
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  
ฝ่ายประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 
พร้อม QR Code กลุ่ม Line แต่ละห้อง 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



ขอชี้แจงการเข้ากลุ่ม Line ห้อง ส าหรับท่านผู้ปกครองท่ีเคารพทุกท่าน 
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 3 กลุ่ม Line จะมี 2 แบบด้วยกัน คือ  
  1.1 กลุ่ม Line ที่มีอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมกับท่านผู้ปกครอง 
  1.2 กลุ่ม Line ที่มีอาจารยท์ี่สอนแต่ละวิชาร่วมกับท่านผู้ปกครอง 
 
ผู้ปกครองแตล่ะคนสามารถสแกน QR Code เข้าตามห้องทีน่ักเรียนประจ าชั้นอยู่ และกลุม่ 
Lineที่มีอาจารยท์ี่สอนแต่ละวิชาร่วมกับท่านผู้ปกครองนั้น เพื่อง่ายต่อการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ส าหรับนักเรียนป.2 – 3 ที่ยังสื่อสารทางเทคโนโลยีไม่ได้ดีเท่าที่ควร 
(ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่เข้า กลุ่ม Line ของห้องอื่นๆ) 
 
    ขอบคุณค่ะ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวพัดชา         กวางทอง 
2. นางสาวสายชล        อาษากิจ 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวศุภิสรา    รัตนแสงจันทรา 
2. นางสาวณัฐกริษฐา   อินทรกุลไชย 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางอรัญญา        เซียวประเสริฐ 
2.  นางสาวคนิษา         ล าภาศาล 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวจรีวรรณ      ชัยอารีย์เลิศ 
2.  Mr. James David Peter  Howard Orrell 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 2/5 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวนฤมล     เสงี่ยม 
2.  Mr. Timothy  Walker 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวทัศไนย        นิธิประทีป   
2.  Mr. Hua Yao 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางเพ็ญพรรณ      ศรีสายพร 
2.  Mr. Gold  Obiesie 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวส าเนา          ยอดยิ่ง 
2.  นางสาวรัชดาภรณ ์    มูลนะ 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวสุวิชญา        ทองทรัพย์ 
2.  Miss Marie  Margaret  Pinnell 

3. นางสาวธัณยจ์ิรา       รัตนอุดมสินธุ ์(นิสิตฝึกสอน) 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 3/5 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นายปริญญา           ผสมทรัพย์ 
2.  Mr. Frederik     Oosthuizen 

ผู้ปกครองและครูประจ าชั้น          ผู้ปกครองและครปูระจ าวิชาต่างๆ 



ขอชี้แจงการเข้ากลุ่ม Line ห้อง ส าหรับท่านผู้ปกครองท่ีเคารพทุกท่าน 
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กลุ่ม Line จะมี 2 แบบด้วยกัน คือ  
  2.1 กลุ่ม Line ที่มีอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมกับท่านผู้ปกครอง 
  2.2 กลุ่ม Line ที่มีอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมกับนักเรียนเท่านั้น 
ผู้ปกครองและนักเรียนแต่ละคนสามารถสแกน QR Code เข้าตามห้องที่นักเรียนประจ าชั้น
อยู่ และขอความร่วมมอืผู้ปกครองไมเ่ข้า กลุ่ม Line ที่มีอาจารย์ทีป่รึกษาร่วมกับนักเรียน 
เนื่องจากอาจารย์จะใช้การเข้าโฮมรูม, การเรียนการสอน, ข้อตกลงต่างๆภายในห้องเรียน 
เป็นต้น จึงต้องขอความร่วมมือแยกกลุ่ม Line ให้ชัดเจนส าหรับชั้นประถมศึกษาปืที่ 4 – 6 
(กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะดึงอาจารย์ผู้สอนวิชาอื่นๆเข้ากลุ่ม (2.2น้ัน) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักเรียนในกลุ่มห้องของตนเอง) 

    ขอบคุณค่ะ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวจุรีย ์       นวเมธาพงศ์   
 2. นางสาวพัชรา      เลี้ยวอุดมชัย 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

 1. นางสาวชนศิร          เพ็ชรฉนวน  
 2. นายโอภาส             สุวรรณโพธิ์ 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 4/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. จ่าสิบเอกกรกฎ        กิตติภูมิภักด ี
2. นายวิชิต                ม่วงน้อย 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาวอริสรา         ขันติโชติบริบูรณ์  
2.  Mr. James             Warnock 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาวสุภิญญา        เถาทอง 
               2.  นางสาวภัทราดา        เอี่ยมบุญญฤทธิ์  

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นายศุภชัย             สมนวล 
       2.  นางสาววราภรณ ์    พูลสวัสดิ ์

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาวอัญชลี           ธนวณิชยว์รชัย                         
  2.  นายกิตติวุฒิ              อังคะนาวิน 

                 3.  นายฐิติศักดิ์               อัฑฒส์ุวีร ์(นิสิตฝึกสอน) 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาวศุภลักษณ์        ไมตรี 
     2.  นางสาวรพีพรรณ       เตชตา 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

1. นางอรวรรณ       รักนาย 
2.  นายไกรสิทธ์ิ      วิไลเลิศ 

3.  นางสาวกมลธร    แขพิมาย (นิสิตฝึกสอน) 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 5/5 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาววัฒนาพร       ดวงดีวงศ์ 
     2.  Mr. Forbes George    Smart 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาวรุ่งอรุณ          บุญพยุง 
2. Mr. Christophe     Kelbie 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นายอภิชาติ       คามีศักดิ์ 
2.  Mr. Tapan   Adhya 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 6/3 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาวขวัญตา           บุญจันทร ์
    2.  Miss Jhed Manuel    Quianio 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางสาวทรงศรี            สารภูษิต 
        2.  Miss  Maria Kakha  Jothianthan 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 



รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษาชั้นประถมศกึษาปีที่ 6/5 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธติ “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา 

     1. นางระพิน            ชูชื่น 
            2.  นางสาวสุกาญดา    คงสมรส 

                  3.  นายณัฐวุฒิ       กุสูงเนิน(นิสิตฝึกสอน) 

   ส าหรับผู้ปกครอง      ส าหรับนักเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะขอติดต่อ
ประสานงานผ่านทางตัวแทน
ผู้ปกครองของห้องเอง 
(อาจารย์ที่ปรึกษาประสงค์
ชี้แจงตามนี้ ขอบคุณค่ะ) 



ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือและขอบใจนักเรียนทุกคน 

 

เราจะร่วมมือและช่วยกันผ่านช่วงเวลาน้ีไปด้วยกัน^^  

ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา 


