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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

1 นาย ไพรัช มณีโชติ ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 1 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 กศ.ด. การวจัิยและพัฒนาหลกัสตูร ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. สงัคมศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 2 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

3 นาย สรุวทิย์ ทับเหล็ก รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 3 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 กศ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาย สมหวง ขนุพรหม รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 4 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ปร.ด. บรหิารการศกึษา ศศ.ม. สหวทิยาการเพือ่การพัฒนาการฯ ศษ.บ. บรหิารการศกึษา น.บ. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

5 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 7 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

6 นาย ประเสรฐิ ครอบแกว้ รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 6 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เทคโนโลยทีางการศกึษา

7 -วา่ง- เกษียณ 61 รอ คปร.คนื รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 21(ร) สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

ต ำแหนง่ศกึษำนเิทศก์

1 -วา่ง- ศกึษานเิทศก์ 76 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

2 -วา่ง- ศกึษานเิทศก์ 79 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

3 -วา่ง- ศกึษานเิทศก์ 80 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

4 นาง ประไพ เกษแกว้ ศกึษานเิทศก์ 81 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. วทิยาศาสตร์

5 -วา่ง- ศกึษานเิทศก์ 83 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

6 น.ส. ฉันทนา พวงเดช ศกึษานเิทศก์ 86 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.ม. นเิทศการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

7 นาย ขจรเกยีรติ เครอืประดบั ศกึษานเิทศก์ 87 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เกษตรศาสตร์

8 นาง ศรสีมร แป้งหอม ศกึษานเิทศก์ 89 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิารการศกึษา กศ.บ. การประถมศกึษา

9 นาง นติยา เจรญิเฉลมิศกัดิ์ ศกึษานเิทศก์ 93 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

10 -วา่ง- ศกึษานเิทศก์ 94 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

11 -วา่ง- ศกึษานเิทศก์ 95 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

12 น.ส. ขวญัตา วงศส์มทุร ศกึษานเิทศก์ 96 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.ม. สขุศกึษา ค.บ. สขุศกึษา

13 -วา่ง- ศกึษานเิทศก์ 104 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

14 นาง หรณิญา รุง่แจง้ ศกึษานเิทศก์ 107 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การศกึษาปฐมวยั ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

ต ำแหนง่บคุลำกรท่ำงกำรศกึษำอืน่ ตำมมำตรำ 38 ค (2)

1 น.ส. สมุาลี ศภุอักษร เจา้พนักงานการเงนิและบญัชี อ.12 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ปวส. การบญัชี

2 -วา่ง- เจา้พนักงานธรุการ อ.7 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

3 -วา่ง- ไมม่เีงนิ เจา้พนักงานธรุการ อ.8 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

4 -วา่ง- เจา้พนักงานธรุการ อ.32 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

5 -วา่ง- ไมม่เีงนิ เจา้พนักงานธรุการ อ.33 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

6 นาง ปนติา เรอืงฤทธิ์ เจา้พนักงานธรุการ อ.42 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ปวส. เลขานุการ

7 -วา่ง- เจา้พนักงานธรุการ อ.52 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

8 นาง รัชนก อยูห่นุน เจา้พนักงานธรุการ อ.53 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

9 -วา่ง- ไมม่เีงนิ เจา้พนักงานธรุการ อ.57 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

10 นาง ดารณี ธรรมรงรัตน์ เจา้พนักงานธรุการ อ.58 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 บธ.บ. การจัดการท่ัวไป ปวส. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

11 นาง กนกพร บญุญะบญุญา เจา้พนักงานธรุการ อ.59 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

12 นาง เรวดี บตุรเล็ก นักจัดการงานท่ัวไป อ.1 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

13 นาง พันธนันท์ เล็กมาก นักจัดการงานท่ัวไป อ.2 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป ปวส. เลขานุการ

14 นาง วลัญา กลิน่นรัิญ นักจัดการงานท่ัวไป อ.3 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

15 -วา่ง- นักจัดการงานท่ัวไป อ.4 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

16 นาง บงัอร ครฑุไชยันต์ นักจัดการงานท่ัวไป อ.50 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

17 -วา่ง- นักประชาสมัพันธ์ อ.6 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

ต ำแหนง่ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ

วฒุกิารศกึษา



2

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

18 นาง กนกวรรณ ญาณกติติ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อ.34 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา บธ.บ. การจัดการท่ัวไป ปวส. การบญัชี

19 -วา่ง- นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อ.36 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

20 นาง พรรณทพิา ชชูืน่ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อ.37 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 บธ.บ. การเงนิและการธนาคาร

21 -วา่ง- นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อ.38 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

22 นาง เสาวรรณี ธรรมโร นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อ.39 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

23 น.ส. ผอ่งศรี นิม่นอ้ม นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อ.40 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา บธ.บ. บรหิารทรัพยากรมนุษย์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

24 นาง เกตแุกว้ อัตตะ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อ.41 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.บ. การประถมศกึษา ปวส. เลขานุการ

25 นาย สวุรรณ จันทรศ์รี นักทรัพยากรบคุคล อ.19 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา น.บ. นติศิาสตร์ วท.บ. พลศกึษา

26 นาง อารวีรรณ ไกรศรี นักทรัพยากรบคุคล อ.20 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.บ. การอนุบาล

27 นาง บญุเรยีม แกว้ดี นักทรัพยากรบคุคล อ.21 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.บ. การอนุบาล

28 น.ส. ภคอร เคลอืบอาบ นักทรัพยากรบคุคล อ.22 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาไทย

29 นาง นริชา ศรพีลอย นักทรัพยากรบคุคล อ.23 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

30 -วา่ง- นักทรัพยากรบคุคล อ.24 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

31 นาง ดารณี พราหมณ์สําราญ นักทรัพยากรบคุคล อ.25 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ร.บ. รัฐศาสตร ์สาขาบรหิารรัฐกจิ

32 -วา่ง- นักทรัพยากรบคุคล อ.26 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

33 นาง ภวูลกัณ์ วราวธุววิฒัน์ นักทรัพยากรบคุคล อ.27 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ปวช. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

34 นาง นัยนา ฑติะลําพนู นักทรัพยากรบคุคล อ.28 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.บ. พลศกึษา

35 นาง ธนพร ใจใหญ่ นักทรัพยากรบคุคล อ.29 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

36 นาง ภัทรช์าพร อุน่ยวง นักวชิาการเงนิและบญัชี อ.9 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 บธ.ม. บรหิารธรุกจิ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

37 -วา่ง- นักวชิาการเงนิและบญัชี อ.10 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

38 น.ส. นันทนม์นัส ปานแกว้ นักวชิาการเงนิและบญัชี อ.11 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 บธ.บ. การบญัชี

39 -วา่ง- นักวชิาการเงนิและบญัชี อ.13 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

40 -วา่ง- นักวชิาการเงนิและบญัชี อ.14 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

41 -วา่ง- นักวชิาการเงนิและบญัชี อ.15 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

42 -วา่ง- ไมม่เีงนิ นักวชิาการเงนิและบญัชี อ.16 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

43 น.ส. นรารัตน์ รักสม นักวชิาการตรวจสอบภายใน อ.60 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา บธ.บ. การจัดการท่ัวไป ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

44 นาง วลญัชญ์า บญุธรรม นักวชิาการตรวจสอบภายใน อ.61 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

45 -วา่ง- ไมม่เีงนิ นักวชิาการตรวจสอบภายใน อ.62 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

46 นาง พัชรี อนรรฆเมธี นักวชิาการพัสดุ อ.17 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป ปวส. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

47 -วา่ง- นักวชิาการพัสดุ อ.18 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

48 น.ส. อรสา คภูากรณ์ นักวชิาการศกึษา อ.43 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

49 นาง ณชสร นลิทวี นักวชิาการศกึษา อ.44 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

50 นาง รัชนี ปานแดง นักวชิาการศกึษา อ.45 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ศษ.บ. การจัดการท่ัวไป ปวส. การบญัชี

51 -วา่ง- ไมม่เีงนิ นักวชิาการศกึษา อ.46 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

52 นาง นติยา วชินา นักวชิาการศกึษา อ.47 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

53 นาง ชวนฝัน ภเูตศวร นักวชิาการศกึษา อ.49 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 ศษ.บ. การประถมศกึษา

54 นาง พมิพา จันทร นักวชิาการศกึษา อ.51 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 บธ.บ. การจัดการท่ัวไป ปวช. การบญัชี

55 -วา่ง- กันไวย้บุเลกิทดแทน อ 10 นักวชิาการศกึษา อ.55 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

56 นาย สถาปัตย์ ลิม้เสรี นติกิร อ.30 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1 รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรม์หาบญัฑติน.บ. นติศิาสตรบ์ณัฑติ

57 นติกิร อ.31 สพป. ประจวบครีขีนัธ ์ เขต 1

ขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ

1 นาย อดลุย์ กลิน่นรัิญ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1 วดัปากคลองเกลยีว ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา
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2 นาย สมพร เปรมปรดี ิ์ ครู 3 วดัปากคลองเกลยีว ค.บ. เกษตรศาสตร์

3 น.ส. สดุา แสงสวา่งเสรกีลุ ครู 5 วดัปากคลองเกลยีว กศ.บ. ภาษาไทย

4 นาง วนัเพ็ญ อนิเสวยีด ครู 6 วดัปากคลองเกลยีว วท.บ. เคมี

5 นาง จฬุาลกัษณ์ แสนภักดี ครู 8 วดัปากคลองเกลยีว ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 10 บา้นทา่ฝาง

2 น.ส. ณัฎฐริา ละมอ่มงาม ครู 14 บา้นทา่ฝาง ค.บ. สงัคมศกึษา

3 นาง บปุผา ลว้นเล็ก ครู 15 บา้นทา่ฝาง ศษ.ม. เทคโนโลยทีางการศกึษา ค.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาง ยวุดี บญุประกอบพร ครู 17 บา้นทา่ฝาง ค.บ. ภาษาไทย

5 นาย พภิพ บญุประกอบพร ครู 532 บา้นทา่ฝาง ค.บ. พลศกึษา

6 นาง กัลยา พลกลุ ครู 701 บา้นทา่ฝาง ศษ.บ. การประถมศกึษา

7 นาย รัฐวฒุิ ปิยะจนิดา ครู 33851 บา้นทา่ฝาง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. สขุศกึษา

8 น.ส. เขมสดุา ศรสีวุรรณ ครผููช้ว่ย 132 บา้นทา่ฝาง บธ.บ. การจัดหารธรุกจิและภาษาอังกฤษ

9 น.ส. รววีรรณ พรหมทอง ครผููช้ว่ย 2980 บา้นทา่ฝาง ค.บ. คณติศาสตร์

10 น.ส. อลสิา แสนชยั ครผููช้ว่ย 3131 บา้นทา่ฝาง ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาง จรี วชัรวงษ์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 28 วดับอ่นอก(ทองวทิยา) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. พลศกึษา

2 นาย สรุวฒุิ เกยีรตบํิารงุ ครู 30 วดับอ่นอก(ทองวทิยา) ค.บ. บรหิารการศกึษา

3 นาง ยภุาพร พึง่โพธิท์อง ครู 31 วดับอ่นอก(ทองวทิยา) ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 น.ส. อารมณ์ เหลา่บณัฑติเจรญิครู 36 วดับอ่นอก(ทองวทิยา) ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 น.ส. ปิยะกลุ อรรถวฒุกิลุ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 40 บา้นคอกชา้ง กศ.ม.        ธรุกจิศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

2 นาง วชัรี แดงวลิยั ครู 44 บา้นคอกชา้ง ค.บ. ภาษาไทย

3 วา่ทีร่.ต. ธวฒัน์ มสีวสัดิ์ ครู 45 บา้นคอกชา้ง บธ.ม. การจัดการการกฬีา ค.บ. พลศกึษา

4 นาง อรอนงค์ สวุชิยายนต์ ครู 47 บา้นคอกชา้ง คศ.บ. โภชนาการชมุชน

5 น.ส. ณัฐศริิ กติตพัินธ์ ครู 50 บา้นคอกชา้ง ค.บ. เกษตรศาสตร์

6 น.ส. คนงึนจิ ทองปลอ้ง ครู 539 บา้นคอกชา้ง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

7 นาง ประสบศรี จันทรฉ์าย ครู 843 บา้นคอกชา้ง ศษ.บ. การประถมศกึษา

8 น.ส. ชมพนูกิข์ ชาวแพรกนอ้ย ครู 1280 บา้นคอกชา้ง ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

9 น.ส. วศิลัยา เกตกุะราช ครู 3244 บา้นคอกชา้ง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

10 น.ส. สริกิัญญา อัมพสุวุรรณ ครผููช้ว่ย 281 บา้นคอกชา้ง ค.บ. สงัคมศกึษา

11 น.ส. เสาวคนธ์ พลูพพัิฒน์ ครผููช้ว่ย 294 บา้นคอกชา้ง ค.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

12 นาย พษิณุ บญุศรี ครผููช้ว่ย 3760 บา้นคอกชา้ง ค.บ. คณติศาสตร์

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 52 บา้นหนองปหุลก

2 น.ส. วรศิรา แกว้อนิทร์ ครู 54 บา้นหนองปหุลก ประถม การศกึษาปฐมวยั

3 นาย เกษม สตัยซ์ือ่ ครู 55 บา้นหนองปหุลก ค.บ. ภาษาไทย

4 นาง สมพร เหรยีญประดบั ครู 57 บา้นหนองปหุลก ค.บ. พลศกึษา

5 น.ส. ภชสิา(วนชิา)เปรมปรดี ิ์ ครู 60 บา้นหนองปหุลก ค.บ. การประถมศกึษา

1 นาย รัฐวรณ์ ยอดเกตุ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 61 บา้นยบุพรกิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เกษตรศาสตร์

2 -วา่ง- ครู 51 บา้นยบุพรกิ

3 -วา่ง- ครู 1558 บา้นยบุพรกิ
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4 นาง โสภี สงูยิง่ ครู 1656 บา้นยบุพรกิ กศ.บ. ภาษาไทย

1 นาย ชยัชนะ สระทองทา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 69 บา้นคลองชายธง ศศ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. พลศกึษา

2 นาย ประทปี ทับเนยีม ครู 76 บา้นคลองชายธง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาง สฌุาณี(สนุยี)์หนูจับแกว้(คอนสลดั)ครู 77 บา้นคลองชายธง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 น.ส. ชลธชิา เปรมปาน ครผููช้ว่ย 73 บา้นคลองชายธง ค.บ. ภาษาไทย

5 น.ส. ฐติยิา สาดอนขวาง ครผููช้ว่ย 3151 บา้นคลองชายธง ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 นาย นพินธ์ หวานสนทิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 384 ยวุสมาคมประจวบครีขีนัธอ์นุสรณ์ ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

2 น.ส. สพัุตรา เกยีรตบํิารงุ ครู 78 ยวุสมาคมประจวบครีขีนัธอ์นุสรณ์ ค.บ. ภาษาไทย

3 นาง วรรณา เพชรชมทรัพย์ ครู 82 ยวุสมาคมประจวบครีขีนัธอ์นุสรณ์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

4 น.ส. กัญญาภัค แสงอัคคี ครู 361 ยวุสมาคมประจวบครีขีนัธอ์นุสรณ์ ค.ม. หลกัสตูรและการสอน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาง มณี อาจหาญ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 191 บา้นยา่นซือ่ ค.ม. บรหิารการศกึษา อ.บ. ภาษาอังกฤษ

2 นาง กัลยาณี ปิดฉายะ ครู 193 บา้นยา่นซือ่ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

3 นาง จฑุารัตน์ สายสกล ครู 198 บา้นยา่นซือ่ ค.บ. การประถมศกึษา

4 นาย ขจร สายสกล ครู 201 บา้นยา่นซือ่ ค.บ. บรหิารการศกึษา

5 น.ส. ธดิารัตน์ เสวตวงศ์ ครผููช้ว่ย 1177 บา้นยา่นซือ่ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาย เจรญิศกัดิ์ ศรทีอง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 202 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอร์

2 นาง สกุัลยา สําราญรมย์ ครู 106 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

3 นาง กรองแกว้ ขนุประเสรฐิ ครู 203 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ศษ.บ. วดัผล/ประเมนิผลการศกึษา พม.

4 นาง นารรัีตน์ สาครขํา ครู 204 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. ภาษาไทย

5 นาย จลุชยั สงัขค์งเมอืง ครู 206 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

6 น.ส. อรัญญา บรูณนัช ครู 207 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

7 นาง กมลาภรณ์ วงษ์คํา ครู 208 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. การประถมศกึษา

8 นาย สมเกยีรติ ลอยบา้นแพว้ ครู 210 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ป.กศ.

9 นาง กริยิา พรมสะอาด ครู 662 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ศษ.บ. การประถมศกึษา

10 นาย ประสทิธิ์ เกดิจติร ครู 1679 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. บรหิารการศกึษา

11 นาย หรัิณย์ สม้แป้น ครู 1971 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. พลศกึษา

12 วา่ทีร่.ต. ธวชัชยั แดงโชติ ครู 3032 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) กศ.บ. การประถมศกึษา

13 น.ส. หทัยวรรณ ถาวรสขุ ครผููช้ว่ย 1692 ไทยรัฐวทิยา 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 น.ส. อรทัย ทนิวงศ์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 221 สามัคครีว่มจติ ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. พลศกึษา

2 นาย วสนัต์ สกุร ครู 59 สามัคครีว่มจติ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

3 น.ส. ประภาวี นาคสขุ ครู 222 สามัคครีว่มจติ วท.บ. วทิยาศาสตร์

4 นาง ถาวร อรชนุ ครู 223 สามัคครีว่มจติ ค.บ. การประถมศกึษา พม.

5 นาย ณัฐพงศ์ ศรวฒันา ครู 225 สามัคครีว่มจติ วท.บ. ภมูศิาสตร์

6 น.ส. ดาวรุง่ ป่ีแกว้ ครผููช้ว่ย 1907 สามัคครีว่มจติ ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา

1 นาย มานะ สบายใจ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 211 วงัมะเดือ่ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. บรหิารการศกึษา

2 นาง จนิตนา ซําเผอืก ครู 215 วงัมะเดือ่ ค.บ. สงัคมศกึษา

3 น.ส. กรัณฑรันต์ สงัขว์งษ์ ครู 219 วงัมะเดือ่ ค.บ. ปฐมวยั ค.ม. บรหิารการศกึษา
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วฒุกิารศกึษา

4 นาง สมุนทพิย์ ศรเพชร ครู 220 วงัมะเดือ่ ค.บ. ภาษาไทย

5 นาง รจุรัิตน์ ฉายแสง ครู 427 วงัมะเดือ่ ค.บ. สงัคมศกึษา

6 นาง นุชจรี ธรรมสาลี ครู 1348 วงัมะเดือ่ ศศ.บ. สงัคมศกึษา

7 น.ส. ขนษิฐา แกว้กรดู ครผููช้ว่ย 213 วงัมะเดือ่ ค.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

8 น.ส. กรรณกิาร์ อภพิงศว์ฒันกลุ ครผููช้ว่ย 549 วงัมะเดือ่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสือ่สารธรุกจิ

1 นาย สมชาย ทศเจรญิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 229 ประชาบรูณะวทิยา ค.บ. บรหิารการศกึษา

2 น.ส. รัศมี ขนัธปราชญ์ ครู 231 ประชาบรูณะวทิยา ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

3 นาง ศริรัิตน์ กลัน่วารี ครู 233 ประชาบรูณะวทิยา ศษ.บ. ภาษาไทย

4 น.ส. มัลลกิา งามสะอาด ครู 238 ประชาบรูณะวทิยา ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

5 -วา่ง- ครู 1377 ประชาบรูณะวทิยา

6 น.ส. แพรพไิล สขีาว ครผููช้ว่ย 1640 ประชาบรูณะวทิยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

1 นาย พสิดาร ดหีริง่ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 239 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ศษ.ม. หลกัสตูรและการนเิทศ ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 375 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ

3 นาง วนัเพ็ญ รอดทมิ ครู 195 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ คศ.บ. พัฒนาการเด็กและครอบครัว

4 นาง ลดัดา วเิชยีรฉาย ครู 242 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นาย พศิษิฐ์ รอดทมิ ครู 252 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. บรหิารการศกึษา

6 นาย ธนาวฒุิ เทยีบโพธิ์ ครู 256 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. คณติศาสตร์

7 น.ส. ณัชรนิทร์ ศริพิากลุ ครู 258 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ วท.บ. เคมี

8 น.ส. จันจริา ขาวสอาด ครู 267 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ศษ.ม. ภาษาไทย ค.บ. ภาษาไทย

9 นาง นันทวรรณ เอือ้การ ครู 481 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

10 -วา่ง- ครู 504 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ

11 น.ส. วชิญาภรณ์ อรชนุ ครผููช้ว่ย 508 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

12 น.ส. พรสทิธิ์ พวงเดช ครู 1051 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ กศ.บ. ภาษาไทย

13 นาย จฑุาวชัร์ เอกกะยอ ครู 1080 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. สงัคมศกึษา

14 -วา่ง- ครู 1112 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ

15 น.ส. สายพณิ อนิพันทัง ครู 1620 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. สงัคมศกึษา

16 น.ส. ไพสน สําราญรมย์ ครู 2032 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. สงัคมศกึษา

17 น.ส. ทศพร เปลีย่นแปลง ครู 3125 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

18 นาย ถาวร วเิชยีรฉาย ครู 3234 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ศษ.บ. การประถมศกึษา

19 นาง ทวพีร โยเอน่เซน่ ครู 7378 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

20 น.ส. พชิญาภา แกว้เนตร ครผููช้ว่ย 432 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ

21 นาย สพุศิาล เลขกะพัศ ครผููช้ว่ย 473 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

22 น.ส. พรภมิล พษิพล ครู 1828 หาดสนุกราษฏรบํ์ารงุ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. บรรณารักษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร์

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 269 ประชาสงเคราะหอ์ปุถัมภ์

2 นาย บญุสง่ ลอ้แกว้ ครู 285 ประชาสงเคราะหอ์ปุถัมภ์ อนุปรญิญาพัฒนาชมุชน พ.กศ.

3 น.ส. เสาวณีย์ เขยีวประชมุ ครู 3073 ประชาสงเคราะหอ์ปุถัมภ์ ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

4 น.ส. จติราภรณ์ บรูณชยั ครผููช้ว่ย 275 ประชาสงเคราะหอ์ปุถัมภ์ ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

5 น.ส. วมิลรัตน์ ฐติะฐาน ครู 283 ประชาสงเคราะหอ์ปุถัมภ์ ศษ.บ. พลศกึษา

6 -วา่ง- 1126 ประชาสงเคราะหอ์ปุถัมภ์
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วฒุกิารศกึษา

1 นาง ธัณยส์ติา สรุศษิฐช์านล ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 95 บา้นบงึ ค.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. เกษตรศาสตร์

2 นาง อทุมุพร ราชานาค ครู 105 บา้นบงึ ศษ.ม. เทคโนโลยทีางการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

3 นาง สขุมุาภรณ์ แคสคิ ครู 108 บา้นบงึ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

4 นาง ศริวิรรณ จันทรล์าด ครู 297 บา้นบงึ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

5 นาง ปารณี ทองเกดิ ครู 656 บา้นบงึ ค.บ. ภาษาไทย

6 นาง นัตดา เพนเทศ ครู 3015 บา้นบงึ ค.บ. ภาษาไทย

7 น.ส. ลลติา จิว๋โต ครผููช้ว่ย 102 บา้นบงึ ค.บ. ปฐมวยั

8 น.ส. นุชนารถ แสนเกือ้ ครผููช้ว่ย 1994 บา้นบงึ ค.บ. วทิยาศาสตร์

9 น.ส. สชุาดา บวับาง ครผููช้ว่ย 33546 บา้นบงึ ค.บ. คณติศาสตร์

1 นาย จริายุ สมีาพานชิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 109 บา้นคัน่กระได ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ศษ.บ. ศกึษาศาสตร์

2 น.ส. พัทรส์ติา ภมูพิฤก ครู 56 บา้นคัน่กระได กศ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. ดนตรคีตีศลิป์

3 น.ส. วราภรณ์ เรกิวารนิทร์ ครู 66 บา้นคัน่กระได ศษ.ม. บรหิารการศกึษา กศ.บ. เคมี

4 นาง พจนา อนิหอม ครู 81 บา้นคัน่กระได ค.บ. คณติศาสตร์

5 น.ส. อัญชรนิทร์ เกดิจติร ครู 119 บา้นคัน่กระได ค.บ. วทืยาศาสตรท่ั์วไป

6 น.ส. สวรนิทร์ ผดุเผอืก ครู 120 บา้นคัน่กระได ศษ.บ. การประถมศกึษา

7 -วา่ง- ครู 122 บา้นคัน่กระได

8 น.ส. อารรัีตน์ จงดี ครู 125 บา้นคัน่กระได วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

9 นาง ชญาณศิา เชาวเ์ลศิ ครู 1068 บา้นคัน่กระได ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาไทย

10 น.ส. พจนารถ เจยีมจติร ครู 1481 บา้นคัน่กระได ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

11 นาง เนตรทราย โประวะ ครู 3092 บา้นคัน่กระได ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

12 นาง สวุรรณี พทุธอนิทร์ ครู 3171 บา้นคัน่กระได ค.บ. พลศกึษา

13 น.ส. สดุใจ มุง่ดี ครู 3220 บา้นคัน่กระได ค.บ. การประถมศกึษา

14 น.ส. เนตรนภสิ ยะโสธร ครผููช้ว่ย 927 บา้นคัน่กระได ศษ.บ. คอมพวิเตอร์

15 น.ส. ผจงพร ทองนวล ครู 1533 บา้นคัน่กระได ค.บ. ภาษาอังกฤษ

1 น.ส. ภริมยรั์กษ์ นอ้ยจติต์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 127 บา้นอา่วนอ้ย ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 น.ส. นภิาพร หน่วงเหนีย่ว ครู 88 บา้นอา่วนอ้ย ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. อตุสาหกรรมบรกิาร

3 น.ส. วราภรณ์ ไชยคํามิง่(เปียผอ่ง)ครู 131 บา้นอา่วนอ้ย ค.บ.   การศกึษาปฐมวยั

4 น.ส. สริญิา จติวฒันาธรรม ครู 1397 บา้นอา่วนอ้ย ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางทะเล ป.บณัฑติ

1 นาย อดลุย์ ศรกีระจบิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 287 บา้นหนองเสอื ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

2 น.ส. ชอ่เพชร ชพูร ครู 216 บา้นหนองเสอื ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

3 นาง มาลี นลิพันธ์ ครู 289 บา้นหนองเสอื ศษ.บ. ภาษาไทย

4 นาย กฤษณะ หลปีระภา ครู 291 บา้นหนองเสอื ค.บ. พลศกึษา

5 นาย พรชยั  วชิติะกลุ ครู 295 บา้นหนองเสอื ค.บ. ภาษาอังกฤษ

6 นาย ชริาวธุ เกตแุกว้ ครู 337 บา้นหนองเสอื ค.บ. คณติศาสตร์

7 น.ส. สธุาทพิย์ ปานนก ครู 2843 บา้นหนองเสอื บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวค. วฒุคิรอูืน่ ๆ

8 นาย อสิระพงษ์ ศรวีงษ์ ครผููช้ว่ย 9 บา้นหนองเสอื ค.บ. คอมพวิเตอร์

9 น.ส. ภคณัท เอกบญัญวตั ครผููช้ว่ย 292 บา้นหนองเสอื วท.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

10 น.ส. ขวญัชนก (บญุปลอด)เงือ้งามครผููช้ว่ย 293 บา้นหนองเสอื บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

11 น.ส. นภาพร ีรัีตนภักดี ครผููช้ว่ย 33554 บา้นหนองเสอื ศษ.บ. ภาษาไทย
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วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4
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วฒุกิารศกึษา

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 296 บา้นหนองยายเอม

2 นาง ยพุา เพชรชมทรัพย์ ครู 196 บา้นหนองยายเอม ค.บ. พลศกึษา

3 นาย สมชยั อรชนุ ครู 302 บา้นหนองยายเอม ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาง กติตมิา เย็นกาย ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1099 เนนิแกว้วทิยาคาร ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

5 นาง เรวดี สทุธสิทิธิ์ ครู 156 เนนิแกว้วทิยาคาร ค.บ. ภาษาไทย

6 นาย มนตรภ์ชูชิย์ ผลพันธท์นิ ครู 423 เนนิแกว้วทิยาคาร ค.บ. การประถมศกึษา พม.

7 นาง เรณู ละเหรา่ ครู 599 เนนิแกว้วทิยาคาร ศษ.บ. จติวทิยาและการแนะแนว

8 ส.ต.อ. เสมา ทพิยค์รีี ครู 1151 เนนิแกว้วทิยาคาร ค.บ. การประถมศกึษา

9 นาง มยรุี แยม้เจรญิกจิ ครู 2437 เนนิแกว้วทิยาคาร ค.บ. สงัคมศกึษา

1 นาย วชัรนิทร์ บวัดว้ง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 308 บา้นหนองกก วท.บ. พลศกึษา

2 -วา่ง- ครู 304 บา้นหนองกก

3 นาง อําไพ รุง่โรจน์ ครู 309 บา้นหนองกก ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาง นยิม เกตแุกว้ ครู 310 บา้นหนองกก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นาย ชชัวาล เฮงเจรญิสญิจ์ ครู 314 บา้นหนองกก ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

6 นาง พรทพิย์ ทองนลิ ครู 773 บา้นหนองกก ทษ.บ. เกษตรศาสตร์

7 น.ส.  เบญจวรรณนาคเตีย้ ครผููช้ว่ย 1247 บา้นหนองกก ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

8 นาง ธติพิร นนิทศรี ครผููช้ว่ย 1678 บา้นหนองกก วท.บ. วทิยาศาสตร์

9 น.ส. แพรวพรรณ พดุขาว ครผููช้ว่ย 3788 บา้นหนองกก วท.บ. คณติศาสตร์

1 น.ส. วราพร แสงสวา่ง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 317 บา้นทุง่เคล็ด ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

2 น.ส. ศกุาณญา สมประสงค์ ครู 318 บา้นทุง่เคล็ด ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

3 น.ส. กติตยิา เพยีรเสมอ ครู 756 บา้นทุง่เคล็ด ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

4 นาง อไุรวรรณ เดชชอ้ย ครู 1411 บา้นทุง่เคล็ด กศ.บ. การประถมศกึษา

5 -วา่ง- ครู 1507 บา้นทุง่เคล็ด

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 348 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี)

2 น.ส. เฉลมิขวญั ถอืความสตัย์ รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 349 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

3 นาง ลํายอง เรอืงฤทธิ์ ครู 21 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

4 นาง สภัุทร์ นครสขุ ครู 42 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. สถติปิระยกุต์

5 นาง สพุร เทดิรัตนพงศ์ ครู 136 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ศษ.บ. ภาษาไทย

6 น.ส. วลยัลกัษณ์ บางยีข่นั ครู 341 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

7 นาง อลสิา ภเูดน่ ครู 354 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.ม. วจัิยและประเมนิผลการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

8 นาง นงคราญ พลูทอง ครู 360 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. สงัคมศกึษา

9 นาง สภุาพร แสงรววีรรณ ครู 370 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

10 นาย เกยีรตศิกัดิ์ วนัโนนทอง ครผููช้ว่ย 410 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) พธ.บ. การสอนภาษําไทย

11 นาง พรทพิย์ ศริวิฒัน(์อรณุโรจน)์ครู 413 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. สงัคมศกึษา

12 นาง กันธมิา อรรถมานะ ครู 483 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ศษ.บ. การประถมศกึษา

13 นาง จารจัุนทร์ เพชรดี ครู 676 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. สงัคมศกึษา

14 น.ส. ณัฐวราพร เปลีย่นปราณ ครู 1973 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

15 นาย คงศกัดิ์ ศริอิาภรณ์ ครู 3222 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

16 น.ส. ศริวิรรณ ชยักจิ ครผููช้ว่ย 369 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป
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วฒุกิารศกึษา

17 น.ส. ทยดิา วดัลอ้ม ครผููช้ว่ย 377 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. พลศกึษา

18 นาย ศภุราช แซล่ี้ ครผููช้ว่ย 378 อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

19 น.ส. ศศวิมิล สโีม ครผููช้ว่ย 123(ส) อนุบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์(สละชพี) ค.บ. คอมพวิเตอร์

1 นาย ชวลติ เกษแกว้ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 140 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 522 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์

3 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1150 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์

4 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1323 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์

5 นาง พรพรรณ ศรชีาติ ครู 37 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ.       วทิยาศาสตรท่ั์วไป

6 นาง จรีนิ บญุเกดิ ครู 64 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. สงัคมศกึษา

7 นาง นภิาพร บญุเย็น ครู 75 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. คหกรรมศาสตร์

8 นาง บญุสม แขยนิดี ครู 142 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

9 นาง เกศรา สทุธพันธ์ ครู 155 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. การประถมศกึษา

10 น.ส. มารนิ ฟักเถือ่น ครู 159 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

11 นาง จรรยา จันทรศ์รี ครู 161 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.ม. การประถมศกึษา

12 น.ส. ภาคนิี มานะแท ้ ครู 164 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. คณติศาสตร์

13 น.ส. สปุราณี เขยีวใหญ่ ครู 167 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

14 นาง อมรา วฒัรอด ครู 177 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. สงัคมศกึษา

15 นาง จารวุรรณ ครีวีรรณ ครู 181 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. ภาษาไทย

16 นาง กติตยิา สงัคะหะ ครู 183 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

17 น.ส. จรรยา ชติสขุ ครู 184 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

18 นาง ยพุา อังสวสัดิ์ ครู 189 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

19 นาง จริาภา อังสวสัดิ์ ครู 190 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. ปฐมวยัศกึษา

20 นาง มณีวรรณ ครีศีรี ครู 226 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

21 นาง พรพมิล รัตนพงศ์ ครู 227 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. สงัคมศกึษา

22 นาย ธนรรค์ พวงนลิ ครู 272 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

23 นาง รัชนันท์ ธรรมาเจรญิราช ครู 300 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. พลศกึษา

24 นาง อบุลรัตน์ พลูสวสัดิ์ ครู 311 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. สขุศกึษา

25 นาง วาสนา เกตแุกว้ ครู 345 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. สงัคมศกึษา

26 นาง สนุษิา สอาดเอีย่ม ครู 394 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

27 นาง พรศรี ปานดว่น ครู 424 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. สงัคมศกึษา

28 นาง วภิาภรณ์ จ่ันเพชร ครู 448 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. เกษตรศาสตร์

29 น.ส. พนารัตน์ สขุกันตะ ครู 468 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. ภาษาไทย

30 นาง สมใจ ชืน่จติต์ ครู 596 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

31 นาง ธารา นาควงศว์าลย์ ครู 809 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. สงัคมศกึษา

32 นาง ออ่นศรี จันทศร ครู 867 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

33 นาง บญุดี ศรกีระจบิ ครู 871 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. พลศกึษา

34 นาง รัชนี บญุเรอืง ครู 914 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

35 น.ส. วรวรรษ วรีะโส ครู 1076 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. ฟิสกิส์

36 -วา่ง- ครู 1086 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์

37 น.ส. เหมอืนขวญั จันทรส์นทิ ครู 1093 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

38 น.ส. ผกาวลัย์ วโิรจนป์ระสทิธิ์ ครู 1104 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

39 น.ส. สปุราณี สขุนาน ครู 1124 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ.  เทคโนโลยีก่ารศกึษา
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วฒุกิารศกึษา

40 น.ส. บษุกร อรุสาหศ์ลิป์ ครู 1296 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. วทิยาศาสตร์

41 นาง ชลุพีร นวะมะรัตนะ ครู 1339 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. ประถมศกึษา

42 นาง เสาวภา อัดแสง ครู 2417 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

43 -วา่ง- ครู 2834 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์

44 น.ส. เชญิจตุ ิ ยอดปรดีา ครผููช้ว่ย 2959 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศป.บ. การออกแบบทัศนศลิป์ ศลิปะเครอืงประดบั

45 นาย โอฬาร ศรสีวสัดิ์ ครู 2963 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วศ.บ. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

46 นาง ราตรี รัตนชล ครู 3145 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

47 -วา่ง- ครู 3145 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์

48 นาง จติศรี ทองรอต ครู 3185 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. การประถมศกึษา พม.

49 นาง มณฑา สรูยาทติย์ ครู 3197 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.ม. การประถมศกึษา ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

50 -วา่ง- ครู 3221 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์

51 น.ส. นฤมล รอ่นแกว้ ครู 3239 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. นาฎศลิป์ไทย

52 น.ส. เพ็ญพร เหมอืนอว่ม ครู 3240 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

53 น.ส. ณัฐรกิา ตาลออ่น ครู 3241 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาศาาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

54 นาง จารวุรรณ กลิน่พกิลุ ครู 3246 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

55 นาง กนกวรรณ ชะตา ครู 9188 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. สงัคมศกึษา

56 นาย ชาตรี มว่งกําพันธ์ ครผููช้ว่ย 22 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

57 น.ส. นุชนาฎ ศริรัิตน์ ครผููช้ว่ย 63 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ วท.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

58 นาย ฉัตรชยั เผือ่นโชติ ครู 79 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ คอ.บ. คอมพวิเตอร์

59 น.ส. จารวุรรณ คณุสมบตัิ ครู 104 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ อืน่ ๆ ศลิปะไทย

60 นาง พรรณภิา ปานนก ครผููช้ว่ย 412 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

61 น.ส. นุช แดงพยนต์ ครผููช้ว่ย 450 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศศ.บ. การศกึษาปฐมวยั

62 น.ส. รุง่นภา ชยัมา ครผููช้ว่ย 486 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ศษ.บ. ภาษาไทย

63 น.ส.  ปวนัรัตน์ นามเดช ครผููช้ว่ย 1081 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. คณติศาสตร์

64 น.ส. บญุยนุช สายยศ ครผููช้ว่ย 1136 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. คณติศาสตร์

65 น.ส. เมธาวี เล็กกี้ ครผููช้ว่ย 1283 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ กศ.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

66 น.ส. วราพร ตาขวญั ครผููช้ว่ย 1304 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. วทิยาศาสตร์

67 น.ส. สภุาวดี อุน่ชศูรี ครผููช้ว่ย 1771 อนุบาลประจวบครีขีนัธ์ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 นาย กัมพล หรัิญวงศ์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 393 ดา่นสงิขร ค.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

2 นาง นภิาภัค หอยทอง ครู 396 ดา่นสงิขร ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาง เกตกุนก ฝอยทอง ครู 400 ดา่นสงิขร ค.บ. การประถมศกึษา

4 น.ส. บญุลอ้ม เพยีรเสมอ ครู 403 ดา่นสงิขร ค.บ. บรหิารการศกึษา ป.กศ.สงูภาษาไทย

5 นาง ศริมิา บญุประภา ครู 405 ดา่นสงิขร ศษ.บ. การประถมศกึษา

6 นาย ณรงค์ พวงงาม ครู 407 ดา่นสงิขร ค.บ. การประถมศกึษา

7 น.ส. ณฐวรรณ สปิปานนท์ ครผููช้ว่ย 399 ดา่นสงิขร กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ

8 น.ส. พมิพช์นก สงัวร ครผููช้ว่ย 406 ดา่นสงิขร ค.บ. วทิยาศาสตร์

9 น.ส. อสุนยี์ เมาะสะดารอ ครผููช้ว่ย 987 ดา่นสงิขร ค.บ. ภาษาไทย

1 นาย ทวิตัถ์ ครุเุดโช ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 409 อดุมราชภักดี ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. บรหิารการศกึษา

2 นาง จารวุรรณ สวยพริง้ ครู 92 อดุมราชภักดี ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาง วลยัรัตน์ ฐติกิลู ครู 414 อดุมราชภักดี ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

4 นาง พรเพ็ญ กลัน่เสนาะ ครู 417 อดุมราชภักดี ศษ.บ. พลศกึษา
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วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1
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วฒุกิารศกึษา

5 นาย สทิธเิดช สําลแีกว้ ครู 2365 อดุมราชภักดี ศษ.ม. นเิทศการศกึษา ค.บ. การศกึษาประถมวยั

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 420 บา้นทางหวาย

2 น.ส. รัตตกิาล แนบน่วม ครู 425 บา้นทางหวาย วท.บ. เคมี

3 น.ส. พชิญส์นิี บวังาม ครู 474 บา้นทางหวาย ค.บ. ภาษาไทย

4 นาย ศภุกฤษณ์ สทุธชิา ครู 110777 บา้นทางหวาย ศษ.บ. หัตถกรรม

5 นาย ธรรมธร เทพทติย์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 429 บา้นหนองหนิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

6 นาย จรัล เพยีรเสมอ ครู 439 บา้นหนองหนิ ค.บ. ภาษาไทย

7 นาง สจุติรา ชว่ยเกือ้ ครู 440 บา้นหนองหนิ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

8 น.ส. ขวญัใจ โทวรรณา ครผููช้ว่ย 2787 บา้นหนองหนิ ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 นาง ศริริุง่ หทัยรัตนานนท์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 441 บา้นคลองวาฬ ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 นาง นฤมล ศริอิาภรณ์ ครู 58 บา้นคลองวาฬ อ.บ. ภาษาไทย

3 น.ส. อารยี์ ศริอิาภรณ์ ครู 86 บา้นคลองวาฬ ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

4 นาง ฐติมิา จลุพงษ์ ครู 286 บา้นคลองวาฬ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. ภาษาไทย

5 น.ส. วพัิชรา เทพสรุนิทร์ ครผููช้ว่ย 452 บา้นคลองวาฬ กศ.บ. วทิยาศาสตร ์- ฟิสกิส์

6 นาง ลดัดาวลัย์ สายคง ครู 464 บา้นคลองวาฬ ค.บ. การประถมศกึษา

7 นาย ณัฐพันธ์ ยารังกา ครผููช้ว่ย 482 บา้นคลองวาฬ ศป.บ. จติรกรรม

8 นาง นันทา ไกรทอง ครู 509 บา้นคลองวาฬ ศษ.บ. การประถมศกึษา

9 นาง ศริธิร บรรจงแจม่ ครู 559 บา้นคลองวาฬ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

10 นาย ดสันัย คํามี ครผููช้ว่ย 566 บา้นคลองวาฬ ศษ.บ. พลศกึษา

11 นาง ธนพร (พันธแ์กว้)แน่นแควน้ครู 1224 บา้นคลองวาฬ ค.บ. ประถมศกึษา

12 นาง วลิาวณัย์ จรัุกษ์ ครผููช้ว่ย 1229 บา้นคลองวาฬ ค.บ. คหกรรมศาสตร์

13 นาง เพ็ญศรี สงัขแ์กว้ ครู 1374 บา้นคลองวาฬ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

14 นาง อารยีว์รรณ โชตชิว่ง ครู 1398 บา้นคลองวาฬ ศษ.ม. คณติศาสตรศ์กึษา ค.บ. คณติศาสตร์

15 น.ส. อรณุรัตน์ แดงกระจา่ง ครู 2953 บา้นคลองวาฬ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

16 น.ส. พรเพ็ญ นามสละ ครู 3229 บา้นคลองวาฬ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

17 น.ส. ณัฐชวศิา รัศมพีงศ์ ครผููช้ว่ย 1367 บา้นคลองวาฬ วท.บ. วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 469 บา้นหวา้กอ (มติรภาพที7่2)

2 นาง สขุใจ ทองเพ็ชร ครู 472 บา้นหวา้กอ (มติรภาพที7่2) ค.บ. การประถมศกึษา ค.บ. ภาษาไทย

3 -วา่ง- ครู 477 บา้นหวา้กอ (มติรภาพที7่2)

4 น.ส. เพ็ญพักตร์ อ ิม่งาม ครู 478 บา้นหวา้กอ (มติรภาพที7่2) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นาง นภิา พึง่พระ ครู 2820 บา้นหวา้กอ (มติรภาพที7่2) ศษ.บ. การประถมศกึษา

6 นาง มธสุร แยม้พราย ครู 3178 บา้นหวา้กอ (มติรภาพที7่2) ค.บ. เกษตรศาสตร์

1 นาย ภานุพงษ์ ยอดปรดีา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 33505 บา้นหว้ยใหญ่ ค.บ. เกษตรศาสตร์

2 น.ส. จําเรยีง ตนัหยง ครู 520 บา้นหว้ยใหญ่ บธ.บ. บรหิารธรุกจิการบญัชี ป.บณัฑติภาษาอังกฤษ

3 นาง สปัุญญา วเิชยีรเพชร ครู 734 บา้นหว้ยใหญ่ ค.บ. การอนุบาล

4 นาง ชลุกีร ป่ินทอง ครู 2704 บา้นหว้ยใหญ่ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

5 น.ส. ทพิยาภรณ์ หะเทศ ครผููช้ว่ย 260 บา้นหว้ยใหญ่ ค.บ. วทิยาศาสตร์
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วฒุกิารศกึษา

1 นาง จงกล พรมสอาด ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 480 เศรษฐพานชิวทิยา ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา น.บ. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

2 นาง อรอมุา สวสัดี ครู 485 เศรษฐพานชิวทิยา ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาง กัลยรัตน์ อัฐระ ครู 487 เศรษฐพานชิวทิยา ค.บ. การประถมศกึษา

4 -วา่ง- ครู 488 เศรษฐพานชิวทิยา

5 นาง ชนันภรณ์ วะดี ครู 490 เศรษฐพานชิวทิยา วท.บ.  วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

6 น.ส. ประะภาพร สดุเกตุ ครู 2857 เศรษฐพานชิวทิยา ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คอ.บ. คอมพวิเตอร์

1 นาย วรีะ รุง่แจง้ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 497 พัฒนาประชานุเคราะห์ ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. พลศกึษา

2 นาย วราชยั สนุทรนนท์ ครู 279 พัฒนาประชานุเคราะห์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาย ธนติ วดัอักษร ครู 499 พัฒนาประชานุเคราะห์ กศ.บ. พลศกึษา

4 นาง นติยา เฟ่ืองฟู ครู 502 พัฒนาประชานุเคราะห์ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

5 นาง สาวกิา ทาทอง ครู 503 พัฒนาประชานุเคราะห์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

6 นาย สทุธิ ทาทอง ครู 506 พัฒนาประชานุเคราะห์ ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

7 นาง ภมิลพรรณ ถาวรประพัฒน์ ครู 512 พัฒนาประชานุเคราะห์ กศ.บ. การประถมศกึษา

8 -วา่ง- ครู 526 พัฒนาประชานุเคราะห์

9 นาง วรษิฐา สนธิ ครู 555 พัฒนาประชานุเคราะห์ ค.บ. การประถมศกึษา

10 นาง พรรณดิา ฮมิหมัน่งาม ครู 1016 พัฒนาประชานุเคราะห์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

11 นาง สธุดิา คําจดี ครผููช้ว่ย 1250 พัฒนาประชานุเคราะห์ กศ.บ. วทิยาศาสตร ์ฟิสกิส์

12 นาย วสนัต์ คุม้พล ครู 1466 พัฒนาประชานุเคราะห์ ค.บ. ประถมศกึษา

13 น.ส. วนดิา เสรมิสขุ ครู 2977 พัฒนาประชานุเคราะห์ ค.บ. การประถมศกึษา

14 น.ส. ณัฐชยา ประชา ครผููช้ว่ย 3207 พัฒนาประชานุเคราะห์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

15 น.ส. ทชาศรี ศขุะพันธ์ ครผููช้ว่ย 511 พัฒนาประชานุเคราะห์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

16 วา่ทีร่.ต.หญงิภัชมาน วรนิทรเวช ครผููช้ว่ย 2938 พัฒนาประชานุเคราะห์ ค.บ. คณติศาสตร์

17 -วา่ง- ครผููช้ว่ย 3158 พัฒนาประชานุเคราะห์

1 นาย วเิศษ ศรเพชร ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 521 บา้นหว้ยน้ําพุ ค.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติเทคโนโลยีแ่ละนวตักรรมฯ ค.บ. เทคโนโลยกีารจัดการระบบสารสนเทศ

2 นาง ฟาตมิะฮ์ มว่งอมุงิ ครู 32 บา้นหว้ยน้ําพุ ป.บณัฑติแขนงวชิาหลกัสตูรและการสอนวท.บ. วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

3 น.ส. กมลวรรณ เอีย่มแท ้ ครู 160 บา้นหว้ยน้ําพุ ศษ.บ. พลศกึษา

4 นาง พัชรพร หอมแมน้ ครู 525 บา้นหว้ยน้ําพุ ค.บ. ภาษาไทย

5 น.ส. ปฏมิาพร เทยีมเทศ ครู 528 บา้นหว้ยน้ําพุ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

6 นาง จันทนา สบืเสน ครู 546 บา้นหว้ยน้ําพุ ศศ.บ. ประวตัศิาสตร์

7 นาย ภาคภมูิ เพิม่พนู ครู 548 บา้นหว้ยน้ําพุ ค.บ. สงัคมศกึษา

8 นาง ราตรี บานเย็น ครู 550 บา้นหว้ยน้ําพุ ศษ.บ. การประถมศกึษา

9 นาย เอกลกัษณ์ หนูยิม้ซา้ย ครู 552 บา้นหว้ยน้ําพุ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. คณติศาสตร์

10 นาง ยพุนิ ขําทวี ครู 1264 บา้นหว้ยน้ําพุ ศษ.บ. การประถมศกึษา

11 -วา่ง- ครู 2004 บา้นหว้ยน้ําพุ

12 นาง สธุาทพิย์ นโิกรธา ครู 2073 บา้นหว้ยน้ําพุ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

13 นาย จรัญ สงัขแ์กว้ ครู 3004 บา้นหว้ยน้ําพุ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

14 นาย โชตพิงษ์ ศรแีมน้ ครู 7724 บา้นหว้ยน้ําพุ ศ.บ.(ศลิป)ดนตรไีทย

15 นาง จฑุามาศ รัตนปัญญา ครู 33542 บา้นหว้ยน้ําพุ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

16 น.ส. บษุบา พยมธน ครู 33583 บา้นหว้ยน้ําพุ ศษ.บ. ประถมศกึษา

17 น.ส. กาญจนา ชยัวมิล ครผููช้ว่ย 277 บา้นหว้ยน้ําพุ วท.บ. คณติศาสตร์
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

1 นาย สามารถ หอมชืน่ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 551 ประชารังสรรค์ ศษ.บ. บรหิารการศกึษา น.บ. นติศิาสตร์

2 นาง วนัดี แยม้รัตน์ ครู 498 ประชารังสรรค์ กศ.บ. ภาษาไทย

3 นาง นัยนา คหูพันธ์ ครู 557 ประชารังสรรค์ ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 น.ส. รุง่นภา สมาลยี์ ครผููช้ว่ย 178 ประชารังสรรค์ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

5 น.ส. ดวงใจ ชจูติ ครผููช้ว่ย 217 ประชารังสรรค์ ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

1 น.ส. สจุริา ชา้งดํา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1022 บา้นเนนิดนิแดง กศ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

2 น.ส. สทุศิา ทอดสนทิ ครู 1023 บา้นเนนิดนิแดง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

3 นาง อําไพ ใยบํารงุ ครู 1028 บา้นเนนิดนิแดง ศษ.บ. การประถมศกึษา

4 นาง ธรีะวลัย์ แจม่ใส ครู 1030 บา้นเนนิดนิแดง ศษ.บ. การประถมศกึษา

5 น.ส. วภิาดา เกือ้รอด ครผููช้ว่ย 1324 บา้นเนนิดนิแดง ค.บ. คณติศาสตร์

1 นาง ภริมย์ โมรา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1031 ประชาพทัิกษ์ ศศ.บ. วทิยาศาสตร์

2 นาย สภุาพ หอมท่ัว ครู 1024 ประชาพทัิกษ์ ค.บ. บรหิารการศกึษา

3 นาย มาโนช คงหนุน ครู 1032 ประชาพทัิกษ์ ค.บ. การประถมศกึษา ป.กศ.สงูพลศกึษา

4 น.ส. ประกอบ กิง่สามี ครู 1033 ประชาพทัิกษ์ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

5 นาง พรพมิล หอมท่ัว ครู 1035 ประชาพทัิกษ์ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

6 น.ส. ลดัดาวรรณ ศริกิลุ ครู 1036 ประชาพทัิกษ์ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

7 นาย เดชา ขําจรงิ ครู 1038 ประชาพทัิกษ์ ค.บ. พลศกึษา

8 น.ส. สายชล ซุน่บวบ ครู 1039 ประชาพทัิกษ์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

9 นาง อบุลรัตน์ ปอนจับ ครู 1849 ประชาพทัิกษ์ ค.บ.  การศกึษาปฐมวยั

10 น.ส. อภญิญา ออ่นพทัิกษ์ ครผููช้ว่ย 1034 ประชาพทัิกษ์ ค.บ. คอมพวิเตอร์

1 นาย เอกภพ กลําพบตุร ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1040 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1041 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35

3 นาย ไมตรี ผลประดษิฐ์ ครู 1044 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ศศ.บ. การประถมศกึษา

4 น.ส. วรางกรู สทุธสิําแดง ครู 1053 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. ภาษาไทย

5 นาง นงลกัษณ์ ภูท่อง ครู 1054 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. สงัคมศกึษา

6 นาย ณรงค์ ศรสีวา่ง ครู 1055 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. เกษตรศาสตร์

7 นาง วาสนา ศริสิมบตั ิ ครู 1064 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 คศ.บ. พัฒนาการเดก์และครอบครัว

8 นาง สวงค์ ผลประดษิฐ์ ครู 1065 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. บรหิารการศกึษา

9 นาง วลัลยิา ชว่ยรักษา ครู 1067 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. การประถมศกึษา

10 นาง กศุล หอมท่ัว ครู 1071 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 กศ.บ. คณติศาสตร์

11 นาย วทิยา ยนปลดัยศ ครู 1096 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ศษ.บ. การประถมศกึษา

12 นาง จงกล ปัน้บรรจง ครู 1105 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. พลศกึษา

13 นาย เรงิศกัดิ์ เขาใหญ่ ครู 1106 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. การประถมศกึษา

14 น.ส. วนันา กงไกรษร ครู 1111 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. การประถมศกึษา

15 นาย ประสทิธิ์ ล้ําเลศิ ครู 1308 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. อตุสาหกรรมศลิป์

16 นาง นภิา (กจิหงวน)ทนยิม้ ครู 1414 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. ศลิปศกึษา

17 นาง (เอือ้งนอ้ย) อมรรัตน์(แสงทอง)ทอดสนทิครู 1415 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. สหกรณ์

18 น.ส. สกุัญญา ชืน่ยนิดี ครู 1913 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. เทคโนโลยทีางการศกึษา

19 น.ส. สภัุค บญุเกษม ครู 1047 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

20 น.ส. นภาพร จติรมัน่ ครผููช้ว่ย 1327 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ศษ.บ. วทิยาศาสตร์
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

21 น.ส. ควนีณา คงแกว้ ครผููช้ว่ย 1730 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

22 น.ส. นฤมล คุม้ตลอด ครผููช้ว่ย 2957 บา้นหว้ยยางมติรภาพที ่35 ค.บ. ภาษาไทย

1 นาย เมธา ศรกํีาเหนดิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1073 บา้นทุง่ยาว ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. พลศกึษา

2 นาง ภาวณีิ บญุมสีงา่ ครู 29 บา้นทุง่ยาว กศ.บ. การประถมศกึษา

3 น.ส. ฟ่าฏลีะห์ สนัอี ครผููช้ว่ย 1082 บา้นทุง่ยาว ค.บ. ฟิสกิส์

4 น.ส. ชลลดา หนิแกว้ ครู 1731 บา้นทุง่ยาว ค.บ. ปฐมวยั ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

1 น.ส. ปัทมพร วงศเ์ณร ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1088 บา้นไรใ่น ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 นาง อทัุยวรรณ ดวงมาลา ครู 1091 บา้นไรใ่น ค.บ. เกษตรศาสตร์

3 นาง ออ้ย แพง่อนิทร์ ครู 1094 บา้นไรใ่น ค.บ. การศกึษาปฐมวยั พม.

4 น.ส. อนิทริา ศรนีกิร ครผููช้ว่ย 263 บา้นไรใ่น ค.บ. คณติศาสตร์

5 น.ส. จริประภา บวัพันนา ครผููช้ว่ย 3377 บา้นไรใ่น ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 นาง สริกิร ธงสอาด ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1107 บา้นหนิเทนิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

2 น.ส. ภาวณีิ ศรปีระเสรฐิ ครู 1108 บา้นหนิเทนิ ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

3 นาง ออ้ยทพิย์ ทปีรักษพันธุ์ ครู 1110 บา้นหนิเทนิ ค.บ. การประถมศกึษา

4 -วา่ง- ครู 3127 บา้นหนิเทนิ

5 น.ส. จทุามาศ แป้นสวุรรณ์ ครผููช้ว่ย 1114 บา้นหนิเทนิ ค.บ. คณติศาสตร์

6 น.ส. สรัลรัตน์ อยูด่ ี ครู 1115 บา้นหนิเทนิ รป.บ. สงัคมศกึษา

1 นาง จํานรรจ์ เขาใหญ่ ครู 1123 บา้นหนองพกิลุ ค.บ. ศลึปศกึษา ไปชว่ย ร.ร.วดัทุง่ประดู่

2 นาย สรุพล คงเจรญิ ครู 3129 บา้นหนองพกิลุ กศ.บ. พลศกึษา ไปชว่ย ร.ร.วดัทุง่ประดู่

9 นาย ไพบลูย์ ลิม้พัธยาเนตร์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1132 วดัทุง่ประดู่ ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. วทิยาศาสตร์

10 -วา่ง- ครู 1135 วดัทุง่ประดู่

11 -วา่ง- ครู 1139 วดัทุง่ประดู่

12 นาง สภุาพ ป้านทอง ครู 1140 วดัทุง่ประดู่ ค.บ. ภาษาไทย

13 นาง อษุณีย์ บางมว่ง ครู 1629 วดัทุง่ประดู่ ค.บ. คหกรรม ค.บ. คหกรรมศาสตร์

1 นาย สชุาติ กาญจนาประดษิฐผ์ูอํ้านวยการโรงเรยีน 1146 อนุบาลทับสะแก ค.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา ศษ.บ. วทิยาศาสตร์

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1148 อนุบาลทับสะแก

3 -วา่ง- ครู 166 อนุบาลทับสะแก

4 น.ส. ศรนีารถ ณรงคอ์นิทร์ ครู 515 อนุบาลทับสะแก ศศ.บ. สงัคมศกึษา

5 นาง รุง่ทวิา มลูศรี ครู 1154 อนุบาลทับสะแก ค.บ. สงัคมศกึษา

6 น.ส. ออมสนิ เสาะโชค ครู 1165 อนุบาลทับสะแก ค.บ. คอมพวิเตอร์

7 นาย ชาตรี คงอว่ม ครู 1170 อนุบาลทับสะแก รป.ม. นโยบายสารธารณะ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ป.บณัฑติหลกัสตูรและการสอน

8 น.ส. อรณุศริิ ธราธรกลุ ครู 1178 อนุบาลทับสะแก วท.ม. พัฒนาผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรมเกษตรป.บณัฑติหลกัสตูรและการสอน วท.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

9 นาง บษุบา กลําพบตุร ครู 1179 อนุบาลทับสะแก ค.บ. การประถมศกึษา

10 น.ส. ดารากร วเิศษ ครู 1180 อนุบาลทับสะแก ศษ.ม. หลกัสตูรและการสอน ค.บ. การประถมศกึษา

11 น.ส. อมรรัตน์ ชยัภัทรอมร ครู 1184 อนุบาลทับสะแก ศษ.บ. การประถมศกึษา

12 นาง รําพงึ จัดภัย ครู 1186 อนุบาลทับสะแก ศษ.บ. การประถมศกึษา

13 นาง ดารนิ มาประเสรฐิ ครู 1187 อนุบาลทับสะแก ศษ.บ. การประถมศกึษา



14

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

14 นาย วษิณุ ชาวนาหวา่น ครู 1188 อนุบาลทับสะแก วท.บ. วทิยาศาสตร์

15 น.ส. สดุารัตน์ สงัขฤ์ทธิ์ ครู 1195 อนุบาลทับสะแก กศ.บ. พลศกึษา

16 นาง ทัศนี สงัฆารักษ์ ครู 1238 อนุบาลทับสะแก ค.บ. สงัคมศกึษา

17 นาย พรีะพล เพยีรเสมอ ครผููช้ว่ย 1319 อนุบาลทับสะแก ศศ.บ. ดนตรไีทย

18 น.ส. ฐติมิา เนตรนอ้ย ครู 1390 อนุบาลทับสะแก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

19 น.ส. อรวรรณ ยนิดี ครู 1428 อนุบาลทับสะแก ศษ.บ. การปฐมวยัศกึษา

20 นาง ประยรู เหลอืงประเสรฐิ ครู 1437 อนุบาลทับสะแก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

21 นาง จารวุรรณ พรหมดี ครู 1651 อนุบาลทับสะแก ค.บ. การประถมศกึษา

22 นาง ณัฎฐณชิา กอวจิติร ครู 2866 อนุบาลทับสะแก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

23 น.ส. อรจริา พลสวุรรณ ครผููช้ว่ย 3168 อนุบาลทับสะแก ค.บ. ชวีวทิยา

24 น.ส. ศริวิรรณ เพศพันธ์ ครผููช้ว่ย 1336 อนุบาลทับสะแก ค.บ. คณติศาสตร์

25 น.ส. พัชรนิทร์ สวุรรณ ครู 5813 อนุบาลทับสะแก ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาย สนัธาร อนิไชยา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1201 บา้นดอนทราย

2 นาง สาคร ชจัูนทร์ ครู 1205 บา้นดอนทราย ศษ.บ. การประถมศกึษา

3 นาง สภุาวดี เขยีวงาม ครู 1207 บา้นดอนทราย ค.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาย ขจร เชือ้ทอง ครู 1209 บา้นดอนทราย ค.บ. พลศกึษา

5 น.ส. พธุวภิา หงสไกร ครู 1206 บา้นดอนทราย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

6 น.ส. ปรดีาพร ปักษี ครผููช้ว่ย 1210 บา้นดอนทราย ค.บ. คณติศาสตร์

1 นาง น้ําผึง้ ยานนาวา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1211 ประชาราษฏรบํ์ารงุ กศ.ม. บรหิารการศกึษา

2 นาย ยรรยงค์ ณ บางชา้ง ครู 1212 ประชาราษฏรบํ์ารงุ ค.ม. วจัิยการศกึษา กศ.บ. การประถมศกึษา

3 น.ส. จฑุารัตน์ มเีกล็ด ครู 1213 ประชาราษฏรบํ์ารงุ ศษ.บ. โสตทัศนศกึษา

4 นาง ปารชิาติ หว้ยหงษ์ทอง ครู 1215 ประชาราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

5 น.ส. อัญชญั พันธุน์ก ครู 1216 ประชาราษฏรบํ์ารงุ ค.บ. ภาษาไทย

6 นาย ณรงค์ เขยีวอิม่ ครู 1219 ประชาราษฏรบํ์ารงุ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ป.กศ.

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1168 สมาคมเลขานุการสตร ี2

2 น.ส. (นางสธุารนิ)ฐติารยี์ี(ุเทยีมเทศ)ชญาณ์โชตวิรีกลครู 1128 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

3 นาย ขจรศกัดิ์ สงัขขํ์า ครู 1221 สมาคมเลขานุการสตร ี2 วท.บ. คอมพวิเตอร์

4 นาย เพิม่พล บวัคลา้ย ครู 1222 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. สงัคมศกึษา

5 น.ส. ปารติา จันทรก์ระจา่ง ครู 1230 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาไทย

6 นาย ไชยา ไพบลูยอ์ัตถกจิ ครู 1281 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. คณติศาสตร์

7 นาง บญุเรยีม ไพบลูยอ์ัตถกจิ ครู 1432 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

8 น.ส. ฐานติา น้ําทพิย(์อว่มฉมิ)ครู 2332 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

9 นาย อนุวตัร์ เล็กมาก ครู 2610 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. พลศกึษา

10 น.ส. วงเดอืน ชยัภัทรอมร ครู 3136 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. คณติศาสตร์

11 น.ส. ปัญจรัตน ์(ชลดา)จันทรส์รุยิา(แกว้ถาวร)ครู 3137 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

12 น.ส. สภุาพร วาฤกษ์ดี ครผููช้ว่ย 1223 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร

13 น.ส. เกศรนิ เพชรโกษาชาติ ครผููช้ว่ย 1227 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

14 น.ส. สตีฟีาตมีะ เจ๊ะมะ ครผููช้ว่ย 1338 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ

15 น.ส. จฑุามาศ รัตนานุกลู ครผููช้ว่ย 1631 สมาคมเลขานุการสตร ี2 ค.บ. ภาษาไทย
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

1 นาง ทัศนยี์ พรมสอาด ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1231 บา้นเหมอืงแร่ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา วท.บ. เคมี

2 นาง จไุร พันธรักษ์ ครู 1199 บา้นเหมอืงแร่ ค.บ. ภาษาไทย

3 นาง สวุรรณา ชโลวฒันะ ครู 1233 บา้นเหมอืงแร่ ค.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาง พสิมัย จันทรทั์พ ครู 1236 บา้นเหมอืงแร่ ค.บ. บรหิารการศกึษา

1 นาง สนัุนท์ ประสพผล ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2860 บา้นทุง่ตาแกว้ ค.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. สงัคมศกึษา

2 น.ส. อรทัย ใจภักดี ครู 1161 บา้นทุง่ตาแกว้ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ป.บณัฑติ

3 นาง วรารัตน์ ใจใหญ่ ครู 1194 บา้นทุง่ตาแกว้ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 นาง (ยพุนิ) เพยีงกจิจ์(สมานทรัพย)์ซมิะเลศิสกลุครู 1330 บา้นทุง่ตาแกว้ ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา

5 นาง วนัดี สมทรง ครู 2872 บา้นทุง่ตาแกว้ ค.บ. คหกรรมศาสตร์

6 น.ส. ฟองฝน เจรญิรัมย์ ครผููช้ว่ย 1208 บา้นทุง่ตาแกว้ วท.บ. วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

7 วา่ทีร่.ต. เสาวนยี์ ปฐมนรา ครผููช้ว่ย 1376 บา้นทุง่ตาแกว้ ศศ.บ. รัฐศาสตร์

8 น.ส. จดิาภา จติตะประพันธ์ ครผููช้ว่ย 2135 บา้นทุง่ตาแกว้ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสือ่สารและธรุกจิ

9 น.ส. สกุานดา สะราคํา ครผููช้ว่ย 2674 บา้นทุง่ตาแกว้ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 นาง สภุาพรรณ จสูวย ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1431 อา่งทองพัฒนา ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เกษตรศาสตร์

2 -วา่ง- ครู 68 อา่งทองพัฒนา

3 น.ส. ชไมพร นรารัตนว์นัชยั ครู 1440 อา่งทองพัฒนา ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. สงัคมศกึษา

4 ส.อ. คณพัฒน์ ใจหลกั ครผููช้ว่ย 1435 อา่งทองพัฒนา ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 นาย สนุทร ทองสมทุร ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1380 บา้นอา่งทอง ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

2 น.ส. นภาพร เพ็งเดอืน ครู 1137 บา้นอา่งทอง ค.บ. คณติศาสตร์

3 น.ส. ระพพีร แซต่นั ครู 1316 บา้นอา่งทอง ค.บ. ภาษาอังกฤษ

4 นาง ประภาพรรณศรนีอก ครู 1379 บา้นอา่งทอง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

5 นาง มณี ศรวีรรณ์ทอง ครู 1382 บา้นอา่งทอง ศษ.บ. การประถมศกึษา

6 น.ส. รัชนกีร เยาวมาลย์ ครู 1384 บา้นอา่งทอง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

7 นาง จรัีณภรณ์(ธนัชพร)ธนานาฬาพานชิยค์รู 1386 บา้นอา่งทอง ค.บ. ภาษาไทย

8 น.ส. วลยั จงชนะบรบิรูณ์ ครู 1421 บา้นอา่งทอง ศษ.บ. การประถมศกึษา ค.บ. สงัคมศกึษา

9 นาง ปรญิญา จันตรา ครู 1639 บา้นอา่งทอง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

10 น.ส. ธันยส์ติา จันทรกรเลศิยศ ครู 3235 บา้นอา่งทอง ค.บ. พลศกึษา

11 น.ส. กชวรรณ พทิทสิทิธิ์ ครผููช้ว่ย 344 บา้นอา่งทอง ค.บ. ศลิปะ

12 น.ส. ณัทนรารัตน์ ธนานาฬาพานชิยค์รผููช้ว่ย 1085 บา้นอา่งทอง ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา

13 น.ส. ณัฐตยิา หมาดหวา ครผููช้ว่ย 1391 บา้นอา่งทอง ค.บ. วทิยาศาตรท่ั์วไป

14 น.ส. ศรัญญา อนิทรอ์นงค์ ครผููช้ว่ย 1406 บา้นอา่งทอง วท.บ. เทคโนโลยชีวีภาพ

1 น.ส. เฌอมารศ์ ลกูอนิทร์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1311 บา้นพตุะแบก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

2 นาง ศรสีงัวาลย์ คุม้รักษา ครู 149 บา้นพตุะแบก ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาย จรัล เสยีงเพราะ ครู 1198 บา้นพตุะแบก กศ.บ. พลศกึษา

4 น.ส. ขจวีรรณ อนิฉมิ ครู 1314 บา้นพตุะแบก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ปฐมวยั

5 น.ส. กณุฑกิา โกมกุ ครู 1326 บา้นพตุะแบก กศ.ม. วจัิยและสถติทิางการศกึษา กศ.บ. วทิยาศาสตรช์วีวทิยา

6 นาย เทวฤทธิ์    เอมโอษฐ์ ครู 2948 บา้นพตุะแบก ศม.(เศรษฐ)เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ กศ.บ. สงัคมศกึษา

1 นาง พมิลพรรณ วงศท์มิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1332 วดัทุง่กลาง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา
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2 น.ส. ีอุทุมุพร (รุง่โรจน)์ โตเอีย่มครู 1141 วดัทุง่กลาง ศษ.ม. เทคโนโลยทีางการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

3 น.ส. บงัเอญิ อบอุน่ ครู 1337 วดัทุง่กลาง ศษ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

4 น.ส. นยิม เชือ้กรด ครู 1340 วดัทุง่กลาง ค.บ. พลศกึษา

5 นาง อัญชลี ชรูส ครู 1342 วดัทุง่กลาง ศษ.บ. การประถมศกึษา

1 น.ส. กาญจนจ์ริา ไพศาลสมบตัิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1301 บา้นดอนใจดี ค.ม. การศกึษาปฐมวยั ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

2 น.ส. วนัดี ภเูจรญิ ครู 335 บา้นดอนใจดี ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาย นําไทย ผอนูรัตน์ ครู 1306 บา้นดอนใจดี ค.บ. เทคโนโลยีท่างการศกึษา

4 นาง อรัญญา ผอนูรัตน์ ครู 1307 บา้นดอนใจดี อนุปรญิญาคหกรรมศาสตร์

5 นาง กาญจนี เสยีงเพราะ ครู 1309 บา้นดอนใจดี กศ.บ. พลศกึษา

6 น.ส. อรกัญญา เปรมสขุ ครู 3126 บา้นดอนใจดี ศศ.บ.         ภาษาอังกฤษธรุกจิ

7 น.ส. เอวกิา สงิหจั์นทร์ ครผููช้ว่ย 1312 บา้นดอนใจดี ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา

1 นาย กติติ กรยนืยง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1275 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. การประถมศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1276 บา้นมะเดือ่ทอง

3 นาง นพัิทธา จัดภัย ครู 224 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. การศกึษาพเิศษ

4 น.ส. สวุรรณี วริยิะกมลพันธ์ ครู 543 บา้นมะเดือ่ทอง กศ.บ. สงัคมศกึษา

5 นาง ยพุา ขาวปลอด ครู 1237 บา้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. การประถมศกึษา

6 นาง ภัทรานษิฐ์ อนิทรเ์อีย้ง ครู 1246 บา้นมะเดือ่ทอง ค.ม. การบรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

7 น.ส. ;วราพร พงษ์สรุาช ครู 1251 บา้นมะเดือ่ทอง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ดนตรคีตีศลิป์ไทยศกึษา

8 น.ส. อัจฉรา พนูสวสัดิ์ ครู 1282 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. ภาษาไทย

9 น.ส. วรัิญญา คลา้ยยา ครู 1288 บา้นมะเดือ่ทอง วท.บ. วทิยาศาสตร์

10 นาง โภชนฎา เทยีมเทศ ครู 1290 บา้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. การประถมศกึษา

11 นาง จริฐาพร สมบตัใิหม่ ครู 1291 บา้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. การประถมศกึษา

12 นาง สมนกึ ทับทมิไทย ครู 1292 บา้นมะเดือ่ทอง ป.กศ.สงูนาฏศลิป์

13 นาง มณีวรรณ ตรอีัมพร ครู 1300 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. บรหิารการศกึษา

14 น.ส. กานตส์นิี กติตพัินธโ์สภณ ครู 1757 บา้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. ภาษาไทย กศ.ม. การสอนภาษาไทย

15 น.ส. พัชรา เงนิสวุรรณ ครู 2501 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

16 น.ส. ยภุาวดี เกตสุรุยิา ครผููช้ว่ย 3209 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ

17 นาง อัญฐฐิา คําเปรม ครู 8259 บา้นมะเดือ่ทอง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

18 นาง พรพมิล กรยนืยง ครู 9203 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. การประถมศกึษา

19 น.ส. น้ําผึง้ ทัดแกว้ ครู 1109 บา้นมะเดือ่ทอง วท.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

20 น.ส. สเุพ็ญกจิ บรรดาศกัดิ์ ครผููช้ว่ย 1409 บา้นมะเดือ่ทอง ศศ.บ. สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยา

21 น.ส. สรินิภา ถ้ําแกว้ ครู 1714 บา้นมะเดือ่ทอง ค.บ. ภาษาอังกฤษ

22 นาย อนันต์ แสงจันทร์ ครู 2546 บา้นมะเดือ่ทอง วท.บ. พลศกึษา

1 นาย สมโชค สทุธเิมธานันท์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1249 วดันาหกูวาง กศ.ม. คณติศาสตร์ ค.บ. คณติศาสตร์

2 นาง อัญชษิฐา ศรจัีนทร์ ครู 1252 วดันาหกูวาง รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ป.กศ.

3 นาง สมถวลิ ลกูอนิทร์ ครู 1254 วดันาหกูวาง ค.บ. นาฏศลิป์

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1257 วดันาหกูวาง

4 นาง อําพร ธรีกดิาการ ครู 1262 วดันาหกูวาง ค.บ. การประถมศกึษา

5 นาง สปุราณี อรณุเมธี ครู 1265 วดันาหกูวาง ค.บ. การประถมศกึษา พม.

6 น.ส. นงนุช ตน้แป้ะ ครผููช้ว่ย 1253 วดันาหกูวาง ค.บ. วทิยาศาสตร์
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7 นาง สปิุยา สกุนุ่น ครผููช้ว่ย 1263 วดันาหกูวาง วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ

1 นาง เพ็ญพศิ จลุเนยีม ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1266 วดันาลอ้ม กศ.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

2 นาง ทวิาภรณ์ กาญจนานุสนธิ์ ครู 1267 วดันาลอ้ม ค.บ. จติวทิยาแนะแนว

3 นาง อมุาพร อนุารัตน์ ครู 1395 วดันาลอ้ม ค.บ. นาฏศลิป์

4 น.ส. ไดพ้ร คนัธวนั ครผููช้ว่ย 1270 วดันาลอ้ม วท.บ. ชวีวทิยา

1 นาง มารสิา ตัง้สขุสนัต์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1401 บา้นสดีางาม ค.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. ชวีวทิยา

2 นาง บงัเอญิ หนูเล็ก ครู 1407 บา้นสดีางาม ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

3 นาง วนัวษิา ลิม้ไล ้ ครู 1417 บา้นสดีางาม ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 นาย สรุวฒุิ จสูวย ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1368 บา้นวงัยาง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เกษตรศาสตร์

2 -วา่ง- ครู 248 บา้นวงัยาง

3 นาย อภเิชษฐ์ แสนชยั ครู 458 บา้นวงัยาง ค.บ. สงัคมศกึษา

4 นาง ชลุพีร เกดิลอย ครู 1372 บา้นวงัยาง ศษ.บ. การประถมศกึษา

5 นาง กหุลาบ อักษรวงศ์ ครู 1375 บา้นวงัยาง ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

6 นาง ขนษิฐา มชียั ครู 1378 บา้นวงัยาง ค.บ. นาฏศลิป์

7 น.ส. กิง่แกว้ แกว้ทพิย์ ครผููช้ว่ย 235 บา้นวงัยาง กศ.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

8 น.ส. วาสนา เต็มเมอืง ครผููช้ว่ย 1101 บา้นวงัยาง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

9 น.ส. พชิญา ดวงมาลา ครผููช้ว่ย 3153 บา้นวงัยาง วท.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

1 นาย พรีะ รวดเร็ว ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1345 วดัหนองหอย ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. พลศกึษา

2 นาย ปัญญา เณรตากอ้ง ครู 680 วดัหนองหอย ค.บ. พลศกึษา

3 นาง สเุมตตา แสนกลา้ ครู 1347 วดัหนองหอย ศษ.บ. การศกึาาปฐมัย

4 น.ส. วณัณ์นลทั เดชเดชา ครู 1349 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาไทย

5 นาง ชไมพร ลลีาโรจนก์ลุเลศิ ครู 1352 วดัหนองหอย ค.บ. การประถมศกึษา

6 นาง กติตนัินท์ ธานรัีตน์ ครู 1354 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา

7 นาง วลิาศ สรรพอดุม ครู 1355 วดัหนองหอย ค.บ. เกษตรศาสตร์

8 นาง ดําเนนิ เณรตากอ้ง ครู 1356 วดัหนองหอย ค.บ. บรหิารการศกึษา

9 นาย อภเิชษฐ์ ศรชีะฏา ครู 1357 วดัหนองหอย ค.บ. คณติศาสตร์

10 นาย มานะ ทองแดง ครู 1359 วดัหนองหอย อ.บ. ภมูศิาสตร์

11 นาย ภานุวฒัน์ สายเหลา่ ครู 1360 วดัหนองหอย ค.บ. คณติศาสตร์

12 นาย นเรศ นวะมะรัตน ครู 1361 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม ปวค.

13 นาง จติฤดี ลลีาโรจนกลุเลศิ ครู 1362 วดัหนองหอย ศษ.บ. การประถมศกึษา

14 น.ส. วราภรณ์ เกตแุกว้ ครู 1364 วดัหนองหอย ค.บ. การประถมศกึษา

15 น.ส. ปนัดดา ตะเพยีนทอง ครู 1366 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. พลศกึษา

16 น.ส. จฑุารัตน์ นาคทุง่เตา ครผููช้ว่ย 1881 วดัหนองหอย กศ.บ. วทิยาศาสตร ์- ฟิสกิส์

17 นาย คธาวฒุิ สมทรง ครผููช้ว่ย 2056 วดัหนองหอย ค.บ. วทิยาศาสตรแืละเทคโนโลยี

18 น.ส. ธัญมาศ นยิมญาติ ครผููช้ว่ย 2713 วดัหนองหอย วท.บ. พชืไรน่า

1 นาย ธนะสนิ ชจัูนทร์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1422 บา้นหนองมะคา่ ค.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติประกาศนยีบตัรบณัฑติ ศษ.บ. วฒุคิรอูืน่ ๆ

2 น.ส. สดุารัตน์ คํามว่ง ครู 98 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. คณติศาสตร์

3 น.ส. พัชราภรณ์ เหมอืนศรเีพ็ง ครู 1200 บา้นหนองมะคา่ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั
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4 น.ส. นัตตมิาพร จันทรโ์ชติ ครู 1369 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. คณติศาสตร์

5 น.ส. ปรางทพิย์ พรมสอาด ครู 1399 บา้นหนองมะคา่ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

6 น.ส. พมิพภั์ทรา รังสกิลุ ครู 1403 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. สงัคมศกึษา

7 นาย ภักดี บรุนิทรโ์กษฐ ครู 1423 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. สขุศกึษา

8 นาย บญุเพ็ง อนุารัตน์ ครู 1424 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. พลศกึษา

9 นาย มานัส สมมติร ครู 1427 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. สหกรณ์

10 น.ส. สคุนธ์ อา่งหนิ ครู 1429 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

11 น.ส. รัตฏณเพชร นพประพันธ์ ครู 1430 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. การประถมศกึษา

12 น.ส. ยพุาวดี เรอืงไกรศลิป์ ครู 2840 บา้นหนองมะคา่ กศ.บ. ฟิสกิส์

13 น.ส. ปัฐมาภรณ์ พรหมอยู่ ครู 3074 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. ภาษาไทย

14 นาย ประทปี ธปูหอม ครผููช้ว่ย 71 บา้นหนองมะคา่ ค.บ. การประถมศกึษา

1 น.ส. มญิญช์นก ปรางละออ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1441 วดัถ้ําครีวีงศ์ ค.ม. บรหิารการศกึษา

2 นาง จรรยา ศรสีขุ ครู 519 วดัถ้ําครีวีงศ์ ค.บ. ศลิปศกึษา

3 นาง อศิราพร แจวเจรญิ ครู 1708 วดัถ้ําครีวีงศ์ ค.บ. การประถมศกึษา

4 น.ส. วนัทนา งามเนตร ครู 3214 วดัถ้ําครีวีงศ์ วท.บ.           จลุชวีวทิยา

1 นาย นพิล พืน้ผา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1493 บา้นหนองมงคล ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา อ.บ. สงัคมศกึษา

2 น.ส. วนัวสิา สายสมบรูณ์ ครู 270 บา้นหนองมงคล วท.บ. วทิยาศาตรท่ั์วไป

3 นาย สําเภา ศรนีลิแท ้ ครู 1495 บา้นหนองมงคล ค.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาง อรทัย เกดิแกว้ ครู 1498 บา้นหนองมงคล ค.บ. สงัคมศกึษา

5 นาย วโิรจน์ รักษาราช ครู 1499 บา้นหนองมงคล ค.บ. บรหิารการศกึษา

6 นาง มารยาท อณุหะสตู ครู 1500 บา้นหนองมงคล ศษ.บ. ภาษาไทย

7 น.ส. ดวงดาว ศรธีรรมราช ครู 2960 บา้นหนองมงคล ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1516 บา้นดอนสงู

2 นาย สมเกยีรติ มชียั ครู 2823 บา้นดอนสงู ค.บ. ศลิปศกึษา

3 น.ส. อรวรรณ จันทรเ์พชร ครู 1515 บา้นดอนสงู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

4 น.ส. ศรัณญรั์ชต์ ศรชียัวาลย์ ครู 1520 บา้นดอนสงู ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาง สนุยี์ อยูห่ลง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1522 บา้นดอนสําราญ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ค.บ. คหกรรมศาสตร์

2 น.ส. พัชรญิา สวุรรณประเสรฐิ ครู 800 บา้นดอนสําราญ ค.ม. วจัิยและประเมนิผลการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

3 น.ส. ฐติรัิตน์ ชอ่เกตุ ครู 1523 บา้นดอนสําราญ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 น.ส. เดอืนเพ็ญ ครอืเครอื ครู 1524 บา้นดอนสําราญ ค.บ. คอมพวิเตอร์

5 น.ส. ปณสิรา นามบตุร ครู 1526 บา้นดอนสําราญ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

6 นาง รัตนา สง่กลิน่ ครู 1527 บา้นดอนสําราญ ศษ.บ. การประถมศกึษา

7 นาย สมหมาย สขุศรี ครู 1528 บา้นดอนสําราญ วท.บ. เทคโนโลยอีตุสาหกรรม(อเิล็คฯ)

8 นาย อดลุย์ กณุาฑลต์ ครู 1529 บา้นดอนสําราญ พม.

9 นาย นติดิล วฑุฒกนก ครู 1530 บา้นดอนสําราญ วท.บ. คณติศาสตร์

10 นาย อนันต์ จันทวรรณโณ ครู 2105 บา้นดอนสําราญ ค.บ. ภาษาไทย

11 นาง พจนยี์ สง่กลิน่ ครู 3016 บา้นดอนสําราญ ค.บ. นาฏศลิป์

1 น.ส. ธรีารัตน์ ชยันรัิตศิยั ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1504 บา้นหนองระแวง ค.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ป.ป. ประกาศนยีบตัรวชิาชพี
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วฒุกิารศกึษา

2 น.ส. ศรวีรรณ ยังแกว้ ครู 134 บา้นหนองระแวง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

3 น.ส. บปุผา บรเิพ็ชร ครู 1174 บา้นหนองระแวง กศ.บ. ภาษาไทย

4 น.ส. ศริพิร บญุเทยีม ครู 1458 บา้นหนองระแวง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นาย วบิลูย์ พันธุป์ระจวบ ครู 1506 บา้นหนองระแวง ค.บ. การประถมศกึษา

6 นาย สดุใจ คะขะนา ครู 1509 บา้นหนองระแวง ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา ศษ.บ. สงัคมศกึษา

7 น.ส. ทับทมิ เอีย่มแสง ครู 1510 บา้นหนองระแวง วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

8 นาง พะเยาว์ แกว้ฉวี ครู 1511 บา้นหนองระแวง ค.บ. การประถมศกึษา

9 น.ส. พาณี คงทะเล ครู 1513 บา้นหนองระแวง ค.บ. การประถมศกึษา

10 นาง สกนธพ์รรณ การัณยส์ขุ ครู 1514 บา้นหนองระแวง กศ.บ. สขุศกึษา

11 นาง ณัฐวราพร หลอดแกว้ ครู 1569 บา้นหนองระแวง วท.บ. สตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารศกึษา

12 น.ส. เกศรี เพลนิจติต์ ครู 1383 บา้นหนองระแวง วท.บ. เคมี

1 นาย บญุศกัดิ์ พัฒราช ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1450 วดัธงชยัธรรมจักร ศษ.บ. การแนะแนว ศษ.บ. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. วดัผล/ประเมนิผลการศกึษาน.บ. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

2 นาย ปภังกร เงาะลําดวน ครู 1072 วดัธงชยัธรรมจักร ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

3 นาย อําพล จักรแ์กว้ ครู 1453 วดัธงชยัธรรมจักร ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

4 นาง ศริิ เข็มทอง ครู 1454 วดัธงชยัธรรมจักร ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

5 นาง เรวดี นลิเพ็ชร์ ครู 1460 วดัธงชยัธรรมจักร ค.บ. สงัคมศกึษา

6 นาง ยวุดี จักรแ์กว้ ครู 1463 วดัธงชยัธรรมจักร ศษ.บ. สงัคมศกึษา

7 นาย ทวศีกัดิ์ สขุสําราญ ครู 1465 วดัธงชยัธรรมจักร ค.ม. หลกัสตูรและการสอน ศษ.บ. การประถมศกึษา

8 น.ส. กรรณกิาร์ จักรกรด ครู 1517 วดัธงชยัธรรมจักร ค.ม. หลกัสตูรและการสอน วท.บ. คณติศาสตร์ ปวค. วฒุคิรอูืน่ ๆ

9 น.ส. สภุาดา ถาวรสงัข์ ครผููช้ว่ย 1796 วดัธงชยัธรรมจักร กศ.บ. วทิยาศาสตร ์- ชวีวทิยา

10 น.ส. วรพร สง่เสยีง ครู 4053 วดัธงชยัธรรมจักร ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

11 นาง จรุนิทรท์พิย์ บวันาค ครู 8488 วดัธงชยัธรรมจักร ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. คอมพวิเตอร์

12 น.ส. วรรณศิา พทัิกษ์กลุ ครู 8539 วดัธงชยัธรรมจักร วท.บ. คอมพวิเตอร์

13 น.ส. ทัศนยี์ เขยีวขํา ครู 9455 วดัธงชยัธรรมจักร ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

14 น.ส. สชุาดา อนิมี ครู 53904 วดัธงชยัธรรมจักร ค.บ. ภาษาอังกฤษ

15 น.ส. ศลุพีร พึง่มี ครผููช้ว่ย 1058 วดัธงชยัธรรมจักร ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

16 น.ส. กรรณกิาร์ วรรณศรี ครู 1451 วดัธงชยัธรรมจักร ค.บ. ภาษาไทย

17 นาง ศศนิาฎ หยบิจันทร์ ครู 5854 วดัธงชยัธรรมจักร ค.บ. คหกรรมศาสตร์

1 นาง จฑุาทพิย์ อทิธศิภุเศรษฐ์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1468 วดัดอนยาง ค.ม. นเิทศการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 น.ส. ชลนชิา รุง่โรจน์ ครู 1122 วดัดอนยาง ศศ.บ. การประถมศกึษา

3 นาย พงษ์พันธ์ ลําภา ครู 1446 วดัดอนยาง ป.กศ. ประกาศนยีบตัรวชิาการศกึษา

4 นาง เขมรัตน์ ชตินอ้ย ครู 1469 วดัดอนยาง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

5 น.ส. รสรนิ   แยม้กลิน่ ครู 1474 วดัดอนยาง ศษ.บ. คณติศาสตร์

6 นาง ศริขิวญั พันธปุระจวบ ครู 1476 วดัดอนยาง ค.บ. ภาษาไทย

7 -วา่ง- ครู 1477 วดัดอนยาง

8 นาง กนกวรรณ เชือ้บา้นเกาะ ครู 1486 วดัดอนยาง ค.บ. สงัคมศกึษา

9 น.ส. (ปารฉัิตร)์ฉัตฏป์วณ์ี(ปรดีบีรูณ์)พัฒนกรเจรญิครู 1488 วดัดอนยาง ป.บณัฑติวชิาชพีครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

-วาง- เกษียณ 59 ครู 1489 วดัดอนยาง

10 น.ส. วนัวสิาข์ อนิพริดุ ครู 1490 วดัดอนยาง ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

11 นาย จรนิทร์ ชมเชย ครู 1491 วดัดอนยาง ศศ.บ. ภาษาไทย

12 นาง วรรณภา สขุสําราญ ครู 1518 วดัดอนยาง ค.ม. หลกัสตูรและการสอน ศษ.บ. สงัคมศกึษา
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วฒุกิารศกึษา

13 -วา่ง- ครู 1805 วดัดอนยาง

14 นาย อดศิกัดิ์ ปลอยปลา ครผููช้ว่ย 1858 วดัดอนยาง ค.บ. พลศกึษา

15 นาย สําเรงิ ศรนีวลเอยีด ครผููช้ว่ย 1057 วดัดอนยาง ค.บ. สงัคมศกึษา

16 นาย นริตุต์ รุง่เรอืง ครู 1492 วดัดอนยาง วท.บ. ฟิสกิส์

17 น.ส. ผกาวลย์ ชแูกว้ ครผููช้ว่ย 1902 วดัดอนยาง กศ.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

18 นาย ธัชฎพ์งศ์ โชตินัินทโ์ภคนิ ครู 1911 วดัดอนยาง บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

1 นาย สถาพร หาภา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1568 บา้นยางเขา ค.ม. บรหิารการศกึษา กศ.บ. ภาษาไทย ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา

2 นาย อํานวย เกตรัุกษ์ ครู 1572 บา้นยางเขา ศศ.บ. พัฒนาชมุชน

3 นาง หวานใจ ชมเชย ครู 1574 บา้นยางเขา กศ.บ. อาหารและโภชนาการ

4 นาง อโนชา จริะรัตนพ์ศิาล ครู 1578 บา้นยางเขา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

5 น.ส. พมิผกา คุม้ประคอง ครผููช้ว่ย 39 บา้นยางเขา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 น.ส. กรวรี์ เกษบรรจง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1532 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอร์

2 น.ส. ศวิารมณ์ รักษาราษฎร์ ครู 1478 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ค.บ. ภาษาอังกฤษ

3 นาง จันทรา ฤกษ์งาม ครู 1536 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ค.ม. ภาษาไทย ศษ.บ. การประถมศกึษา

4 นาง ชฎาพร ธรรมเนยีม ครู 1543 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นาง มณฑกิาร์ โชติ ครู 1547 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง ค.บ. การประถมศกึษา

1 นาย ทวศีกัดิ์ แดงโร่ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1550 บา้นมรสวบ ค.บ. สงัคมศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1551 บา้นมรสวบ

3 นาง อไุร ศริธิรรม ครู 170 บา้นมรสวบ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั พม.

4 นาย ปิยเทพ ไชยวารี ครู 303 บา้นมรสวบ อืน่ ๆ ศป.บ. (ดรุยิางคศลิป์ไทย)

5 น.ส. สนุสิา อสิโร ครู 379 บา้นมรสวบ บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์

6 น.ส. วไิลลกัษณ์ คงแกว้ ครู 1383 บา้นมรสวบ ศษ.บ. สงัคมศกึษา

7 น.ส. จันทรท์พิย์ อบมาลี ครู 1553 บา้นมรสวบ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

8 นาย อานนท ์ ทพิยเ์อม ครู 1554 บา้นมรสวบ ค.บ. พลศกึษา

9 น.ส. จติโสพณิ กลิน่แกว้ ครู 1557 บา้นมรสวบ ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

10 -วา่ง- ครู 1559 บา้นมรสวบ

11 นาย เอกรัฐ รุง่แจง้ ครู 1560 บา้นมรสวบ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

12 น.ส. รัชนภีรณ์ สา่งนอ้ย ครู 1561 บา้นมรสวบ ค.บ. ภาษาไทย

13 น.ส. ภัทรวดี บตุรจันทร์ ครู 1563 บา้นมรสวบ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

14 นาย ปภาวนิ ภัทรธรรณ์กลู ครู 1618 บา้นมรสวบ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. ฟิสกิส์

15 น.ส. ฐติกิร จักรแกว้ ครู 2068 บา้นมรสวบ กศ.บ. ฟิสกิส์

16 นาย นริตุติ์ เพยีทา ครู 2497 บา้นมรสวบ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

17 นาง กิง่รัก ฤทธา ครู 2498 บา้นมรสวบ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอร์

18 -วา่ง- ครู 2842 บา้นมรสวบ

19 -วา่ง- ครู 3110 บา้นมรสวบ

20 นาง พัทธจ์รรยธ์ร(อน้สวุรรณ) ทองเล็กครผููช้ว่ย 1562 บา้นมรสวบ บธ.บ. คอมพวิเตอร์

1 นาย สรุจติร สขุสดีา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 306 บา้นเขามัน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. อตุสาหกรรมศลิป์

2 นาย พทัิกษ์ เหมอืนจนิดา ครู 128 บา้นเขามัน ค.บ. การประถมศกึษา

3 น.ส. เพ็ญจันทร์ สถติธรรมสาคร ครู 1552 บา้นเขามัน ป.บณัฑติ วท.บ. วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม
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วฒุกิารศกึษา

4 น.ส. นฤมล สดใส ครู 1653 บา้นเขามัน บธ.บ. อังกฤษธรุกจิ

5 น.ส. ธัญญตุา เอีย่มสวา่ง ครผููช้ว่ย 25 บา้นเขามัน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

6 น.ส. กชนชิ สองิทอง ครผููช้ว่ย 1566 บา้นเขามัน คอ.บ. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

1 นาย สรุชยั แคลนกระโทก ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1579 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 น.ส. นุศรา ออ่งสภุารมย์ ครู 683 สมาคมเลขานุการสตร ี1 กศ.บ. สงัคมศกึษา

3 นาย ถริวทิย์ ชชีา้ง ครู 1549 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ศษ.บ. พลศกึษาและสขุศกึษา

4 น.ส. จฑุาทพิย์ อนิทรช์ว่ย ครู 1580 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ศษ.บ. ภาษาไทย

5 นาง โสรยา จันทํา ครู 1581 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

6 นาง ธนศิานันท์ รฐาคงสนิธนชยั ครู 1582 สมาคมเลขานุการสตร ี1 กศ.บ. สงัคมศกึษา

7 นาง ทพิวลัย์ รวดเร็ว ครู 1583 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ค.บ. การประถมศกึษา

8 นาง วารณีุย์ ใจยนิดี ครู 1584 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ค.บ. การประถมศกึษา

9 น.ส. วนัเพ็ญ แกว้เกตุ ครู 1585 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ค.บ. การประถมศกึษา

10 น.ส. วรรณษิา ผาเวช ครู 1587 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ค.บ. ภาษาไทย

11 น.ส. พัชราพรรณ จันทรรั์กษ์ ครู 1597 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

12 นาง นภิาภรณ์ วงศส์วสัดิ์ ครู 1947 สมาคมเลขานุการสตร ี1 วท.บ. เคมี

13 น.ส. ณรพร เรอืงรอง ครู 2448 สมาคมเลขานุการสตร ี1 วท.บ. ฟิสกิส์

14 น.ส. พัชรนันท์ อยูย่ั่งยนืยง ครู 2565 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. สถติิ

15 น.ส. ไพรมณี วงคก์ระโซ่ ครู 8845 สมาคมเลขานุการสตร ี1 วท.บ. เทคโนโลยทีางการศกึษา

16 น.ส. ชตุมิา จริปัญญานนท์ ครผููช้ว่ย 340 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

17 น.ส. เบญจมาศ กลิน่มณฑา ครู 1588 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

18 น.ส. ณัฎฐณ์ชิชา อภนิภาวฒัน์ ครผููช้ว่ย 1707 สมาคมเลขานุการสตร ี1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ปวค.

1 น.ส. จนิตนา พุม่ไสว ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1591 บา้นหนองจันทร์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอร์

2 นาง ปัทมา เข็มบปุผา ครู 907 บา้นหนองจันทร์ ค.บ. ภาษาไทย

3 นาง ชารนิี ขวญัศรี ครู 1592 บา้นหนองจันทร์ กศ.บ. กายภาพ-ชวีภาพ

4 นาย มงคล บญุมาก ครู 1596 บา้นหนองจันทร์ กศ.บ. ชวีวทิยา

5 นาง ศริภัสสร พานชิ ครู 1599 บา้นหนองจันทร์ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

6 นาง ภญิญธ์ดิา เล็กประเสรฐิ ครู 1601 บา้นหนองจันทร์ ค.บ. การประถมศกึษา

7 น.ส. สธุาดา ถนอมรักษ์ ครู 1602 บา้นหนองจันทร์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวค.

8 น.ส. ปิยะนุช ปักษี ครู 1605 บา้นหนองจันทร์ ป.บณัฑติ สค.บ. สารสนเทศเพือ่การจัดการ(สศ.บ)

9 น.ส. ภัทรภร สงิหส์ี ครผููช้ว่ย 232 บา้นหนองจันทร์ ค.บ. คณติศาสตร์

1 นาย นพดล สว่นนอ้ย ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1606 ไตรกติทัตตานนท์ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2 น.ส. พรรณนภิา บวัดดั ครู 1056 ไตรกติทัตตานนท์ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

3 นาย ปรชีา สมจติร์ ครู 1615 ไตรกติทัตตานนท์ ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

4 น.ส. พัชราภรณ์ แนมนอ้ย ครผููช้ว่ย 1617 ไตรกติทัตตานนท์ กศ.บ. สงัคมศกึษา

5 -วา่ง- ครผููช้ว่ย 3053 ไตรกติทัตตานนท์

6 นาย สทุธพิงษ์ เกตคุง ครผููช้ว่ย 3762 ไตรกติทัตตานนท์ ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 นาง นัตถก์านต์ นธิปิิยโชตสิกลุ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1619 บา้นดงไมง้าม ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

2 น.ส. ปิยาณี เดอืนสวสัดิ์ ครู 330 บา้นดงไมง้าม ค.บ. สงัคมศกึษา

3 น.ส. อรอนงค์ แดงนุย้ ครู 1152 บา้นดงไมง้าม ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา
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วฒุกิารศกึษา

4 น.ส. (ภัทธรวด)ีปณุกิา(เหมอืนสวุรรณ)สสีดครู 1622 บา้นดงไมง้าม ศศ.บ. ธรุกจิการบนิ

5 -วา่ง- ครู 1624 บา้นดงไมง้าม

6 น.ส. สคุนธลกัษณ์คําไทย ครู 1625 บา้นดงไมง้าม ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

7 น.ส. พชิญภา ไชยเดช ครู 1630 บา้นดงไมง้าม ค.บ. คณติศาสตร์

8 นาง บวัผัน ขวญัเรอืน ครู 1633 บา้นดงไมง้าม ค.บ. คณติศาสตร์

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1703 บา้นอา่วยาง

2 น.ส. จฬุาลกัษณ์ เกตโุสระ ครู 1710 บา้นอา่วยาง วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ

3 นาย เฉลมิเดช เกษมสขุไพศาล ครผููช้ว่ย 1061 บา้นอา่วยาง กศ.บ. พลศกึษา

4 น.ส. รัตนา ชยัประสทิธิ์ ครู 1705 บา้นอา่วยาง ค.บ. ภาษาอังกฤษ

1 นาย ภัคพงศ์ วรวงษ์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1657 บา้นหว้ยทรายขาว ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

2 น.ส. อัจฉรา พละกลาง ครู 91 บา้นหว้ยทรายขาว บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

3 นาง สภุาพร เหมอืนเพชร ครู 949 บา้นหว้ยทรายขาว ค.บ. การประถมศกึษา

4 นาง นันทรัตน์ ภมูเิงนิ ครู 1164 บา้นหว้ยทรายขาว ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

5 น.ส. ยวุดี นาเมอืง ครู 1660 บา้นหว้ยทรายขาว ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เทคโนโลยนีวตักรรมทางการศกึษา

6 นาย วฒันา สาตะรักษ์ ครู 1664 บา้นหว้ยทรายขาว ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

7 นาง จฑุาธณีิ ปรยิทรรศน์ ครู 1665 บา้นหว้ยทรายขาว ค.บ. การประถมศกึษา

8 วา่ทีร่.ต.หญงิวรรณวสิา บญุชว่ย ครู 2470 บา้นหว้ยทรายขาว ค.บ. วทิยาศาสตร์

9 นาง นภา  ศรสีขุไสย ครู 2846 บา้นหว้ยทรายขาว ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

10 นาง วนติา ทองอยู่ ครู 34103 บา้นหว้ยทรายขาว ค.บ. บรหิารการศกึษา

11 นาย ณัฐวสัส์ สขุเกษม ครผููช้ว่ย 1662 บา้นหว้ยทรายขาว ค.บ. สงัคมศกึษา

1 น.ส. สรัุตนว์ดี สทุธาโย ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1681 บา้นดอนทอง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

2 น.ส. ดวงกมล ตรหีัตถ์ ครผููช้ว่ย 48 บา้นดอนทอง ค.บ. ภาษาอังกฤษ

3 น.ส. ณัฐกานต์ เดชบญุ ครผููช้ว่ย 333 บา้นดอนทอง ศษ.บ. นาฏศลิป์

4 น.ส. กรรณกิา แกว้เล็ก ครผููช้ว่ย 1688 บา้นดอนทอง บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอรฯ์

5 นาย อริฟาน อัลบษุรา ครผููช้ว่ย 1780 บา้นดอนทอง ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 นาย อํานาจ จํานงรัตน์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1634 วดันาผักขวง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

2 น.ส. ราตรี รักษ์เพขร ครู 1637 วดันาผักขวง ค.บ. เทคโนโลยีท่างการศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1641 วดันาผักขวง

3 น.ส. แพรวเพชร ทบพักตร์ ครผููช้ว่ย 1638 วดันาผักขวง ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 นาย ชตนินท์ แยม้วจี ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1645 บา้นถ้ําเขานอ้ย ค.บ. บรหิารการศกึษา

2 นาง กัลยกร สวุรรณพงศ์ ครู 1577 บา้นถ้ําเขานอ้ย ค.บ. การประถมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1652 บา้นถ้ําเขานอ้ย

3 น.ส. ขนษิฐา ณ นุวงศ์ ครผููช้ว่ย 199 บา้นถ้ําเขานอ้ย ค.บ. ภาษาไทย

4 น.ส. พนดิา รัตนภรณ์ ครผููช้ว่ย 1751 บา้นถ้ําเขานอ้ย ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1667 บา้นดอนสงา่

2 นาง สกุัญญา ศลิาออ่น ครู 327 บา้นดอนสงา่ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาไทย

3 นาง ศริวิรรรณ วชิดั ครู 530 บา้นดอนสงา่ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป
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4 นาง นนทชา วาณชิยานันท์ ครู 1121 บา้นดอนสงา่ ค.บ. ภาษาไทย

5 น.ส. นภิาวรรณ ถาวร ครู 1903 บา้นดอนสงา่ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

6 -วา่ง- ครู 2622 บา้นดอนสงา่

7 น.ส. อัมพกิา ทองกัลยา ครู 3090 บา้นดอนสงา่ ค.บ. สงัคมศกึษา

8 นาง เปรมวดยี์ เลศิปาน ครู 33909 บา้นดอนสงา่ ค.บ. การประถมศกึษา

9 น.ส. สนุสิา คดิถกู ครผููช้ว่ย 288 บา้นดอนสงา่ ค.บ. วทิยาศาสตร์

10 น.ส. สภุาภรณ์ ธรุะธร ครผููช้ว่ย 1531 บา้นดอนสงา่ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

11 น.ส. สมฤทัย ชว่ยสมบรูณ์ ครผููช้ว่ย 1670 บา้นดอนสงา่ กศ.บ. คณติศาสตร์

12 น.ส. สพุรรณกิาร์ สยมุพร ครผููช้ว่ย 1854 บา้นดอนสงา่ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

13 น.ส. แสงเดอืน ตัง้ดี ครผููช้ว่ย 33495 บา้นดอนสงา่ วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 นาย วโิรจน์ โตแกว้ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1726 อนุบาลบางสะพาน ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ.              วทิยาศาสตรท่ั์วไป

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1346 อนุบาลบางสะพาน

3 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1727 อนุบาลบางสะพาน

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 91 อนุบาลบางสะพาน

4 -วา่ง- ครู 316 อนุบาลบางสะพาน

5 นาง นันทท์วิา พบิลูพนติพงษ์(สวสัดิต์าล)ครู 329 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. การประถมศกึษา

6 นาง รพพีรรณ ศรทีองคํา ครู 433 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. ภาษาไทย

7 น.ส. เนตรชนก วรัิตน์ ครผููช้ว่ย 443 อนุบาลบางสะพาน กศ.บ. วทืยาศาสตร ์- ฟิสกิส์

8 น.ส. ปรยีาดา เตยีงทอง ครู 1404 อนุบาลบางสะพาน ค.ม. หลกัสตูรและการสอน กศ.บ. การศกึษาปฐมวยั

9 นาย พฒุพิงศ์ ศรรีะพันธ์ ครู 1461 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. คณติศาสตร์

10 น.ส. นงเยาว์ เขง่บญุตัน่ ครู 1546 อนุบาลบางสะพาน กศ.บ. วทิยาศาสตร์

11 -วา่ง- ครู 1642 อนุบาลบางสะพาน

12 นาง ไพจติร เขยีวงาม ครู 1671 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. การแนะแนว

13 -วา่ง- ครู 1686 อนุบาลบางสะพาน

14 นาง กิง่กาญจน์ ชมอนิทร์ ครู 1709 อนุบาลบางสะพาน ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1733 อนุบาลบางสะพาน

15 นาง อัมพร บตุรหงษ์ ครู 1735 อนุบาลบางสะพาน ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

16 นาง เสาวลกัษณ์ วฒันกจิ ครู 1738 อนุบาลบางสะพาน ค.ม. หลกัสตูรและการสอน ป.บณัฑติสาขาการศกึษา วท.บ. วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

17 น.ส. จรีภา พันธช์ัง่ ครู 1739 อนุบาลบางสะพาน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

18 น.ส. กนกกาญจน์สวุรรณพงศ์ ครู 1742 อนุบาลบางสะพาน กศ.บ. การประถมศกึษา

19 นาง นภิา ชว่ยวงค์ ครู 1744 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. การประถมศกึษา

20 น.ส. เกตแุกว้ อัครประภากลุ ครู 1747 อนุบาลบางสะพาน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา คศ.บ. คหกรรมศาสตร์

21 น.ส. ดวงกมล บญุลอ้ม ครู 1748 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

22 น.ส. ลดัดา กลิน่นรัิญ ครู 1749 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

23 น.ส. เฉลมิลกัษณ์พลูนอ้ย ครู 1755 อนุบาลบางสะพาน ศศ.บ. คณติศาสตร์

24 -วา่ง- ครู 1761 อนุบาลบางสะพาน

25 น.ส. ชืน่จติต์ เรอืนจันทร์ ครู 1774 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. การประถมศกึษา

26 นาง พรทพิา สงัวรกาญจน์ ครู 1807 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. การประถมศกึษา

27 นาง มณีรัตน์ สวุรรณหงส์ ครู 1833 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. การแนะแนว

28 นาง เรณู ไชยโย ครู 2110 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. ภาษาไทย

29 นาง จรยิา วงศเ์รอืง ครู 2222 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. ภาษาไทย

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 2734 อนุบาลบางสะพาน



24

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

30 นาง ชลธชิา จันทรแ์กว้ ครู 2921 อนุบาลบางสะพาน ศษ.ม.           หลกัสตูรและการนเิทศศษ.บ. การประถมศกึษา

31 น.ส. พัชฎาภรณ์ เขยีวหวาน ครู 3093 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. ภาษาอังกฤษ

32 น.ส. นพนันท์ พุม่คุม้ ครู 3205 อนุบาลบางสะพาน ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

33 นาง กรองกาญจนค์งแทน่ ครู 7113 อนุบาลบางสะพาน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

34 นาง นงคน์าถ นาคเพชร ครู 40694 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. ธรุกจิศกึษา

35 น.ส. พรทพิย์ ไชยชาญ ครผููช้ว่ย 1095 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. สงัคมศกึษา

36 น.ส. ฌชิาภา ชชูืน่ ครู 1740 อนุบาลบางสะพาน วท.บ. เทคโนโลยสีานสนเทศและการสือ่สาร

37 น.ส. อมรรัตน์ ผูพ้วง ครู 1765 อนุบาลบางสะพาน บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

38 น.ส. สนินีาถ ชืน่จติต์ ครู 1770 อนุบาลบางสะพาน ศษ.บ. นาฎศลิป์ไทยศกึษา

ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา

39 น.ส. สภุาวดี พลูเป่ียม ครผููช้ว่ย 1828 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

40 น.ส. สรินุิช เอีย่มสวุรรณ ครผููช้ว่ย 1899 อนุบาลบางสะพาน วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

41 น.ส. ณัชญช์ญาน์แตงหนู ครผููช้ว่ย 2822 อนุบาลบางสะพาน วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

42 น.ส. ธัญญา ไมเ้กตุ ครผููช้ว่ย 3245 อนุบาลบางสะพาน ค.บ. สงัคมศกึษา

1 นาย กฤษฎา รักษ์เพชร ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1766 บา้นหนิกอง ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

2 น.ส. เมรี สขุสบาย ครู 434 บา้นหนิกอง กศ.บ. ทัศนศลิปศกึษา

3 น.ส. ธมนวรรณ ทวาโรจน์ ครู 1420 บา้นหนิกอง ศษ.บ. ภาษาไทย

4 นาง ป่ินแกว้ จํานงครั์ตน์ ครู 1775 บา้นหนิกอง วท.บ. วทิยาศาสตร์

5 นาง นวลฉวี พระแทน่ ครู 1918 บา้นหนิกอง ค.บ. สงัคมศกึษา

6 น.ส. สาายธาร นอ้ยเมอืง ครผููช้ว่ย 266 บา้นหนิกอง ค.บ. เทคโนโลยกีารศกึษาและคอมพวิเตอร์

7 น.ส. รังสมิา จับใจนาย ครผููช้ว่ย 1118 บา้นหนิกอง ค.บ. ภาษาอังกฤษ

8 น.ส. จรุพีร แกว้ศรี ครผููช้ว่ย 1935 บา้นหนิกอง วท.บ. วทิยาศาาตรส์ ิง่แวดลอ้ม

9 น.ส. ศรินิญา นมิาลา ครผููช้ว่ย 2958 บา้นหนิกอง ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาง กอบกลุ การางวลั ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1776 บา้นชะมว่ง ค.บ. ภาษาไทย

2 -วา่ง- ครู 320 บา้นชะมว่ง

3 นาง นันทการ์ สนุทรโอวาท ครู 1778 บา้นชะมว่ง ค.บ. บรหิารการศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1783 บา้นชะมว่ง

4 น.ส. เสาวลกัษณ์ สวุรรณ ครู 1784 บา้นชะมว่ง ค.บ. บรหิารการศกึษา

5 น.ส. ทพิยพ์ดี เฮงสมบรูณ์ ครู 1785 บา้นชะมว่ง กศ.บ. การศกึษาปฐมวยั

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1787 บา้นชะมว่ง

6 น.ส. โชตริส ตระกลูกําเนดิ ครู 2850 บา้นชะมว่ง กศ.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

7 นาย ชยัชนะ โอเ่อีย่ม ครผููช้ว่ย 53 บา้นชะมว่ง ค.บ. ภาษาไทย

8 น.ส. กันยาพร ชยัศริิ ครผููช้ว่ย 1116 บา้นชะมว่ง ค.บ. คอมพวิเตอร์

9 นาย ณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร ครผููช้ว่ย 5853 บา้นชะมว่ง ค.บ. คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 นาย พเิศษ มากมา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1811 บา้นสวนหลวง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

2 นาง จรัิชญา วงษ์ประเสริฐ ครู 1795 บา้นสวนหลวง ค.บ. การประถมศกึษา

3 น.ส. พมิพช์นุตม์ แกว้พรายตา ครู 1802 บา้นสวนหลวง กศ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

4 นาง ถนอมศรี ถอืพดุซา ครู 1813 บา้นสวนหลวง ค.บ. ภาษาไทย

5 น.ส. สภุาพรรณ แกว้เกตุ ครู 1815 บา้นสวนหลวง กศ.บ. ภาษาไทย

6 น.ส. อัยรนิทร์ เกลือ้คํา ครู 1818 บา้นสวนหลวง ค.บ. สงัคมศกึษา
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7 นาง สนุทรี ศรทัีศน์ ครู 1819 บา้นสวนหลวง ค.บ. โภชนาการชมุชน

8 น.ส. สวุมิล ชว่ยรัตแกว ครู 1821 บา้นสวนหลวง ค.บ. พลศกึษา ป.กศ.สงูพลศกึษา

9 นาง สรนิยา พฤศชนะ ครู 1845 บา้นสวนหลวง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

10 น.ส. อาซลีะห์ มะมงิ ครผููช้ว่ย 1353 บา้นสวนหลวง ค.บ. คณติศาสตร์

11 น.ส. อารยี์ มะลทิอง ครู 1816 บา้นสวนหลวง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

12 นาย ตณิณภพ แกว้แจม่ใส ครู 1817 บา้นสวนหลวง ค.บ. คณติศาสตร์

13 น.ส. อังคณา เทพหนู ครผููช้ว่ย 1943 บา้นสวนหลวง ค.บ. สงัคมศกึษา

1 วา่ทีร่.ต. เสรี สขุกันตะ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1711 บางสะพาน กศ.ม. วดัผลการศกึษา ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

2 นาง ชนติา กลัน่ศรี รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1712 บางสะพาน ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาง อรณีุ หัสมี ครู 163 บางสะพาน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา ศศ.บ. บรหิารทรัพยากรมนุษย์

4 น.ส. ลาวลัย์ รัตนจันทร์ ครู 350 บางสะพาน วท.บ. คณติศาสตร์

5 นาง อนงค์ ศรเีล็ก ครู 533 บางสะพาน ค.บ. การประถมศกึษา

6 น.ส. โสภดิา ใสเกือ้ ครู 849 บางสะพาน กศ.บ. การสอนวทิยาศาสตรท่ั์วไป

7 นาง บญุจันทร์ จันทรเ์จยีม ครู 874 บางสะพาน ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

8 น.ส. ภัทราภรณ์  มสีขุ ครู 923 บางสะพาน ป.บณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

9 น.ส. จันทรเ์พ็ญ สายคําภา ครู 1078 บางสะพาน กศ.ม. หลกัสตูรและการสอน ค.บ. ภาษาอังกฤษ

10 น.ส. ไอลดา ลขิติกาญจน์ ครผููช้ว่ย 1143 บางสะพาน ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร

11 -วา่ง- ครู 1218 บางสะพาน

12 -วา่ง- ครู 1245 บางสะพาน

13 น.ส. (อันธกิา) กานตช์นติตา(เรอืงชยั) นกแกว้ครู 1277 บางสะพาน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

14 นาย สงัวาลย์ หอมรืน่ ครู 1299 บางสะพาน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. พลศกึษา

15 นาง พรทพิย์ วงษ์ดํารงศกัดิ์ ครู 1644 บางสะพาน ศษ.บ. การประถมศกึษา

16 น.ส. ศวิาพร ผลพานชิ ครู 1650 บางสะพาน ค.บ. ภาษาไทย

17 น.ส. นติยา วจรัีตนส์กลุ ครู 1669 บางสะพาน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

18 น.ส. รักษิณา ทับแกว้ ครู 1701 บางสะพาน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

19 น.ส. กรกมล จันทรว์งษ์ ครู 1704 บางสะพาน วท.บ. ชวีวทิยา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1713 บางสะพาน

20 น.ส. กรภัทร วนะสทิธิ์ ครู 1721 บางสะพาน ป.บณัฑติ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

21 นาง พรรณี แดงเครอื ครู 1723 บางสะพาน ค.ม. การประถมศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

22 นาย ปฏวิตั ิ ศรทัีศน์ ครู 1724 บางสะพาน ค.บ. สงัคมศกึษา

23 น.ส. จารวุรรณ มาแตม้ ครู 1855 บางสะพาน ค.บ. คณติศาสตร์

24 น.ส. ปนัดดา เหมอืนสวุรรณ์ ครู 1898 บางสะพาน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การสอนวทิยาศาสตร์

25 น.ส. กนกวรรณ รัตนพันธ์ ครู 1946 บางสะพาน ค.บ. การประถมศกึษา

26 นาย ธรีะวฒัน์ คงแกว้ ครู 1948 บางสะพาน ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

27 -วา่ง- ครู 2107 บางสะพาน

28 นาย ทรงศกัดิ์ สายราม ครู 2838 บางสะพาน ค.บ. ดนตรศีกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 2859 บางสะพาน

29 นาง วาสนา โตแกว้ ครู 3184 บางสะพาน ค.บ. การวดัผลการศกึษา

30 น.ส. วจิติรา เจรญิผวิ ครู 3202 บางสะพาน ค.บ. ภาษาไทย

31 นาง สธุาสนิี ปรนิแคน ครู 3212 บางสะพาน ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์

32 น.ส. นลิดัดา บวัทอง ครผููช้ว่ย 534 บางสะพาน วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

33 น.ส. ปิยภัทร สตัตะบตุร ครผููช้ว่ย 1129 บางสะพาน ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
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34 น.ส. ศรวีรรณ วงษ์รัตน์ ครู 1759 บางสะพาน ค.บ. กากรศกึษาปฐมวยั

35 นาง ลดัดา ทองสพร่ัง ครผููช้ว่ย 2827 บางสะพาน คศ.บ. พัฒนาการเด็กและครอบครัว

36 นาง อรณชิชา ภอูาบออ่น ครผููช้ว่ย 2839 บางสะพาน ศ.น.บ การสอนภาษาไทย

1 นาย กลยทุธ ยกยอ่ง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1788 บา้นหว้ยแกว้ ค.ม. บรหิารการศกึษา

2 นาง ศรวีภา แคลนกระโทก ครู 1790 บา้นหว้ยแกว้ ศษ.บ. การประถมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1792 บา้นหว้ยแกว้

3 นาย จักรี ทรัพยห์อม ครู 1799 บา้นหว้ยแกว้ ศษ.บ. การประถมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1801 บา้นหว้ยแกว้

4 น.ส. วมิลตรา จนีตา่งเมอืง ครผููช้ว่ย 62 บา้นหว้ยแกว้ ค.บ. วทิยาศาสตร์

5 น.ส. มัณฑณา มว่งศรี ครผููช้ว่ย 1789 บา้นหว้ยแกว้ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

1 นาง (กรกนก)ภัทรามาศกํานลิ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1860 บา้นวงัน้ําเขยีว ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. สขุศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1084 บา้นวงัน้ําเขยีว

3 น.ส. ชนญา นอ้ยเนตร ครู 1297 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.ม. หลกัสตูรและการสอน ค.บ. ภาษาไทย

4 นาง จฑุาภรณ์ จติณรงค์ ครู 1404 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นาง ณัชธาร แดงเหมอืน ครู 1525 บา้นวงัน้ําเขยีว วท.บ. วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

6 น.ส. ประไพ คงยาง ครู 1593 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การอนุบาล

7 นาง อรณุฉาย วฑิรูยพั์นธ(์สายสกล)ครู 1600 บา้นวงัน้ําเขยีว ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ป.บณัฑติ

8 นาง บงัอร ชทูพิย์ ครู 1720 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. พลศกึษา

9 นาย ประสทิธิ์ เขยีวสงา่ ครู 1729 บา้นวงัน้ําเขยีว วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

10 นาง อมลมนุนิทร์ นวะมะรัตน ครู 1769 บา้นวงัน้ําเขยีว วท.บ. เทคโนโลยชีวีภาพ

11 นาง ปรมาภรณ์ (นาเมอืง) คุม้ครองครู 1814 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. ภาษาไทย

12 นาง สวา่งจติร์ คําลนุ ครู 1861 บา้นวงัน้ําเขยีว กศ.ม.    จติวทิยาการศกึษา กศ.บ. การประถมศกึษา

13 น.ส. กมลวรรณ เย็นจติร ครู 1862 บา้นวงัน้ําเขยีว ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

14 นาย ไพโรจน์ จติใจดี ครู 1863 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. ศลิปศกึษา

15 นาง วไิลวรรณ จันทรป์ระทับ ครู 1864 บา้นวงัน้ําเขยีว ศษ.บ. การประถมศกึษา

16 นาย สมชาย จันทรป์ระทับ ครู 1866 บา้นวงัน้ําเขยีว ศษ.บ. การประถมศกึษา

17 นาย เนตรนรนิทร์ นามกร ครู 1869 บา้นวงัน้ําเขยีว ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. คณติศาสตร์

18 นาง เบญจมาศ แสงโพลง ครู 1870 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. การประถมศกึษา

19 นาง บญุเชญิ จติใจดี ครู 1872 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. สงัคมศกึษา

20 นาง อไุร รุง่เรอืง ครู 1873 บา้นวงัน้ําเขยีว ศษ.บ. ภาษาไทย

21 น.ส. ธนษิฐา แซเ่อยี ครู 2483 บา้นวงัน้ําเขยีว วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

22 -วา่ง- ครู 2893 บา้นวงัน้ําเขยีว

23 นาย ววิฒันช์ยั กมิาคม ครผููช้ว่ย 1127 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. คณติศาสตร์

24 น.ส. เพ็ญนภา พรมแกว้ ครู 1226 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. ภาษาอังกฤษ

25 น.ส. เอมมกิา อปุนันท์ ครู 1234 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. ภาษาอังกฤษ

26 น.ส. ยวุภา ศรอีอ่น ครผููช้ว่ย 1867 บา้นวงัน้ําเขยีว ค.บ. ปฐมวยั

27 นาง ศริพิร เทีย่งตรง ครผููช้ว่ย 3140 บา้นวงัน้ําเขยีว วท.บ. เคมี

1 นาย เฉลมิเกยีรติ แยม้พราย ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1823 ธนาคารออมสนิ กศ.บ. พลศกึษา ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1824 ธนาคารออมสนิ

3 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1825 ธนาคารออมสนิ
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4 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2927 ธนาคารออมสนิ

5 น.ส. สายพณิ เมอืงนก ครู 46 ธนาคารออมสนิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติการจัดการและการประเมนิโครงการวท.บ. สถติิ

6 นาย ทนิกร เณรตากอ้ง ครู 157 ธนาคารออมสนิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ดนตรศีกึษา

7 นาย วทิลู บุง่หวาย ครู 176 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาไทย

8 น.ส. จารยีา โตชะนก ครู 326 ธนาคารออมสนิ วท.บ. วทิยาศาสตรท์างทะเล

9 น.ส. จันทนา ดสีน่ัน ครผููช้ว่ย 556 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาไทย

10 นาย ธรีะศกัดิ์ ไชยสตัย์ ครู 803 ธนาคารออมสนิ ค.บ. วทิยาศาสตร์

11 นาย อรรถพล บวัทอง ครู 910 ธนาคารออมสนิ กศ.ม. บรหิารการศกึษา อ.บ. สงัคตีศลิป์

12 น.ส. ชชัชญา ใหมสนิงาม ครผููช้ว่ย 1077 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

13 น.ส. วารณีุ วงละคร ครู 1183 ธนาคารออมสนิ ค.บ. คอมพวิเตอร์

14 -วา่ง- ครู 1244 ธนาคารออมสนิ

15 น.ส. ชดิขนก สขุจันทร์ ครผููช้ว่ย 1302 ธนาคารออมสนิ กศ.บ. วทิยาศาสตร ์- ฟิสกิส์

16 นาง พชิญา ตัง้อารยชน ครู 1392 ธนาคารออมสนิ ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

17 น.ส. วลิาสณีิ ศาภมิล ครู 1503 ธนาคารออมสนิ ค.บ. จติวทิยาการแนะแนว

18 นาย พรสรวง ชรูอด ครู 1666 ธนาคารออมสนิ วท.บ. จติวทิยา

19 นาง มาลี พลอยทับทมิ ครู 1706 ธนาคารออมสนิ ค.บ.     วทิยาศาสตรท่ั์วไป

20 น.ส. ปนัดดา แดงประหลาด ครู 1719 ธนาคารออมสนิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1762 ธนาคารออมสนิ

21 นาง มกุดา คมงา้ว ครู 1793 ธนาคารออมสนิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

22 นาง จรีาพร (อนิทรจั์นทร)์สงัขก์ระสนิครู 1827 ธนาคารออมสนิ ศศ.บ. นาฎศลิป์และการละคร

23 นาง สมหมาย สสุทุธิ ครู 1829 ธนาคารออมสนิ ศษ.บ. การประถมศกึษา

24 นาง อังคนา รืน่สคุนธ์ ครู 1831 ธนาคารออมสนิ ศษ.บ. การประถมศกึษา

25 นาง เปรมวดี ไชยรยี์ ครู 1832 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาไทย

26 น.ส. อําพันธ์ บรรดาศกัดิ์ ครู 1834 ธนาคารออมสนิ กศ.บ. ชวีวทิยา

27 น.ส. ลดา จันทรส์ขุโข ครู 1835 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาไทย ป.กศ.สงูนาฏศลิป์

28 นาง กัญญารัตน์ ลมิปิวรรณ ครู 1838 ธนาคารออมสนิ ค.บ. การประถมศกึษา

29 นาง เพ็ญษร แยม้พราย ครู 1841 ธนาคารออมสนิ กศ.บ. สงัคมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1844 ธนาคารออมสนิ

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1846 ธนาคารออมสนิ

30 จ.ส.อ. ีวิวิฒัน์ ไตรยทุธชยั ครู 1847 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภมูศิาสตร์

31 นาย ไพรัช คงเจรญิ ครู 1848 ธนาคารออมสนิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. คณติศาสตร์

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1853 ธนาคารออมสนิ

32 น.ส. บศุรา ประสานศลิป์ ครู 1857 ธนาคารออมสนิ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป

33 นาง สําเนาว์ จันทรช์กูลิน่ ครู 1859 ธนาคารออมสนิ ค.บ. การประถมศกึษา

34 นาง นภัสสร นาควเิชยีร ครู 1883 ธนาคารออมสนิ กศ.บ. ภาษาไทย

35 น.ส. ฉวี แกว้แหวน ครู 1886 ธนาคารออมสนิ กศ.บ. การประถมศกึษา

36 นาย รชต ระไวกลาง ครู 1912 ธนาคารออมสนิ ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

37 น.ส. ดวงชวีนั ยานศริิ ครู 1951 ธนาคารออมสนิ ค.บ. พลศกึษาและการจัดการกฬีา

38 น.ส. บรรจง ทองจนี ครู 1956 ธนาคารออมสนิ ค.บ. การประถมศกึษา พม.

39 น.ส. ออ้มดาว มว่งทอง ครู 2321 ธนาคารออมสนิ ค.บ. คณติศาสตร์

40 น.ส. นติยา ฉายนอ้ย ครู 2353 ธนาคารออมสนิ ค.บ. เกษตรศาสตร์

41 นาย เดชา นามศรี ครู 2464 ธนาคารออมสนิ ค.บ. พลศกึษา

42 นาง กติตไิชญาหธ์ัญธนเกยีรติ ครู 2499 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาไทย
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43 -วา่ง- ครู 2673 ธนาคารออมสนิ

44 นาย ธรีะพงศ์ ไพพเิชษฐ์ ครู 3076 ธนาคารออมสนิ ค.บ. สงัคมศกึษา

45 น.ส. ศริพิร โพธิง์าม ครู 3119 ธนาคารออมสนิ กศ.บ. การประถมศกึษา

46 นาย ชชัวาล มานพ ครู 3227 ธนาคารออมสนิ ศศ.บ. รัฐศาสตร์

47 น.ส. สภุาพร เสอืดาว ครู 3228 ธนาคารออมสนิ ศศ.บ. สารสนเทศศกึษา

48 น.ส. ฝันจรวย พึง่โพธิท์อง ครู 3236 ธนาคารออมสนิ ค.บ. คณติศาสตร์

49 นาง ฐติกิาญจน์ โกณฑา ครู 3238 ธนาคารออมสนิ ค.บ. สงัคมศกึษา

50 น.ส. ชลรดา สาเรชพรรณ ครู 7121 ธนาคารออมสนิ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

51 นาย โอม ออ่นนอ้ม ครู 8798 ธนาคารออมสนิ วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ

52 นาย ฤทธเิกยีรติ ฟองเจรญิ ครผููช้ว่ย 507 ธนาคารออมสนิ ศษ.บ. คณติศาสตร์

53 นาย โชคดี พัฒเชยีรทอง ครผููช้ว่ย 1090 ธนาคารออมสนิ ค.บ. อตุสาหกรรมศลิป์

54 น.ส. วลิาวลัย์ จดุทะนุช ครู 1310 ธนาคารออมสนิ วท.บ. คหกรรมศาสตรท่ั์วไป

55 น.ส. รัชนก มชีขูนัธ์ ครผููช้ว่ย 1405 ธนาคารออมสนิ วท.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

56 น.ส. กนกวรรณ อากาศโปรง่ ครผููช้ว่ย 1483 ธนาคารออมสนิ ศศ.บ. การศกึษาปฐมวยั

57 น.ส. รสรนิทร์ คงจันทร์ ครผููช้ว่ย 1609 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

58 นาย ธันวา จติรวตัร ครผููช้ว่ย 1791 ธนาคารออมสนิ ค.บ. สงัคมศกึษา

59 น.ส. ลลติา นพรัตนเ์ขต ครผููช้ว่ย 1837 ธนาคารออมสนิ ศศ.บ. ภาษาไทย

60 นาย ไพลโรจน์ เครอืสงา่ ครผููช้ว่ย 1839 ธนาคารออมสนิ ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

61 นาย ธนธปัิตย์ โชตเิมอืงปัก ครผููช้ว่ย 1850 ธนาคารออมสนิ ค.บ. เคมี

62 น.ส. จันทรจ์ริา พงศภั์สสร ครผููช้ว่ย 1876 ธนาคารออมสนิ ศษ.บ. พลศกึษา

63 น.ส. ปทมุพร แกว้สวสัดิ์ ครู 1933 ธนาคารออมสนิ วท.บ. ชวีวทิยา

64 น.ส. กลุธดิา บรูณสวรรค์ ครู 1940 ธนาคารออมสนิ ศษ.บ. การษึกษาปฐมวยั

65 น.ส. สนินีารถ ชาวนาขา ครผููช้ว่ย 2106 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

66 น.ส. จงรัก ภัคประจวบพร ครผููช้ว่ย 3199 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาไทย

67 นาย จักรพงษ์ สทุธปิระภา ครผููช้ว่ย 3237 ธนาคารออมสนิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

1 นาย จงรักษ์ วตัรสติ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1540 บา้นทุง่เชอืก บธ.บ. คอมพวิเตอร์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา

2 นาง เพ็ญศรี สนุทร ครู 1162 บา้นทุง่เชอืก ค.บ. การประถมศกึษา

3 นาย   นรัินดร์ ดสีน่ัน ครู 1472 บา้นทุง่เชอืก วท.บ. วทิยาศาสิต่รส์ ิง่แวดลอ้ม

4 นาง กมลพร โตะ๊ทอง ครู 1649 บา้นทุง่เชอืก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 น.ส. ธนพร ธนูทอง ครู 1673 บา้นทุง่เชอืก ค.บ. ภาษาไทย

6 นาง ฉันทนา ตนัเจรญิ ครู 1878 บา้นทุง่เชอืก ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

7 น.ส. สกุัญญา มิง่แมน้ ครู 1879 บา้นทุง่เชอืก ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

8 นาย สหัสนัยน์ ฉัพพรรณมงคล ครู 1909 บา้นทุง่เชอืก ค.บ. คอมพวิเตอร์

9 น.ส. โสภา แกว้วงศ์ ครผููช้ว่ย 922 บา้นทุง่เชอืก ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาย จรัญ คงศรี ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1887 บา้นดอนสํานัก ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

2 นาง เนือ้ทอง วชริกจิโกศล ครู 1794 บา้นดอนสํานัก กศ.ม. การสอนวทิยาศาสตร์ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

3 นาย ชลติ สวุรรณหงส์ ครู 1890 บา้นดอนสํานัก ศษ.บ. สงัคมศกึษา

4 นาย กติตพิงษ์ คําดี ครู 1893 บา้นดอนสํานัก ค.บ. คอมพวิเตอร์

5 นาย รชต เฟ่ืองสวุรรณ ครผููช้ว่ย 312 บา้นดอนสํานัก ค.บ. สงัคมศกึษา

6 นาย ธนานันท์ จันทะนา ครผููช้ว่ย 391 บา้นดอนสํานัก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

7 น.ส. กาญจนา อยูเ่ย็น ครผููช้ว่ย 993 บา้นดอนสํานัก ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั
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8 น.ส. อรวรรณ ขนัชลุี ครผููช้ว่ย 1808 บา้นดอนสํานัก วท.บ. คณติศาสตร์

1 นาย สรุศกัดิ์ สายนาค ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1690 บา้นทา่ขาม ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เกษตรศาสตร์

2 นาย ณรงค์ ปรยิทรรศน์ ครู 168 บา้นทา่ขาม ค.บ. ภาษาอังกฤษ

3 นาง พเยาว์ นกะพันธุ์ ครู 1693 บา้นทา่ขาม ศษ.บ. การประถมศกึษา ป.กศ.สงูคณติศาสตร์

4 นาย ธนะรัชต์ ธนพรวรกลุ ครู 1697 บา้นทา่ขาม ค.บ. ภาษาไทย

5 นาง ปราณี สง่เสรมิ ครู 1698 บา้นทา่ขาม ค.บ. การประถมศกึษา ป.กศ.สงูภาษาไทย

6 นาง เยาวนารถ วงศเ์รอืง ครู 1699 บา้นทา่ขาม กศ.บ. สงัคมศกึษา

7 น.ส. เพยีงใจ เทยีนสง่รัศมี ครู 1700 บา้นทา่ขาม ค.บ. คหกรรมศาสตร์

8 นาย ศกัดิช์ยั ครฑุไชยันต์ ครู 1702 บา้นทา่ขาม ค.บ. การประถมศกึษา

9 น.ส. อรจริา หมอนทอง ครผููช้ว่ย 1388 บา้นทา่ขาม ค.บ. ภาษาไทย

10 น.ส. นันทรัตน์ เกือ้หนุน ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1906 บา้นวงัยาว ค.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

11 นาง สพุมิล แกว้ฉวี ครู 1908 บา้นวงัยาว ค.บ. การประถมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1910 บา้นวงัยาว

12 นาง ธนันทนญ์า เรยีนรู ้ ครู 1914 บา้นวงัยาว ค.บ. การประถมศกึษา

13 น.ส. กานตศ์ริ ิ มจัีนทร์ ครู 1916 บา้นวงัยาว ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. การบรหิารธรุกจิเกษตร

14 นาย เจษฎา พมิสอ ครผููช้ว่ย 305 บา้นวงัยาว ศษ.บ. สงัคมศกึษา

1 น.ส. วรลกัษณ์ จันทนผ์า ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1919 บา้นทองมงคล ปร.ด. บรหิารการศกึษา ศษ.ม. วดัผล/ประเมนิผลการศกึษาค.บ. การประถมศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1926 บา้นทองมงคล

3 นาง ปรชิาติ แกว้นวล ครู 151 บา้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คหกรรมศาสตร์

4 น.ส. จอมขวญั สมบรูณ์ ครู 153 บา้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. คณติศาสตรแ์ละระบบสารสนเทศ

5 -วา่ง- ครู 218 บา้นทองมงคล

6 นาย กังวาล นําประดษิฐทรัพยค์รู 362 บา้นทองมงคล กศ.ม. พลศกึษา กศ.บ. พลศกึษา

7 น.ส. ศรัญญา จติระออน ครู 1462 บา้นทองมงคล ค.บ. ภาษาไทย

8 นาง บญุสม สขุไพบลูย์ ครู 1728 บา้นทองมงคล ศศ.บ. โภชนาการชมุชน

9 นาย ปิติ สมทุรผอ่ง ครู 1741 บา้นทองมงคล ค.บ. พลศกึษา ป.กศ.สงูพลศกึษา

10 นาง สภุาวดี สวา่งจติร ครู 1874 บา้นทองมงคล กศ.บ. สงัคมศกึษา

11 นาง วรรณา หนูฤทธิ์ ครู 1920 บา้นทองมงคล ศษ.บ. การประถมศกึษา

12 น.ส. ชอ่แกว้ หุน่เกา่ ครู 1921 บา้นทองมงคล วท.บ. สถติิ

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 1922 บา้นทองมงคล

13 นาง สริมิา พทุธจํา ครู 1923 บา้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. คตีศลิป์ไทย

14 นาย กรฑีา นามทพิย์ ครู 1924 บา้นทองมงคล วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

15 นาย ประพันธ์ พันธุพ์ราหมณ์ ครู 1925 บา้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

16 นาง ลนิจง ศรสีมทุร์ ครู 1928 บา้นทองมงคล ค.บ. บรหิารการศกึษา ป.กศ.สงูพลศกึษา

17 นาย ณัฐพล ทรัพยส์มจติร ครู 1930 บา้นทองมงคล บธ.บ. คอมพวิเตอร์

18 นาง พวงเพ็ญ นําประดษิฐทรัพยค์รู 1949 บา้นทองมงคล กศ.บ. การแนะแนว

19 นาง สนทยา สรีุง่เรอืง ครู 1959 บา้นทองมงคล ค.บ. การประถมศกึษา

20 นาย คมสนัต์ เดชะคําภู ครู 2836 บา้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

21 น.ส. ปวณีา แกว้ไทรนันท์ ครู 2861 บา้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. คอมพวิเตอร์ บธ.บ. คอมพวิเตอร์

22 -วา่ง- ครู 2863 บา้นทองมงคล

23 น.ส. ศภุมาศ แกว้เกลือ่น ครู 2994 บา้นทองมงคล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

24 น.ส. ศศธิร สดุดี ครู 2998 บา้นทองมงคล ค.บ. สงัคมศกึษา

25 นาย รณชติ ฤทธเิดช ครู 3005 บา้นทองมงคล ศศ.บ. ดนตรคีตีศลิปไทยศกึษา

26 นาย วฑิรูย์ ญาตบิรรทงุ ครู 3010 บา้นทองมงคล ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

27 น.ส. มะลิ อว่มเทศ ครู 3067 บา้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

28 น.ส. นฤมล ชยัมงคล ครู 3242 บา้นทองมงคล กศ.บ. การศกึษาปฐมวยั

29 -วา่ง- 8531 บา้นทองมงคล

30 น.ส. วารี หมวดนอ้ย ครผููช้ว่ย 1931 บา้นทองมงคล วท.บ. ชวีวยิาประยกุต์

31 น.ส. นติยา สายลอด ครผููช้ว่ย 3243 บา้นทองมงคล วท.บ. สตัวศาสตร์

1 นาง เตอืนใจ ครฑุไชยันต์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1932 บา้นราษฏรป์ระสงค์ ศษ.บ. การประถมศกึษา

2 นาง จรัสศรี พุม่พวง ครู 1945 บา้นราษฏรป์ระสงค์ ค.บ. บรหิารการศกึษา

3 นาง มาลยั อนิทรจ์ฬุ ครู 1950 บา้นราษฏรป์ระสงค์ ค.บ. สขุศกึษา

4 น.ส. จงดี จันทรแ์ดง ครู 1953 บา้นราษฏรป์ระสงค์ ค.บ. การแนะแนว ป.กศ.

5 นาง คนงึนจิ วรรณวงษา ครู 1954 บา้นราษฏรป์ระสงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

6 นาง โสภัทรา บุง่หวาย ครู 1957 บา้นราษฏรป์ระสงค์ ค.บ. ภาษาไทย

1 นาง ปิยวรรณ เวหาธรนาวี ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1958 บา้นธรรมรัตน์ ค.ม. การอนุบาล ค.บ. การอนุบาล

2 นาง อบุลรัตน์ วลิากลุ ครู 259 บา้นธรรมรัตน์ กศ.บ. สงัคมศกึษา

3 นาย วรัิตน์ อนิทรจ์ฬุ ครู 1538 บา้นธรรมรัตน์ ค.บ. อตุสาหกรรมศลิป์

4 นาย สมคดิ ไชยแกว้ ครู 1962 บา้นธรรมรัตน์ ศศ.บ. การฝึกและการจัดการกฬีา

5 นาง เสาวรส แสงเงนิ ครู 1966 บา้นธรรมรัตน์ ค.บ. ภาษาไทย

6 น.ส. นติยา ไชยแกว้ ครู 1970 บา้นธรรมรัตน์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การอนุบาล

7 นาง จรีพันธ์ ถาวรนุรักษ์ ครู 1974 บา้นธรรมรัตน์ ค.บ. การประถมศกึษา

8 นาย สมศกัดิ์ ประพันธบ์ณัฑติ ครู 1981 บา้นธรรมรัตน์ ค.บ. การประถมศกึษา พม.

9 นาย อนริทุธิ์ ม ิง่แมน้ ครู 1983 บา้นธรรมรัตน์ ค.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

10 น.ส. วนัเพ็ญ เพ็ชรพรรณ ครู 1985 บา้นธรรมรัตน์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. เคมี ปวค. ประกาศนยีบตัรวชิาชพีครู

11 นาง ณศิณัฐ ประพันธบ์ณัฑติ ครู 1989 บา้นธรรมรัตน์ ค.บ. ภาษาไทย

12 น.ส. วนัดี ชา้งน้ํา ครู 3146 บา้นธรรมรัตน์ วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

1 นาย ธงชยั แสงโพลง ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1485 บา้นในล็อค ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. สงัคมศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 418 บา้นในล็อค

3 น.ส. อรทัย พงษ์สชุาติ ครู 138 บา้นในล็อค กศ.บ. ดนตรไีทย

4 น.ส. นฤมล ทพิยเ์ดช ครู 850 บา้นในล็อค ศษ.บ. คณติศาสตร์

5 น.ส. อัจฉราภรณ์ นนทปั์ญญา ครู 1120 บา้นในล็อค ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

6 น.ส. ยภุาพร แจง้อว่ม ครู 1479 บา้นในล็อค ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกกจิ

7 นาง สกุัญญา ไพสาลี ครู 1541 บา้นในล็อค ค.บ. สงัคมศกึษา

8 น.ส. สพุรรณี ประพันธพั์ณฑติ ครู 1722 บา้นในล็อค กศ.ม. จติวทิยาการแนะแนว ค.บ. สขุศกึษา

9 นาย สธุี ดกีลัน่ ครู 1852 บา้นในล็อค ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

10 นาย นพพร สสีําทอง ครู 1937 บา้นในล็อค วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

11 นาง ศภุาธณีิ ศรงีาม(นุชจอ้ย) ครู 1969 บา้นในล็อค ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

12 นาง กานตมิาพร ปานเสน่ห์ ครู 1984 บา้นในล็อค ค.บ. คหกรรมศาสตร์

13 น.ส. จฑุามาศ กลิน่หอม ครู 2294 บา้นในล็อค ศษ.ม. เทคโนโลยทีางการศกึษา บธ.บ. เทคโนโลยีส่ารสนเทศธรุกจิปวค. วชิาชพีครู

14 นาง ประนอม ทรัพยป์ราชญ์ ครู 2421 บา้นในล็อค ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั อืน่ ๆ อศศ.การจัดการท่ัวไป
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

15 น.ส. โสภาวรรณ ไดยะศรี ครู 2629 บา้นในล็อค ค.บ. ภาษาไทย

16 นาง นลิยมาศ ณ ศฤงคาร ครู 2824 บา้นในล็อค ป.บณัฑติสาขาการศกึษา วท.บ. พชืศาสตร์

17 น.ส. วงเดอืน แกว้หอ้ย ครู 2955 บา้นในล็อค ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

18 นาง อรณุโรจน์ ทองคํา ครู 2999 บา้นในล็อค ศษ.บ. ภาษาไทย

19 น.ส. วนัวสิาข์ พรหมรักษา ครู 3192 บา้นในล็อค ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติวชิาชพีครู ศศ.บ. ภาษาไทย

20 นาย สมชาย ลลีา ครู 3193 บา้นในล็อค ค.บ. พลศกึษา

21 น.ส. ปิยธดิา เชาวช์า่งเหล็ก ครู 3198 บา้นในล็อค ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. เคม ีการเกษตร

22 น.ส. วนัวสิา สวนนิม่ ครผููช้ว่ย 373 บา้นในล็อค ค.บ. คณติศาสตร์

23 น.ส. ทัศนยี์ ใสเกือ้ ครู 1736 บา้นในล็อค กศ.บ.  เคมี

24 น.ส. จันทรัตน์ วอทอง ครผููช้ว่ย 7217 บา้นในล็อค ค.บ. ภาษาอังกฤษ

1 นาย อดุรรักษ์ คําลนุ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 1470 บา้นคลองลอย ค.ม. บรหิารการศกึษา กศ.บ. การประถมศกึษา

2 นาง พัชรี นามศรี ครู 27 บา้นคลองลอย ค.บ. คณติศาสตร์

3 น.ส. กันตก์มล เสารม์ว่ง ครู 1535 บา้นคลองลอย ค.บ. ภาษาไทย

4 นาง กระแส รักคง(เทยีนภู)่ ครู 1754 บา้นคลองลอย ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 นาย จรญู เคหา ครู 1836 บา้นคลองลอย ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

6 น.ส. ทพิวรรณ สโุพธิ์ ครู 1968 บา้นคลองลอย ศษ.บ. สงัคมศกึษา

7 นาง พัชรี ชืน่อารมย์ ครผููช้ว่ย 185 บา้นคลองลอย บธ.บ. บรหิารทรัพยากรมนุษย์

8 นาย (ทรงกฤต)เกรกิชยักาลรักษ์ ครผููช้ว่ย 1174 บา้นคลองลอย บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

9 น.ส. สภัุทชา สชุสวสัดิ์ ครผููช้ว่ย 1455 บา้นคลองลอย วท.บ. วทิยาศาสตรท์างภาพและเทคโนโลยทางพมิพ์

10 น.ส. ลําดวน คฒัมารศรี ครผููช้ว่ย 1595 บา้นคลองลอย ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาย สวุฒัน์ ตรหีัตถ์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2817 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. เกษตรศาสตร์

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 3047 บา้นบางสะพานนอ้ย

3 น.ส. ภรณี ศรคีุม้ ครู 395 บา้นบางสะพานนอ้ย ศษ.บ. วทิยาศาสตร์

4 -วา่ง- ครู 398 บา้นบางสะพานนอ้ย

5 -วา่ง- ครู 1017 บา้นบางสะพานนอ้ย

6 น.ส. สทุธจิติต์ นาคคล้ํา ครู 1102 บา้นบางสะพานนอ้ย ศษ.ม. ภาษาไทย

7 น.ส. อัจฉรา สขุแกว้ ครู 1273 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. สงัคมศกึษา

8 น.ส. สปุรยีา ตรหีัตถ์ ครู 1313 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. คอมพวิเตอร์

9 น.ส. นงนาจ ทรายแกว้ ครู 1402 บา้นบางสะพานนอ้ย ศษ.บ. ภาษาไทย ค.บ. ไฟฟ้า

10 นาง อัญชลี เสนาะสลงุ ครู 1612 บา้นบางสะพานนอ้ย ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั 5 ปี

11 นาง ทภิาพร ตรหีัตถ์ ครู 1885 บา้นบางสะพานนอ้ย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ

12 น.ส. (วลิาวลัย)์ธนัญกรณ์รักคํา ครู 1894 บา้นบางสะพานนอ้ย ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เทคโนโลยทีางการศกึษา

13 นาง ศรินัินท์ แถวทมิ ครู 2522 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. คณติศาสตร์

14 นาง พมิพันธ์ เจยีพงษ์ ครู 2819 บา้นบางสะพานนอ้ย ศษ.บ. การประถมศกึษา

15 นาง สมจติร เกง่ตรง ครู 2824 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. การแนะแนว

16 น.ส. กิง่ดาว พุม่พวง ครู 2825 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. คณติศาสรแ์ละคอมพวิเตอร์

17 - วา่ง- ครู 2826 บา้นบางสะพานนอ้ย

18 นาย สมเกยีรติ เวชการ ครู 2830 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. ดนตรศีกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 2993 บา้นบางสะพานนอ้ย

19 นาง ศริลิกัษณ์ พลิาวฒุิ ครู 3210 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. พลศกึษา

20 นาง สภุญิญา อดลุยอ์ารยะรังษี ครู 3211 บา้นบางสะพานนอ้ย กศ.บ. การประถมศกึษา



32

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

21 นาง (พรรณรมณ)กชชญ(ละเลศิ)เลศิภรูนิทร์ครู 33802 บา้นบางสะพานนอ้ย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

22 น.ส. จฑุาภรณ์ พัฒเชยีรทอง ครู 49233 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

23 น.ส. นงคนุ์ช ทพิใสย์ ครผููช้ว่ย 1138 บา้นบางสะพานนอ้ย วท.บ. วทิบาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

24 นาย สยมุภู ออ่นชาติ ครผููช้ว่ย 1289 บา้นบางสะพานนอ้ย กศ.บ. คณติศาสตร์

25 น.ส. วลพีร ใกลช้ดิ ครู 1658 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. ภาษาอังกฤษ

26 นาง กรรณกิา อาจญาทา ครผููช้ว่ย 2831 บา้นบางสะพานนอ้ย ค.บ. วทิยาศาสตร์

1 น.ส. หทัยรัตน์ ชวนชืน่ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2835 วดัดอนตะเคยีน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

2 นาง วนัณา รักษาชฎั ครู 2845 วดัดอนตะเคยีน ค.บ. จติวทิยาและการแนะแนว

3 นาย เจษฎา ถ้ําแกว้ ครผููช้ว่ย 87 วดัดอนตะเคยีน ค.บ. ภาษาอังกฤษ

4 น.ส. อนุธดิา โตมอญ ครผููช้ว่ย 857 วดัดอนตะเคยีน ป.บณัฑติ ศศ.บ. การพัฒนาชมุชน

1 นาย สเุทพ เขยีวงาม ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2847 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ศษ.บ. บรหิารการศกึษา ป.กศ.สงูอตุสาหกรรมศลิป์

2 นาง รัชฎาวรรณ โชตอิทุยางกรู ครู 197 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. เทคโนโลยีท่างการศกึษา ป.กศ.สงูคณติศาสตร์

3 น.ส. พรพมิล อว่มเนตร ครู 2849 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) กศ.บ. ภาษาไทย

4 น.ส. สายใหม อํานวยธรรม ครู 2852 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. คณติศาสตร์

5 น.ส. สพัุฒนา หวลวงศ์ ครู 2854 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วดัผลการศกึษา

6 นาง อารยี์ คงสงฆ์ ครู 2855 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. การประถมศกึษา

7 นาง แสงจันทร์ หัวนาค ครู 2918 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

8 น.ส. มัลลกิา  แซอ่ึง้ ครู 2995 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

9 นาย วษิณุ สวุรรณประทปี ครผููช้ว่ย 1048 บา้นปากคลอง(ราษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. สงัคมศกึษา

1 นาง สกุัญญา ปัตเมฆ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2858 บา้นหนองฆอ้ง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

2 นาง จนิตนา ลคันาชยัวงศ์ ครู 697 บา้นหนองฆอ้ง ค.บ. ปฐมวยั

3 นาย สรุศกัดิ์ วเิวก ครู 1482 บา้นหนองฆอ้ง ค.บ. วทิยาศาสตร์

4 นาง ฉันทนา พวงเดช ครู 1521 บา้นหนองฆอ้ง ค.บ. ภาษาไทย

5 นาย เดชดนัย เลีย่นแกว้ ครู 2862 บา้นหนองฆอ้ง ค.บ. ภาษาอังกฤษ

6 นาง ขวญัจติ เกดิหาญ(อําภาวงษ์)ครู 2864 บา้นหนองฆอ้ง ค.บ. การประถมศกึษา

7 นาย ชาตรี เรยีงทรัพย์ ครู 3153 บา้นหนองฆอ้ง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. พลศกึษา

8 น.ส. เยาวเรศ สมัฤทธิ์ ครผููช้ว่ย 3150 บา้นหนองฆอ้ง กศ.บ. วทิยาศาสตรก์ายภาพ

1 น.ส. จันททั์ปปภาป่ินเกตุ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2867 บา้นทุง่ไทร ค.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ป.บณัฑติ

2 น.ส. ไอลดา โสรถาวร ครู 1287 บา้นทุง่ไทร ค.บ. ภาษาอังกฤษ

3 น.ส. อนุสรา บญุเกษ ครู 2870 บา้นทุง่ไทร ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 นาย ดนัยรัตน์ ธนันทา ครู 2875 บา้นทุง่ไทร ค.บ. เกษตรศาสตร์

5 น.ส. ประณธิาร สนัทัดกลาง ครผููช้ว่ย 2871 บา้นทุง่ไทร ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 นาย จเร พวงเดช ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2876 บา้นทุง่กระโตน ค.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. เกษตรศาสตร์

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 241 บา้นทุง่กระโตน

3 น.ส. สดุารัตน์ พรหมมี ครู 154 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. ประถมศกึษา

4 น.ส. กนกวรรณ ดเีดน่ ครู 173 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. ภาษาไทย

5 นาย โชคชยั ลคันาชยั (ลคันาชยัวงศ)์ครู 246 บา้นทุง่กระโตน กศ.บ. พลศกึษา

6 นาง ฉววีรรณ ชว่ยชหูนู ครู 421 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. คหกรรม
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7 -วา่ง- ครู 1294 บา้นทุง่กระโตน

8 น.ส. ปัทมา รอดพยงุ ครู 1387 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. คณติศาสตร์

9 น.ส. สพุรรษา พกิลุกาญจน์ ครู 1537 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. สงัคมศกึษา

10 นาย วฒุพิงศ์ ทองเขยีว ครู 1760 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. พลศกึษา

11 นาง ดนุลดา (แสนคํา)สตมิัน่ ครู 2558 บา้นทุง่กระโตน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

12 นาง สดุใจ พุม่แกว้ ครู 2877 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

13 นาง สนุทรี พวงเดช ครู 2880 บา้นทุง่กระโตน ศษ.บ. ภาษาไทย

14 นาง กัญญาภรณ์ ศรแีสง ครู 2881 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. การประถมศกึษา

15 น.ส. จติตนิทร์ คําเจรญิ ครู 2882 บา้นทุง่กระโตน กศ.บ. การศกึษาปฐมวยั

16 น.ส. จันทรจ์ริา คงกลัน่ ครู 2883 บา้นทุง่กระโตน ศษ.บ. ดนตรคีตีศาสตรไ์ทยศกึษา

17 นาย กจิจา ศรแีสง ครู 2886 บา้นทุง่กระโตน ศษ.บ. การประถมศกึษา ป.กศ.สงูคณติศาสตร์

18 นาง ศภิาพร เฮีย้ะเซง้ ครู 2899 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. สงัคมศกึษา

19 -วา่ง- ครู 3014 บา้นทุง่กระโตน

20 นาย อดศิร สมัฤทธิ์ ครู 3069 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. สงัคมศกึษา

21 นาง จันทรด์า ชยัสรุนิทร์ ครู 3130 บา้นทุง่กระโตน ป.บณัฑติ วท.บ. เคมี

22 น.ส. อรพนิ ชลรัตนอ์มฤต ครู 3175 บา้นทุง่กระโตน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

23 น.ส. ชอ่ผกา พันธเสน ครู 3187 บา้นทุง่กระโตน ศษ.บ. นาฎศลิป์ไทย

24 น.ส. คณติา พงษ์เผอืก ครู 6680 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. คณติศาสตรล์ะคอมพวิเตอร์

25 น.ส. กนกวรรณ วเิศษสงิห์ ครู 6692 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. ภาษาไทย

26 น.ส. อลสิา หวงัสป ครู 7288 บา้นทุง่กระโตน กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

27 นาง ยพุนิ บญุตตยิานุกลู ครู 7373 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. การประถมศกึษา

28 -วา่ง- ครู 7387 บา้นทุง่กระโตน

29 นาง ประภาพร แดงนวล ครู 9953 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

30 นาย พงศกร ทพิยรั์ตน์ ครผููช้ว่ย 90 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. ดนตรศีกึษา

31 น.ส. วรัมพร จงจติต์ ครผููช้ว่ย 172 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. ภาษาไทย

32 -วา่ง- ครผููช้ว่ย 290 บา้นทุง่กระโตน

33 น.ส. ณชนก คงดว้ง ครู 1225 บา้นทุง่กระโตน ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

34 น.ส. ไพลนิ ดวงแกว้ ครู 1321 บา้นทุง่กระโตน วท.บ. จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

35 นาย สมพงษ์ รบนกิร ครผููช้ว่ย 1544 บา้นทุง่กระโตน ค.บ. วทิยาศาสตร์

36 นาย คมสนัต์ ยิม้ขํา ครู 1995 บา้นทุง่กระโตน ศศ.บ. ไทยคดศีกึษา

37 น.ส. ธรีาพร (โพธิธ์ราวชัร)์ มทีรัพย์ครผููช้ว่ย 2885 บา้นทุง่กระโตน วท.บ. เทคโนโลยอีาหาร

1 นาย จตรุานน เกดิพรอ้ม ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2888 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

2 น.ส. วภิา โรจนเ์สถยีร ครู 70 บา้นหนองหว้ยฝาด ศษ.บ. วทิยาศาสตร์

3 น.ส. นราพร หัดคลอ่ง ครู 152 บา้นหนองหว้ยฝาด บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

4 นาย ธชาโชติ โกฎเพชร ครู 313 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. ดนตรี

5 น.ส. วชัรภรณ์ อึง่จันทร์ ครผููช้ว่ย 1358 บา้นหนองหว้ยฝาด บธ.บ. ภาษาอังกฤษธรุกจิ

6 น.ส. สภุาวนิี สยมุพร ครู 1655 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. คณติศาสตร์

7 นาย เกรยีงศกัดิ์ บโูกก ครู 1661 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. ภาษาอังกฤษ

8 น.ส. สมคดิ จันทะเวช ครู 2890 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. ภาษาอังกฤษ

9 น.ส. ธนาภรณ์ เจรญิผล ครู 2892 บา้นหนองหว้ยฝาด กศ.บ. วทิยาศาสตร์

10 น.ส. จรีภา คณารัตน์ ครู 2895 บา้นหนองหว้ยฝาด ศษ.บ. คณติศาสตร์

11 นาง สปัุญญา เกดิพรอ้ม ครู 2896 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. การประถมศกึษา



34

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

12 น.ส. (สธุนิ)ีปญุญารรัสมิ์(ปันมา้) ธนาภัทรวชัร์ครู 3204 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

13 น.ส. นันทรัตน์ มลีว้น ครู 3224 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. ภาษาไทย

14 น.ส. สนัุนธณีิย์ ชบูางบอ่ ครู 6920 บา้นหนองหว้ยฝาด ศศ.ม. เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ ศษ.บ. การสอนวทิยาศาสตร ์ชวีวทิยา

15 น.ส. ผกาพันธ์ มกรางกรู ครู 6981 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. สงัคมศกึษา

16 น.ส. จรนิทรา จันทอดุมสข ครู 8338 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

17 น.ส. พัชราภรณ์ พลเยีย่ม ครู 8401 บา้นหนองหว้ยฝาด ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

18 นาย อภสิทิธิ์ อนิหอม ครู 2722 บา้นหนองหว้ยฝาด วท.บ. วทิบาศาสตรก์ารกฬีา

19 น.ส. ปรยีานุช ศริวิรางกรู ครผููช้ว่ย 2891 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. ภาษาไทย

20 น.ส. พัชราภรณ์ ไหมเกตุ ครผููช้ว่ย 2951 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. ภาษาไทย

21 น.ส. ศริวิรรณ แกว้ประสทิธิ์ ครผููช้ว่ย 5790 บา้นหนองหว้ยฝาด ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาย บวร วสนุธรารัตน์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 3002 วดัเขาราษฎรบํ์ารงุ กศ.บ. คณติศาสตร์ ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา

2 นาย คมสนัต์ เกตกุลํา่ ครู 3006 วดัเขาราษฎรบํ์ารงุ ค.บ. สงัคมศกึษา

3 นาย อนนท์ อาศยั ครู 3008 วดัเขาราษฎรบํ์ารงุ ค.บ. เทคโนโลยีแ่ละนวตักรรมทางการศกึ

4 นาย สริวชิญ์ นกทอง ครผููช้ว่ย 3003 วดัเขาราษฎรบํ์ารงุ ค.บ. ภาษาไทย

5 น.ส. กรรณกิาร์ ทองแทง่ใหญ่ ครู 3007 วดัเขาราษฎรบํ์ารงุ ป.บณัฑติ วท.บ. เทคโนโลยฯี

1 -วา่ง- ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 3012 บา้นปากแพรก

2 นาง พจนาถ จนิดาชืน่ ครู 3013 บา้นปากแพรก ศษ.บ. ภาษาไทย ป.กศ.สงูภาษาไทย

3 นาง (อษุา)ชลดิา(ชืน่วเิศษ)วเิศษณกลุครู 3017 บา้นปากแพรก ศษ.บ. สงัคมศกึษา

4 น.ส. อังคณา นวมโหมด ครู 451 บา้นปากแพรก ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

1 นาย บญุมา พว่งสําราญ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2926 บา้นไชยราช ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2726 บา้นไชยราช

3 น.ส. ณุภาวี คงเกดิ ครู 251 บา้นไชยราช ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. สงัคมศกึษา

4 นาง อรัญญา ป่ินแกว้ ครู 558 บา้นไชยราช ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

5 น.ส. ศศกิาญจน์ ฉายแสงเดอืน ครู 908 บา้นไชยราช ค.บ. ชวีวทิยา

6 น.ส. สพุชิชา เมอืงเล็ก ครู 1158 บา้นไชยราช ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. พลศกึษา

7 นาง จรัสศรี ชยัหา ครู 1232 บา้นไชยราช ค.บ. ภาษาไทย

8 น.ส. น้ําผึง้ เฉลมิพันธ์ ครู 1317 บา้นไชยราช ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

9 นาง อารมณ์ จันทรส์รอ้ยงาม ครู 1331 บา้นไชยราช ค.บ. ภาษาไทย

10 นาย เจตนพัิทธ์ นลิสวทิ ครู 1396 บา้นไชยราช วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

11 น.ส. วริการ เกดิแกว้ ครู 1542 บา้นไชยราช ค.บ. การศกึษาปฐมัย

12 น.ส. กัณณ์อัจ วจันรัตนากลู ครู 1544 บา้นไชยราช ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ อืน่ ๆ ศป.บ.ดรุยิางคศาสตร์

13 น.ส. อัจฉรา ทองดว้ง ครู 1545 บา้นไชยราช ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี่

14 นาย รัฐกจิ ศรนีวล ครู 1548 บา้นไชยราช ค.บ. สงัคมศกึษา

15 น.ส. สรุยีพ์ร จติรกติตโิชค ครู 2539 บา้นไชยราช บธ.บ. ระบบสารสนเทศ

16 นาย พลูศกัดิ์ พราหมณ์สงฆ์ ครู 2889 บา้นไชยราช ค.บ. อตุสาหกรรมศลิป์

17 นาง พจนยี์ เกาะมกุ ครู 2932 บา้นไชยราช ค.บ. ภาษาไทย

18 น.ส. นติยา พลเยีย่ม ครู 2933 บา้นไชยราช ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

19 นาย สทิธไิชย จติตรั์งษี ครู 2934 บา้นไชยราช ค.บ. พลศกึษา

20 น.ส. ภาวณีิ ชใูจ ครู 2935 บา้นไชยราช ค.บ. ภาษาไทย

21 น.ส. จารณีุ ป่ินแกว้ ครู 2941 บา้นไชยราช ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
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22 นาง ฉววีรรณ บญุมา ครู 2942 บา้นไชยราช ศษ.บ. การประถมศกึษา

23 นาง ฉลวย สงัขวจิติร ครู 2944 บา้นไชยราช ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

24 น.ส. ขวญัใจ ไชยโคตร ครู 3200 บา้นไชยราช ค.บ. คณติศาสตร์

25 นาง ชชัฎา หว้ยลําโถ ครู 3201 บา้นไชยราช ศศ.บ. ภาษาไทย

26 น.ส. สพัุตรา หนูทองอนิทร์ ครู 460 บา้นไชยราช กศ.บ. คณติศาสตร์

27 น.ส. กนกพร วถิี ครู 1248 บา้นไชยราช วท.บ. วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

28 นาง ธวลัรัตน์ บรูพงศ์ ครผููช้ว่ย 1341 บา้นไชยราช ค.บ. ประวตัศิาสตร์

29 น.ส. เพชรลดา ชศูรี ครู 1539 บา้นไชยราช ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

30 นาย เวที ทวทีรัพย์ ครู 2907 บา้นไชยราช อืน่ ๆ ปท.ส.(ไมผ้ล)

31 น.ส. รุง่ไพลนิ ศรเีทพ ครู 2928 บา้นไชยราช ค.บ. ภาษาอังกฤษ

32 นาย วชริวชิญ์ พชิญพรีพล ครผููช้ว่ย 2931 บา้นไชยราช วท.บ. สตัวศาสตร ์วทิยาศาสตรท่ั์วไป

33 น.ส. จฑุารัตน์ ฐติะฐาน ครผููช้ว่ย 2936 บา้นไชยราช ศศ.บ. ภาษาไทย

34 น.ส. กลุวดี คงผอม ครู 3019 บา้นไชยราช ค.บ. คณติศาสตร์

35 น.ส. วรรณวมิล ใจสมทุร ครู 7717 บา้นไชยราช กศ.บ. คณติศาสตร์

1 นาย สมชาย ชว่ยชหูนู ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2946 อนุบาลบางสะพานนอ้ย กศ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. เกษตรศาสตร์

2 -วา่ง- ครู 544 อนุบาลบางสะพานนอ้ย

3 -วา่ง- ครู 1083 อนุบาลบางสะพานนอ้ย

4 -วา่ง- ครู 1087 อนุบาลบางสะพานนอ้ย

5 นาย อธภัิทร ขวกัไขว่ ครู 1689 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ค.บ. ภาษาอังกฤษ

6 นาย โกวทิ ทองมาก ครู 1842 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ค.บ. ภาษาไทย

7 นาย ยศหรัิณย ์(เลศิวฒุ)ิสขุมาก ครู 2954 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ค.บ. เกษตรศาสตร์

8 นาง สาวณีิ ฤกษ์มาก ครู 2961 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ศศ.บ. ภาษาาอังกฤษสือ่สารธรุกจิ

9 น.ส. อรวรรณ บตุรพุม่ ครู 2962 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

10 น.ส. ณัฐธดิา ทนสงูเนนิ ครู 2964 อนุบาลบางสะพานนอ้ย กศ.บ. การศกึษาปฐมวยั

11 นาง สมพร ศรสีวสัดิ์ ครู 2966 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ค.บ. การประถมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 2968 อนุบาลบางสะพานนอ้ย

12 นาง บญุเหลอื วงษ์คลงั ครู 2970 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั พก.ศ.

13 น.ส. แสงระวี กันเกยีว ครู 245(พ) อนุบาลบางสะพานนอ้ย ค.บ. คณติศาสตร์

14 น.ส. วมิลสริิ อาสนะ ครผููช้ว่ย 1190 อนุบาลบางสะพานนอ้ย กศ.บ. วทิยาศาสตร ์- ชวีวทิยา

15 นาย ณัฐวฒุิ จันทวงศ์ ครผููช้ว่ย 1610 อนุบาลบางสะพานนอ้ย กศ.บ. สงัคมศกึษา

16 นาย ภวูดล ธัญญพันธ์ ครผููช้ว่ย 1960 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ศษ.บ. พลศกึษา

17 น.ส. อังสนา หลงกาสา ครผููช้ว่ย 2947 อนุบาลบางสะพานนอ้ย ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

18 น.ส. อรวรรณ พรหมชว่ย ครผููช้ว่ย 2965 อนุบาลบางสะพานนอ้ย กศ.บ. คณติศาสตร์

1 นาย จรณธพงศ์ วฒุพิงศว์รากร ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2971 มลูนธิศิกึษา ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 -วา่ง- ครู 332 มลูนธิศิกึษา

3 น.ส. จรัิสยา(นุสรา)เขยีวชอุม่ ครู 1228 มลูนธิศิกึษา วท.บ. คอมพวิเตอร์

4 นาย กรรณชติ จันทรักษ์ ครู 1977 มลูนธิศิกึษา ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

5 นาง วชัรี แกว้ศรี ครู 1979 มลูนธิศิกึษา ค.บ. ภาษาอังกฤษ

6 น.ส. รัตตยิาภรณ์  นาคโสภา ครู 2972 มลูนธิศิกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. เทคโนโลยกีารจัดการอตุสาหกรรม

7 นาง พรเพ็ญ ศรมีณฑก ครู 2973 มลูนธิศิกึษา กศ.บ. การศกึษาผูใ้หญ่

8 นาง สกุัญญา (สายอบุล)ดวงแกว้ครู 2974 มลูนธิศิกึษา ค.บ. เทคโนโลยแีละนวตักรรม
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วฒุกิารศกึษา

9 น.ส. รําพงึ ฤทธิอ์นิทร์ ครู 2979 มลูนธิศิกึษา ป.กศ.สงูภาษาไทย

10 น.ส. ชชันู ทองสงัข์ ครู 2981 มลูนธิศิกึษา ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

11 นาง ยวุพร หวงิปัด ครู 2983 มลูนธิศิกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

12 นาย นุภาพ ประพันธบ์ณัฑติ ครู 3018 มลูนธิศิกึษา ศษ.บ. ปฐมวยัศกึษา

13 -วา่ง- ครผููช้ว่ย 1202 มลูนธิศิกึษา

14 น.ส. เดอืนเพ็ญ สงัคะพันธ์ ครู 2978 มลูนธิศิกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

15 น.ส. จริายุ ใจบญุ ครผููช้ว่ย 2982 มลูนธิศิกึษา ค.บ. ภาษาไทย

16 นาย จักรี นอ้ยเอีย่ม ครู 3152 มลูนธิศิกึษา วท.บ. พลศกึษา

17 นาย พัลลภ อนิทรสาร ครผููช้ว่ย 8541 มลูนธิศิกึษา ค.บ. ดนตรสีากล

1 นาย สรุพล ณ  วนัจันทร์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2984 บา้นไรบ่นสามัคคี ป.บณัฑติประกาศนยีบตัรบณัทติ ค.บ. ภาษาไทย

2 นาง ณัฐธกิาพัณ ค้ําชู ครผููช้ว่ย 262 บา้นไรบ่นสามัคคี ปทส. ไมผ้ล

3 น.ส. ยวุดี เฉลยภาพ ครู 1052 บา้นไรบ่นสามัคคี ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 -วา่ง- ครู 1434 บา้นไรบ่นสามัคคี

5 นาย จักรพงษ์ บตุรพรม ครู 1990 บา้นไรบ่นสามัคคี ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

6 น.ส. ปรยีาภรณ์ เฟ่ืองฟุ้ง ครู 2778 บา้นไรบ่นสามัคคี ค.บ. สงัคมศกึษา

7 นาย วสนัต์ มณีแดง ครู 2985 บา้นไรบ่นสามัคคี กศ.บ. พลศกึษา

8 น.ส. ปราณปรยีา บญุประเสรฐิ ครู 2986 บา้นไรบ่นสามัคคี ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาการคอมพวิเตอร์

9 นาง จันทมิา ณ วนัจันทร์ ครู 2990 บา้นไรบ่นสามัคคี ค.บ. การประถมศกึษา ป.กศ. การประถมศกึษา

10 นาย เอกราช ลอ้แกว้ ครู 273 บา้นไรบ่นสามัคคี วท.บ. เทคโนโลยยีาง

11 น.ส. นฤมล ลิม้ฉาย ครผููช้ว่ย 2952 บา้นไรบ่นสามัคคี ค.บ. ภาษาไทย

12 นาย ณัฐกฤษฎ์ กลุชนะพฑิรูย์ ครผููช้ว่ย 2988 บา้นไรบ่นสามัคคี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

13 น.ส. กมลชนก ชนะกลุ ครู 2989 บา้นไรบ่นสามัคคี ค.บ. ภาษาไทย

14 น.ส. ธนติฐา สนัโดษ ครู 2991 บา้นไรบ่นสามัคคี วท.บ. สถติปิระยกุต์

1 นาย วชัรนิทร์ ศรสีวสัดิ์ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 257 บา้นบางเจรญิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา

2 -วา่ง- รองผูอํ้านวยการโรงเรยีน 442 บา้นบางเจรญิ

3 นาย ภานุพงศ์ สนิทวี ครู 96 บา้นบางเจรญิ ค.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4 นาย พชร บํารงุดอน ครู 111 บา้นบางเจรญิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. เทคโนโลยีส่ารสนเทศ

5 น.ส. วาสนา เถอืนธรรม ครู 236 บา้นบางเจรญิ ค.บ. คณติศาสตร์

6 น.ส. เบญจพรรณ พนูลาภเดชา ครู 387 บา้นบางเจรญิ ศษ.บ. พลศกึษา

7 น.ส. ศริวิรรณ หมดจด ครู 1181 บา้นบางเจรญิ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

8 น.ส. ธนพิรรณ ศรไีตรรัตน์ ครู 1782 บา้นบางเจรญิ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

9 นาย ทววีฒัน์ ดวงนลิ ครู 1917 บา้นบางเจรญิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

10 นาย ศลิปิน พรหมมณี ครู 1986 บา้นบางเจรญิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา กศ.บ. สงัคมศกึษา

11 นาย วชิยั ศรรัีตนะวไิล ครู 1997 บา้นบางเจรญิ กศ.บ. วทิยาศาสตร์

12 นาย สมพรชยั กอเจรญิพัฒนาชยัครู 2491 บา้นบางเจรญิ ศษ.บ. สงัคมศกึษา

13 น.ส. จันทรจ์ริา จันทรว์งศ์ ครู 2571 บา้นบางเจรญิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศศ.บ. ภาษาไทย

14 นาย วชัรพล เงนิแทง่ ครู 2910 บา้นบางเจรญิ ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

15 น.ส. กอบกณุ เลีย้งอํานวย ครู 3001 บา้นบางเจรญิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

16 น.ส. นฤดี วดัละเอยีด ครู 3112 บา้นบางเจรญิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. วทิยาศาสตร์

17 น.ส. คลา้ยฝัน หอมท่ัว ครู 80 บา้นบางเจรญิ ค.บ. คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

18 น.ส. ศรนิญา อทัุยทอง ครู 336 บา้นบางเจรญิ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

19 น.ส. ปรารถนา เชือ้นลิ ครผููช้ว่ย 380 บา้นบางเจรญิ ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

20 น.ส. หฤดี เดชสถติย์ ครู 1851 บา้นบางเจรญิ กศ.บ. ภาษาไทย

21 นาย ณรงคศ์กัดิ์ พงษ์รรอด ครู 2796 บา้นบางเจรญิ วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

1 นาง สมุาลี พว่งสําราญ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 158 บา้นทองอนิทร์ ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา ค.บ. ภาษาไทย

2 นาย หฤษฏ์ หงษ์ทอง ครู 264 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. สงัคมศกึษา

3 น.ส. วญิฉัตร หนูอนิทร์ ครู 284 บา้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. คณติศาสตร์

4 น.ส. ศริลิกัษณ์ โพธิส์วุรรณ ครู 356 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. ภาษาไทย

5 น.ส. ปฏาชมัย ทองชมุนุม ครู 460 บา้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

6 น.ส. คณุติา เจดยีพ์ราหมณ์ ครู 992 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. การศกึาษาปฐมวยั

7 น.ส. สรสชิา พรามนอ้ย ครู 1255 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. คหกรรมศาสตร์

8 น.ส. ณภัชกมล อน้สวุรรณ ครู 1965 บา้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. ชวีวทิยาประยกุต์

9 น.ส. มณฑา นุชนารถ ครู 2045 บา้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

10 นาย โสภณ เลยีดทอง ครู 2493 บา้นทองอนิทร์ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์

11 นาย วรีพันธ์ สนิพชิยั ครผููช้ว่ย 234 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. สงัคมศกึษา

12 นาย อดลุย์ แสนสบิ ครผููช้ว่ย 353 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. คอมพวิเตอร์

13 น.ส. ชลัมา หมัดโสะ๊ ครผููช้ว่ย 2548 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. ภาษาไทย

14 นาย พงศกร ซุน่อือ้ ครผููช้ว่ย 3089 บา้นทองอนิทร์ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

1 น.ส. ภาวณีิ เสนาการ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2844 บา้นชา้งเผอืก ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. สงัคมศกึษา

2 นาง อรชร หะรังษี ครู 513 บา้นชา้งเผอืก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. ศลิปะ

3 นาย เอกชยั วมิลศรี ครู 516 บา้นชา้งเผอืก วท.บ. เทคโนโลยผีลติสตัวน้ํ์า

4 น.ส. ภัทรวตัต์ เปรมปรยี์ ครู 1217 บา้นชา้งเผอืก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การอนุบาล

5 น.ส. กาญจนา (โชตชิว่ง)เอีย่มสวุรรณครู 1269 บา้นชา้งเผอืก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. สขุศกึษา

6 นาย ไพโรจน์ เมอืงทพิย์ ครู 1607 บา้นชา้งเผอืก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

7 น.ส. กรวกิา พงศาปาน ครู 1764 บา้นชา้งเผอืก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

8 น.ส. ศริกิมล พมุมา ครู 3096 บา้นชา้งเผอืก ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. เคมี

9 -วา่ง- ครู 3195 บา้นชา้งเผอืก

10 นาง จรีวรรณ ชนะแดง ครผููช้ว่ย 541 บา้นชา้งเผอืก ศษ.บ. การศกึษาปฐมวยั

11 น.ส. สนุยี์ แสงสวา่ง ครู 1214 บา้นชา้งเผอืก ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษา

12 น.ส. สวุมิล นสิงักาศ ครู 2956 บา้นชา้งเผอืก กศ.บ. คณติศาสตร์

1 นาย นธิิ พวงเดช ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 3021 บา้นบางเบดิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. พลศกึษา

2 น.ส. วรางคณา สงิยะเมอืง ครู 103 บา้นบางเบดิ ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

3 น.ส. กฤษณา แกว้เกดิ ครู 1172 บา้นบางเบดิ ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 นาง เตอืนใจ เกง่ตรง ครู 3024 บา้นบางเบดิ ศษ.บ. การประถมศกึษา

5 นาง แกว้ตา โคตรชยั ครู 3025 บา้นบางเบดิ ค.บ. คณติศาสตร์

6 นาง สงัวาลย์ สนิทวี ครู 3026 บา้นบางเบดิ ค.บ. ภาษาไทย

7 น.ส. ภัสษร อรมาตร ครู 3029 บา้นบางเบดิ ค.บ. ภาษาอังกฤษ

1 นาย เอก อดลุยอ์ารยะรังษี ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 3030 บา้นฝ่ังแดง ค.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 น.ส. วาสนา สายเส็ง ครู 1351 บา้นฝ่ังแดง ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

3 นาง จริพันธ์ สวสัดิพ์บิลูย์ ครู 2677 บา้นฝ่ังแดง ค.บ. ภาษาไทย
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

4 นาง พกิลุ รุง่เรอืง ครู 3031 บา้นฝ่ังแดง ค.บ. สงัคมศกึษา

5 นาง วาณี สวสัดิพ์บิลูย์ ครู 3034 บา้นฝ่ังแดง ศษ.บ. การประถมศกึษา

6 นาง กศุล เกง่ตรง ครู 3035 บา้นฝ่ังแดง ค.บ. ภาษาไทย

7 นาย ทรงวฒุิ ประเสรฐิยิง่ ครู 3042 บา้นฝ่ังแดง วท.บ. วทิยาศาสตรก์ารกฬีา

8 นาง กัลยา ทรัพยค์ง ครู 3051 บา้นฝ่ังแดง ค.บ. การประถมศกึษา

9 นาง รัตนา ประทับทอง ครู 3052 บา้นฝ่ังแดง ค.บ. การประถมศกึษา

1 นาย นัฐวฒุิ แกว้ศรี ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 3037 วดักํามะเสน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตร์

2 -วา่ง- ครู 209 วดักํามะเสน

3 นาย ชนิกฤษกา คํารนิทร์ ครู 1075 วดักํามะเสน ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. เทคโนโลยอีตุสาหรกรรมคอมฯปวค.

4 นาย ทวศีกัดิ์ เคนออ่น ครู 1497 วดักํามะเสน น.บ. นติศิาสตร์ ป.กศ.สงูเกษตรศาสตร์

5 นาย มนตรี รุง่เรอืง ครู 1502 วดักํามะเสน ค.บ. คณติศาสตร์

6 นาย ไพรัตน์ ไหมทอง ครู 2154 วดักํามะเสน ศษ.บ. ประถมศกึษา

7 นาย ปรชีา ชืน่วเิศษ ครู 2997 วดักํามะเสน กศ.บ. คณติศาสตร์

8 น.ส. เป่ียมสขุ บรรดาศกัดิ์ ครู 3039 วดักํามะเสน ค.บ. ภาษาอังกฤษ

9 น.ส. ภัทรภร หัตถเ์ถือ่น ครู 3041 วดักํามะเสน ค.บ. กการศกึษาปฐมวยั

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 3044 วดักํามะเสน

10 น.ส. ยพุดี วอ่งไว ครู 3055 วดักํามะเสน ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

11 นาง ปณุยนุช ทพิยรั์ตน์ ครผููช้ว่ย 1163 วดักํามะเสน ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

12 น.ส. กนกพร เสบสบาย ครู 3043 วดักํามะเสน ค.บ. สงัคมศกึษา

13 นาย พทุธินั์นทะ ผลชยัอรณุ ครู 3046 วดักํามะเสน ค.บ. การศกึษานอกระบบ

1 นาย เชาว์ ผาเป้า ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2897 บา้นหว้ยสกั ป.บณัฑติบรหิารการศกึษา ศษ.บ. บรหิารการศกึษา วท.บ. ภมูศิาสตร์

2 วา่ทีร่.ต. คณศิร อาจสวุรรณ ครู 11 บา้นหว้ยสกั ศษ.ม. บรหิารการศกึษา อ.ศบ. เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์ตุสาหกรรม

3 นาง ชญานี จติตรั์งษี ครู 2900 บา้นหว้ยสกั ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

4 นาย ประยรู พาจร ครู 2904 บา้นหว้ยสกั ศศ.บ. สงัคมศกึษา

5 นาง สวุพศิ ทรรพวสุ ครู 2905 บา้นหว้ยสกั ค.บ. การประถมศกึษา

6 นาง นติยา จันทวี ครู 2906 บา้นหว้ยสกั ค.บ. การประถมศกึษา ป.กศ.สงูภาษาไทย

1 นาย วฒันชยั ปัตเมฆ ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2908 บา้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. การบรหิารการศกึษา วท.บ. คอมพวิเตอร์

2 นาง สกุัญญา (ไมแ้หลม)สงัขเ์ครอืครู 116 บา้นทุง่สเีสยีด ค.บ. สงัคมศกึษา

3 -วา่ง- ครู 214 บา้นทุง่สเีสยีด

4 น.ส. พรรณชิา ลว้นรอด ครู 491 บา้นทุง่สเีสยีด ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 น.ส. สดุารัตน์ หาญกลา้ ครู 2075 บา้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ป.บณัฑติ วท.บ. เคมี

6 น.ส. ศริพิร สวสัดี ครู 2501 บา้นทุง่สเีสยีด ค.บ. การศกึษาปฐมวยั

7 นาย ธงชยั ทะเลมอญ ครู 2675 บา้นทุง่สเีสยีด อ.ศบ. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ป.บณัฑติ

8 น.ส. วรากานต์ กรยนืยง ครู 2873 บา้นทุง่สเีสยีด ศษ.บ. สงัคมศกึษา

-วา่ง- เกษียณ 59 ครู 2911 บา้นทุง่สเีสยีด

9 น.ส. ปิยาภรณ์ เปรมใจ ครู 2912 บา้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. บรหิารการศกึษา วท.บ. เคมทีรัพยากรสิง่แวดลอ้ม

10 นาย วโิรจน์ โคตรชยั ครู 2913 บา้นทุง่สเีสยีด ค.บ. วทิยาศาสตร์

11 น.ส. ยวุดี สายทอง ครู 2916 บา้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. บรหิารการศกึษา บธ.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิป.บณัฑติ

12 นาย จรัส นอ้ยศริิ ครู 2969 บา้นทุง่สเีสยีด ค.บ. พลศกึษา

13 น.ส. ธติยา แสงทอง ครผููช้ว่ย 274 บา้นทุง่สเีสยีด ค.บ. ภาษาไทย
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ตําแหน่ง เลขตําแหน่ง หน่วยงาน

วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

ขอ้มลูวฒุกิารศกึษา ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 20   มนีาคม  2561 

วฒุกิารศกึษา

1 นาย พนม ถอืพดุซา ผูอํ้านวยการโรงเรยีน 2917 บา้นทรายทอง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. การประถมศกึษา

2 น.ส. (นาง)อรวรรณ(กจิหงวน)ศรนุวตัรครู 2922 บา้นทรายทอง ค.บ. การประถมศกึษา

3 น.ส. อรัญญา บุง่เสน่ห์ ครู 2923 บา้นทรายทอง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ค.บ. วทิยาศาสตรท่ั์วไป

4 นาง มณฑา ทองชมุนุม ครู 2925 บา้นทรายทอง ศษ.ม. บรหิารการศกึษา ศษ.บ. การประถมศกึษา

5 นาย เอกพงษ์ เวชสาร ครู 3038 บา้นทรายทอง ค.บ. สงัคมศกึษา

หมายเหตุ ขอ้มลูวฒุคิร ูเป็นชอ้มลูทีไ่ดรั้บแจง้จากงานทะเบยีนประวตั ิเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ตําแหน่งวา่งเกษียณ ปี 2559 จะไมนํ่ามาคํานวณอัตรากําลงัตามเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ.กําหนด

ตําแหน่งวา่งเกษียณ ปี 2559 รอ สพฐ.สัง่การตดัโอนตําแหน่งและอัตราเงนิเดอืนไป สพท.อืน่ 
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คอมพวิเตอร์
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