อาจารย์ นาย ธีรพงศ์ แกว้ฉาย คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถสืบเสาะหาโปรโมชั่น โปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น Teerapong Kaewchay

อาจารย์ นาย ธีรภพ ชาดวง คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ การถา่ยภาพ จกัรยาน Teerapob  Chaduang

อาจารย์ นางสาว พชัรภรณ์ สังขท์อง คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ กจิกรรมนาฏศิลป์ไทย โปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น Patcharaporn Sungthong

อาจารย์ นาย มนตรี แจง้มงคล คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ บันเทิงเกาหลี เทคโนโลยี Montree Jangmongkol

อาจารย์ นางสาว รัตติกาล นิยมเอี่ยม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น อาหาร Rattikan Niyom-eam

อาจารย์ นาง วรรณา โรจนะบุรานนท์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประกอบอาหาร Vanna Rojanaburanon

อาจารย์ นางสาว วีณา ยาไทย คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ งานฝีมือ เชน่ จกัสาน ปักครอ กจิกรรมนาฏศิลป์ Weena Yathai

อาจารย์ นาย สมนึก พงศ์กหุลาบ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วีดิโอเกม เคร่ืองเล่นเกม กฬีาและการท่องเที่ยวทุกประเภท Somnuk Pongkulab

อาจารย์ นางสาว สิริกาญจน์ สมกล้า คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ บันเทิงเกาหลี โปรแกรมคอมพวิเตอร์เบื้องต้น Sirikan Somkla

อาจารย์ นางสาว รัตนา แสงงาม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ โปรแกรมค านวณทาง การน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Rattana Sangngam

อาจารย์ นางสาว อภิษฏา ลัมสุต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ท่องเที่ยว อาหาร Apisada Lummasud

อาจารย์ นางสาว ทัศนีวรรณ์ เลิศเจริญฤทธ์ิ วิทยาศาสตร์ เคมี สัตว์เล้ียง พชื Tassaneewon Lertcharoenrit

รศ.ดร. นาง กฤษณา ชนิสิญจน์ วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา อาหาร สัตว์เล้ียง ต้นไม้ Kritsana Shinnasin

อาจารย์ นางสาว กฤษณา โภคพนัธ์ วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา ต้นไม้ ดาราศาสตร์ Krisana Pokpun

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี(วทิยำศำสตร์)
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อาจารย์ นางสาว ชลีุณี พาหุรัตน์ วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ นิวเคลียร์ฟสิิกส์ ดาราศาสตร์ Chuleenee  Pahurat

อาจารย์ ดร. นาย ธนเทพ พทิยราชศักด์ิ วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ พลังงาน กฬีา Thanathep Phitthayarachasak

อาจารย์ นาย ธนาธิป เพริศพรายวงศ์ วิทยาศาสตร์ เคมี กฬีา การเกษตร Tanatip Prerdpraiwong

อาจารย์ นาย ธีรภพ รักงาม วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ ส่ิงประดิษฐ์ การทดลองทางฟสิิกส์ Teerapop Rukngam

อาจารย์ นางสาว บุษกร วงษ์ปาน วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป earth science อาหาร Bussakorn  Wongparn

อาจารย์ นางสาว เบญจพร ปัณฑพลังกรู วิทยาศาสตร์ เคมี สมุนไพร อาหาร Benjaporn Pantapalangkoor

อาจารย์ นาง ปัญจมาศ บริบูรณ์ วิทยาศาสตร์ เคมี อาหาร เทคโนโลยี Panjamars  Borriboon

อาจารย์ นางสาว พรพมิล ธัญญะภูมิ วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ สมุนไพร อาหาร Pornpimol Thunyaphum

อาจารย์ นาย ภาธร พงศ์ไพจติร วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา สัตว์เล้ียง อญัมณี (หยก) Partorn Phongpaijit

ผศ.ดร. นาย สมศักด์ิ เตชะโกสิต วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ เทคโนโลยี การเรียนการสอน Somsak Techakosit

ผศ. นาย สันติชยั อนุวรชยั วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา พชื การเรียนการสอน Santichai Anuworrachai

อาจารย์ นาย สิขเรศ อ าไพ วิทยาศาสตร์ เคมี ท่องเที่ยว แมว Sikareth Ampai

อาจารย์ นาย สุทธิพงษ์ โล้เจริญรัตน์ วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ กฬีา การเรียนการสอน Suttipong Locharoenrat

อาจารย์ นางสาว สุชาดา ศรีศกนุ วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์ อาหาร สัตว์เล้ียง Suchada  Srisakuna

ผศ. นาย สุรเดช ศรีทา วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา อาหาร misconception Suradet Sritha

อาจารย์ นางสาว อรยา แจม่ใจ วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา การเรียนการสอน เคร่ืองส าอาง Oraya Jamjai

ผศ. นางสาว อรวรรณ คูหเพญ็แสง วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา สัตว์เล้ียง อาหารและสุขภาพ Orawan Kuhapensang

อาจารย์ นาย ฉตัรบดินทร์ อาจหาญ วิทยาศาสตร์ ชวีวิทยา การเงินส่วนบุคคล การเขยีนบทความ Chatbodin Artharn

อาจารย์ นางสาว นงนุช นุชระป้อม เทคโนโลยี เทคโนโลยี ถา่ยภาพ ฟตุบอล Nongnuch  Nuchrapom
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)



ต ำแหน่ง ค ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ ล ำดับ 1 ล ำดับ 2 ล ำดับ 3 ช่ือ - นำมสกุล ภำษำอังกฤษ

โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)

ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญพิเศษของอำจำรย์

โรงเรียนสำธิตแหง่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

อาจารย์ นางสาว ฐิภาพรรณ บุญมี เทคโนโลยี เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ส่ิงประดิษฐ์ Thipaphan  Boonmee
อาจารย์ นางสาว ปิยวรรณ รัตนภานุศร เทคโนโลยี เทคโนโลยี นาฏศิลป์ไทย การเดินทางและการท่องเที่ยว Piyawan Rattanapanusorn

อาจารย์ ดร. นางสาว มุทิตา หวังคิด เทคโนโลยี เทคโนโลยี อาหาร ส่ิงประดิษฐ์ Muthita  Wangkid
อาจารย์ นาง ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ เทคโนโลยี เทคโนโลยี อาหาร กราฟกิ 3 D Laddawan  Suwannachote
อาจารย์ นาง สงกรานต์ สว่างศรี เทคโนโลยี เทคโนโลยี Tourist Guide ภาษาเยอรมัน Songkran  Sawangsri

อาจารย์ นาย ยุทธพนัธ์ พงษ์ไพร สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ  Yutthapun Phongphai
อาจารย์ นาย กฤษกร โชติเธียรชยั สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม เกมออนไลน์ บอร์ดเกม เกม  Kritsakorn Chorttienchai
อาจารย์ นาย กอบชยั กจิสวัสด์ิ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  Korbchai Kitsawat
อาจารย์ นาย กานตพงศ์ จนัทร์ทอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กฎหมาย ปัญหาสังคม  Kantapong Jantong
อาจารย์ นาย โชคชยั กองฟู สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม พทุธศาสนา ศาสนาอื่น ๆ Chokchai Kongfu
อาจารย์ นาย ถริเดช พรหมคช สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง พฒันาสังคม การเงินส่วนบุคคล Thiradech Bhromkhoch
อาจารย์ นาย ทวีศักด์ิ พลสม สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี เกม Taweesak Polsom
อาจารย์ นางสาว พนัธ์ุวดี ณ ล าปาง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม วัฒนธรรมพืน้บ้านภาคเหนือ  Panwadee  Na Lampang

อาจารย์ ดร. นางสาว วรพรรณ สังขเวช สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ Vorapun Sungkawech
อาจารย์ นางสาว วาริณี ชวีางกรู สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์  Warinee Cheewangkoon
อาจารย์ นาย อภิชยั อนิดีค า สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ไทย การเมือง Aphichai Indeekham

อาจารย์ นางสาว สุกญัญา อทุามนตรี สุขศึกษา สุขศึกษา กฬีาเรียงแกว้ อาหารเพือ่สุขภาพ Sukanya Authamontree
อาจารย์ นาย ทรงยศ แจง้เจริญ สุขศึกษา สุขศึกษา การนวดกดจดุรักษาโรค กจิกรรมส าหรับผู้สูงวัย Songyos Changcharoen

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ (พลศึกษำ)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันำธรรม



ต ำแหน่ง ค ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ ล ำดับ 1 ล ำดับ 2 ล ำดับ 3 ช่ือ - นำมสกุล ภำษำอังกฤษ

โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)

ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญพิเศษของอำจำรย์

โรงเรียนสำธิตแหง่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

อาจารย์ นาง ศศรักษ์ สิทธิวรพงษ์ สุขศึกษา สุขศึกษา ผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพและ การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ Sasarak  Sitthivorapong 

อาจารย์ นาย ศรัณย์ ร่ืนณรงค์ พลศึกษา หมากกระดาน ฮอกกี้ วอลเลย์บอล Saran Ruen-narong
ผศ. นาย กรรชติ บุญสุวรรณ พลศึกษา เทนนิส ปลาสวยงาม การเพาะพนัธ์ุไม้ Kanchit Boonsuwan

อาจารย์ นาย ฐาปนา ถาวร พลศึกษา ฟตุบอล ฟตุซอล ลีลาศ Thapana Thaworn
อาจารย์ นาย ธรรณ์สรณ์ รักษ์ศรีทอง พลศึกษา เปตอง ซอฟท์บอล มวย Thummasorn Raksritong
อาจารย์ นาย พฤกษา กิ้วสระทรัพย์ พลศึกษา แบดมินตัน ว่ายน้ า บาสเกตบอล Pruksa Kiwsasub

อาจารย์ ดร. นาย วายุ แวงแกว้ พลศึกษา กฬีา กจิกรรมทางกาย การฟืน้ฟรู่างกายและการดูแลสุขภาพ Wayu Waengkeaw

อาจารย์ นาย จกัรพงศ์ อทิธิกลุ ทัศนศิลป์ ศิลปะ ภาพพมิพ์ ประติมากรรม Jakrapong Ithikul
อาจารย์ นาย ณรงค์ชาญ ปานมั่น ทัศนศิลป์ ศิลปะ ออกแบบนิเทศศิลป์ วาดเส้น Narongchan Panman
อาจารย์ นางสาว ปิยะดา สุภาจนัทร์ ทัศนศิลป์ ศิลปะ จติรกรรมไทย วาดภาพการ์ตูน Piyada Suphachan
อาจารย์ นาง รินดา ปานมั่น ทัศนศิลป์ ศิลปะ วาดเส้นสถาปัตยกรรม แฟชั่นดีไซน์ Rinda Panman
อาจารย์ นางสาว วรรษ์วิสาข์ รุ่งรัตนาอบุล ทัศนศิลป์ ศิลปะ วาดเส้น ออกแบบบนไอแพด procreate Wanwisa Rungrattanau-bol

อาจารย์ นาง สะวรรณยา เกตานิรุจน์ ดนตรีและนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล หนังเกาหลี Sawanya Ketaniruj
อาจารย์ นาย เชาวน์วุฒิ อรุโณทอง ดนตรีและนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรี เทคโนโลยีดนตรี Chaowut Arunotong 

อาจารย์ นาย เทพพนม วีปาลมา ดนตรีและนาฏศิลป์ ดนตรีตะวันตก

วรรณกรรม,ยุคสมัย,ประเภท

บทเพลง,เคร่ืองดนตรีและ

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก

ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์,การ

ท่องเที่ยว, ประวัติสงครามโลก,เกาหลี,

 สินค้าตกแต่ง,ฟตุบอลเยอรมัน

Thepanom V.palma

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ (สุขศึกษำ)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีนำฏศิลป์)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศน์ศิลป์)



ต ำแหน่ง ค ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ ล ำดับ 1 ล ำดับ 2 ล ำดับ 3 ช่ือ - นำมสกุล ภำษำอังกฤษ

โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)

ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญพิเศษของอำจำรย์

โรงเรียนสำธิตแหง่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

อาจารย์ นางสาว นงนภัส ทรัพย์วัฒนไพศาล ดนตรีและนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย จนิตลีลา การแต่งหน้าเพือ่การแสดง Nongnapas Supwattanapaisan
อาจารย์ นาย ปรีดา กติิวนารัตน์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ดนตรีสากล ทฤษฏีดนตรีสากล เทคโนโลยีดนตรี การบันทึกเสียง Preeda Kitiwanarat
อาจารย์ นางสาว ปวีณา สุทัศน์ ณ อยุธยา ดนตรีและนาฏศิลป์ การขบัร้อง ดนตรีสากล ภาพยนตร์/ละคร Paweena Suthat Na Ayutthaya
อาจารย์ นาย วิษณุ โห้ไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ ดนตรีสากล เทคโนโลยีดนตรี  ประพนัธ์ ดนตรีปฏิบัติ  ทฤษฎีดนตรี Wisanu   Hothai

ผศ. นาย วัสกา ดวงออ่นนาม การงานอาชพี เกษตรกรรม พชืไร้ดิน สัตว์เล้ียงทั่วไป Wassaka DuangOnNam 
อาจารย์ นาย ชนิวัตร ทิวาพฒัน์ การงานอาชพี เขยีนแบบ 2D 3D กราฟฟกิดีไซน์ งานวิศวกรรมเคร่ืองกล Chinnawat Thiwapat 
อาจารย์ นาย ธัญวรรธน์ ชาญอาวุธ การงานอาชพี งานชา่ง ออกแบบ อเิล็กทรอนิกส์ โลหะ ไฟฟา้ เคร่ืองกล Thanyawat Chanarvut 
อาจารย์ นาย ธีรศักด์ิ เทียรธีรดิษฐ์ การงานอาชพี การป้องกนัศัตรูพชื การเพาะเห็ด เกษตรอนิทรีย์ Teerasak Thianthiradit 
อาจารย์ นางสาว พมิพณ์ภัส เชี่ยวสมุทร การงานอาชพี งานบ้าน โภชณาการ ผลิตภัณฑ์(อาหาร) ขนม Pimnapat Chewsamut 
อาจารย์ นางสาว มยุรี  ใจอุ่น การงานอาชพี เขยีนแบบ ด้วยคอมฯ งานกอ่สร้าง งานวิศวกรรมโยธา Mayuree Jaioun 
อาจารย์ นาย ยุทธนา วงษ์ทันท์ การงานอาชพี งานชา่ง งานประดิษฐ์ เคร่ืองปั้นดินเผา งานกอ่สร้าง งานไม้ Yutthana Wongthan 
อาจารย์ นาง รุจริา ชมุแวงวาปี การงานอาชพี งานธุรกจิ บัญชี การตลาด Rujira Chumvangvapee 
อาจารย์ นาย สุทธิพจน์ เทียบเทียมเมธา การงานอาชพี งานเกษตร ผลิตส่ือ มือถอื คอมพวิเตอร์ Sutthipoj Tiabtiammeta 
อาจารย์ นาย อนุรัตน์ พงศ์เพยีรชอบ การงานอาชพี งานธุรกจิ การค้าปลีก การตลาด Anurat Pongpianchob
อาจารย์ นางสาว อภิญญา บุญปลูก การงานอาชพี เคร่ืองแต่งกาย งานประดิษฐ์ (งานฝีมือ) งานดอกไม้และอาหาร Apinya Boonpluk 

อาจารย์ นางสาว สุรังสี ไม้กลัด ภาษาต่างประเทศ ภาษาองักฤษ พืน้ฐานด้านภาษาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ Surangsee Maiklad
อาจารย์ นางสาว จารุมาลย์ ตรีมาศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยว อาหารไทย Jarumaan Trimas
อาจารย์ นาย เจนวิทย์ ต่อพฒันนันท์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมและมารยาทของ การท่องเที่ยว Jenwit Torpattananun

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ



ต ำแหน่ง ค ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ ล ำดับ 1 ล ำดับ 2 ล ำดับ 3 ช่ือ - นำมสกุล ภำษำอังกฤษ

โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)

ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญพิเศษของอำจำรย์

โรงเรียนสำธิตแหง่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

อาจารย์ นางสาว ฐานิช ภูศรี ภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลี ภาษาต่างประเทศ Thanit Poosri
อาจารย์ นาย ณัฐพล คงวิจติร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝร่ังเศส ปลากดัและปลาสวยงาม ภาษาศาสตร์ Nadhabhon  Khongwichit
อาจารย์ นาง ดุสิตา ศิริศักด์ิพาณิชย์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ การโรงแรม การท่องเที่ยว Dusita Sirisakpanich
อาจารย์ นางสาว ปิยวรรณ รัตนวารินทร์ชยั ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ การท าอาหาร Piyawan Ratanavarinchai
อาจารย์ นาง วาสิฏฐี สุชนิศักด์ิ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ การท าอาหาร การท่องเที่ยว Wasitthee Suchinsak

ผศ. นาง นพวรรณ คนึงชยัสกลุ งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว อาหาร Noppawan  Kaneungchaisakul
ผศ. นางสาว ณัฐณิชา ร่ืนบุญ งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว Natnicha  Ruenboon

อาจารย์ นางสาว ดลฤดี บุญชู งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว Dolruedee  Boonchu
อาจารย์ นางสาว ประภาวดี ปลอดมณี งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว Prapavadee  Plodmanee

อาจารย์ ดร. นางสาว ภัทรพร แจม่ใส งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาพฒันาการ โรคทางจติเวช การศึกษาพเิศษ Pattaraporn  Jamsai
อาจารย์ นางสาว ศรสลัก นิ่มบุตร งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยา จติวิทยาการให้ค าปรึกษา สุขภาพจติ Sornsaluk  Nimbute
อาจารย์ นางสาว ศิริสุดา ลดาวัลย์ ณ งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว จติวิทยาพฒันาการ Sirisuda  Ladawan Na Ayudhaya
อาจารย์ นางสาว สุมาลี ข าอนิ งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว จติวิทยาคลีนิค จติวิทยาการให้ค าปรึกษา Sumalee  Kham-in
อาจารย์ นางสาว เอลวิน ธารไพศาลสมุทร งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว จติวิทยาการให้ค าปรึกษา อาหาร Elwin  Thanpaisarnsamut
อาจารย์ นาง อษิยา นาคนาวา งานจิตวิทยาและแนะแนว จติวิทยาและแนะแนว จติวิทยาการให้ค าปรึกษา Isaya  Naknawa

อาจารย์ นางสาว จริดา บุญอารยะกลุ โครงการการศึกษาพเิศษ 1 คอมพวิเตอร์ ภาษาไทย อาหาร Jirada Boonarayakul
อาจารย์ ดร. นางสาว น้ าทิพย์ ฉมิสะอาด โครงการการศึกษาพเิศษ 1 การสร้างเกมออนไลน์ คณิตศาสตร์ การสร้าง website Namtip  Chimsa-ard

อาจารย์ นางสาว รุ่งฤดี ลุ่มร้อย โครงการการศึกษาพเิศษ 1 ธุรกจิออนไลน์ อาหาร เบ็ดเตล็ด คณิตศาสตร์ การจดัสวน ปลูกต้นไม้ Rungrudee Lumroy

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้งำนจติวทิยำและแนะแนว

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วจิยักำรศึกษำเพ่ือเด็กที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพิเศษ



ต ำแหน่ง ค ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล กลุ่มสำระฯ ล ำดับ 1 ล ำดับ 2 ล ำดับ 3 ช่ือ - นำมสกุล ภำษำอังกฤษ

โครงกำรกำรศึกษำควำมรอบรู้เฉพำะเรื่อง (Senior Project)

ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญพิเศษของอำจำรย์

โรงเรียนสำธิตแหง่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ

อาจารย์ ว่าที่ร.ต. กติติกร ธรรมวิริยะศิริ โครงการการศึกษาพเิศษ 2 กฬีา การออกก าลังกาย การศึกษาพเิศษ Kittikorn  Thamwiriyasiri
อาจารย์ นาง กมุารี ผลภาษี โครงการการศึกษาพเิศษ 2 จติวิทยา การท าอาหาร Kumaree Pholpasee
อาจารย์ นางสาว นุสสรี คันธิก โครงการการศึกษาพเิศษ 2 อาหาร กฬีา Nussaree Khantig
อาจารย์ นาง เนตรชนก สุขรัตนโสภณ โครงการการศึกษาพเิศษ 2 เด็กที่มีความต้องการพเิศษ ปฐมวัย จติวิทยา Netchanok Sukrattanasophon
อาจารย์ นาง รินดา ภู่กลาง โครงการการศึกษาพเิศษ 2 อาหารเพือ่สุขภาพ การปรับพฤติกรรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป Rinda Bhuklang 
อาจารย์ นาย ลัทธพล ค าภิระปาวงศ์ โครงการการศึกษาพเิศษ 2 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา อาหารและเบเกอร่ี กายบริหาร Lattapol Kampirapawong
อาจารย์ นาง สุมิตรา จติศรัทธา โครงการการศึกษาพเิศษ 2 ภาษาไทย การท าอาหารกรีน Sumitar Jitsattha
อาจารย์ นางสาว สุภาพร เปล่ียมทรัพย์ โครงการการศึกษาพเิศษ 2 เด็กที่มีความต้องการพเิศษ การปรับพฤติกรรม ภาษาองักฤษ Supaporn Pliamsup 
อาจารย์ นาง สุวิดา เอี่ยมประไพ โครงการการศึกษาพเิศษ 2 ภาษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ การท าอาหาร Suvida Aimprapai
อาจารย์ นาย อภินันท์ สืบพมิพาวงศ์ โครงการการศึกษาพเิศษ 2 กฬีา / เทเบิลเทนนิส วิทยาศาสตร์การกฬีา (การฝึก) Apinan Suebpimpawong
อาจารย์ นางสาว อญัพชัญ์ ดวงรัตน์ธนาศิริ โครงการการศึกษาพเิศษ 2 พชื ดอกไม้ ต้นไม้ วิทยาศาสตร์ หนังสือ อาหาร ขนม Unyaput  Duangruttanasir


