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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

1 นำย ไพรัช มณีโชติ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 1 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 กศ.ด. กำรวจัิยและพัฒนำหลักสตูร ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. สงัคมศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 2 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

3 นำย สรุวทิย์ ทับเหล็ก รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 3 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 กศ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำย สมหวง ขนุพรหม รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 4 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ปร.ด. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.ม. สหวทิยำกำรเพือ่กำรพัฒนำกำรฯ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ น.บ. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

5 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 7 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

6 นำย ประเสรฐิ ครอบแกว้ รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 6 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ

7 -วำ่ง- เกษียณ 61 รอ คปร.คนื รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 21(ร) สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

ต ำแหนง่ศกึษำนเิทศก์

1 -วำ่ง- ศกึษำนเิทศก์ 76 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

2 -วำ่ง- ศกึษำนเิทศก์ 79 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

3 -วำ่ง- ศกึษำนเิทศก์ 80 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

4 นำง ประไพ เกษแกว้ ศกึษำนเิทศก์ 81 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. วทิยำศำสตร์

5 -วำ่ง- ศกึษำนเิทศก์ 83 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

6 น.ส. ฉันทนำ พวงเดช ศกึษำนเิทศก์ 86 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.ม. นเิทศกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

7 นำย ขจรเกยีรติ เครอืประดับ ศกึษำนเิทศก์ 87 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เกษตรศำสตร์

8 นำง ศรสีมร แป้งหอม ศกึษำนเิทศก์ 89 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

9 นำง นติยำ เจรญิเฉลมิศักดิ์ ศกึษำนเิทศก์ 93 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

10 -วำ่ง- ศกึษำนเิทศก์ 94 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

11 -วำ่ง- ศกึษำนเิทศก์ 95 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

12 น.ส. ขวญัตำ วงศส์มทุร ศกึษำนเิทศก์ 96 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.ม. สขุศกึษำ ค.บ. สขุศกึษำ

13 -วำ่ง- ศกึษำนเิทศก์ 104 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

14 นำง หรณิญำ รุง่แจง้ ศกึษำนเิทศก์ 107 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรศกึษำปฐมวยั ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

ต ำแหนง่บคุลำกรท่ำงกำรศกึษำอืน่ ตำมมำตรำ 38 ค (2)

1 น.ส. สมุำลี ศภุอักษร เจำ้พนักงำนกำรเงนิและบัญชี อ.12 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ปวส. กำรบัญชี

2 -วำ่ง- เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.7 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

3 -วำ่ง- ไมม่เีงนิ เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.8 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

4 -วำ่ง- เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.32 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

5 -วำ่ง- ไมม่เีงนิ เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.33 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

6 นำง ปนติำ เรอืงฤทธิ์ เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.42 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ปวส. เลขำนุกำร

7 -วำ่ง- เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.52 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

8 นำง รัชนก อยูห่นุน เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.53 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

9 -วำ่ง- ไมม่เีงนิ เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.57 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

10 นำง ดำรณี ธรรมรงรัตน์ เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.58 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ปวส. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

11 นำง กนกพร บญุญะบญุญำ เจำ้พนักงำนธรุกำร อ.59 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

12 นำง เรวดี บตุรเล็ก นักจัดกำรงำนท่ัวไป อ.1 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 รป.บ. รัฐประศำสนศำสตร์

13 นำง พันธนันท์ เล็กมำก นักจัดกำรงำนท่ัวไป อ.2 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ปวส. เลขำนุกำร

14 นำง วลัญำ กลิน่นรัิญ นักจัดกำรงำนท่ัวไป อ.3 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

15 -วำ่ง- นักจัดกำรงำนท่ัวไป อ.4 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

16 นำง บังอร ครุฑไชยันต์ นักจัดกำรงำนท่ัวไป อ.50 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

17 -วำ่ง- นักประชำสมัพันธ์ อ.6 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

ขอ้มลูวฒุกิำรศกึษำ ขำ้รำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำประจวบครีขีันธ ์เขต 1

ขอ้มลู ณ วนัที ่ 18   เมษำยน  2561 

ต ำแหนง่ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

18 นำง กนกวรรณ ญำณกติติ นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน อ.34 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ปวส. กำรบัญชี

19 นำง เสำวรรณี ธรรมโร นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน อ.36 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 รป.บ. รัฐประศำสนศำสตร์

20 นำง พรรณทพิำ ชชูืน่ นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน อ.37 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 บธ.บ. กำรเงนิและกำรธนำคำร

21 -วำ่ง- นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน อ.38 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

22 -วำ่ง- นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน อ.39 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

23 น.ส. ผอ่งศรี นิม่นอ้ม นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน อ.40 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. บรหิำรทรัพยำกรมนุษย์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

24 นำง เกตแุกว้ อัตตะ นักวเิครำะหน์โยบำยและแผน อ.41 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.บ. กำรประถมศกึษำ ปวส. เลขำนุกำร

25 นำย สวุรรณ จันทรศ์รี นักทรัพยำกรบคุคล อ.19 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ น.บ. นติศิำสตร์ วท.บ. พลศกึษำ

26 นำง อำรวีรรณ ไกรศรี นักทรัพยำกรบคุคล อ.20 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.บ. กำรอนุบำล

27 นำง บญุเรยีม แกว้ดี นักทรัพยำกรบคุคล อ.21 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.บ. กำรอนุบำล

28 น.ส. ภคอร เคลอืบอำบ นักทรัพยำกรบคุคล อ.22 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำไทย

29 นำง นริชำ ศรพีลอย นักทรัพยำกรบคุคล อ.23 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

30 -วำ่ง- นักทรัพยำกรบคุคล อ.24 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

31 นำง ดำรณี พรำหมณ์ส ำรำญ นักทรัพยำกรบคุคล อ.25 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ร.บ. รัฐศำสตร ์สำขำบรหิำรรัฐกจิ

32 -วำ่ง- นักทรัพยำกรบคุคล อ.26 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

33 นำง ภวูลักณ์ วรำวธุววิฒัน์ นักทรัพยำกรบคุคล อ.27 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 รป.บ. รัฐประศำสนศำสตร์ ปวช. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

34 นำง นัยนำ ฑติะล ำพนู นักทรัพยำกรบคุคล อ.28 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.บ. พลศกึษำ

35 นำง ธนพร ใจใหญ่ นักทรัพยำกรบคุคล อ.29 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

36 นำง ภัทรช์ำพร อุน่ยวง นักวชิำกำรเงนิและบัญชี อ.9 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 บธ.ม. บรหิำรธรุกจิ บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

37 นำง วลัญชญ์ำ บญุธรรม นักวชิำกำรเงนิและบัญชี อ.10 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ปวส. กำรบัญชี

38 น.ส. นันทน์มนัส ปำนแกว้ นักวชิำกำรเงนิและบัญชี อ.11 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 บธ.บ. กำรบัญชี

39 -วำ่ง- นักวชิำกำรเงนิและบัญชี อ.13 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

40 -วำ่ง- นักวชิำกำรเงนิและบัญชี อ.14 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

41 -วำ่ง- นักวชิำกำรเงนิและบัญชี อ.15 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

42 -วำ่ง- ไมม่เีงนิ นักวชิำกำรเงนิและบัญชี อ.16 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

43 น.ส. นรำรัตน์ รักสม นักวชิำกำรตรวจสอบภำยใน อ.60 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

44 -วำ่ง- นักวชิำกำรตรวจสอบภำยใน อ.61 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

45 -วำ่ง- ไมม่เีงนิ นักวชิำกำรตรวจสอบภำยใน อ.62 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

46 นำง พัชรี อนรรฆเมธี นักวชิำกำรพัสดุ อ.17 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ปวส. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

47 -วำ่ง- นักวชิำกำรพัสดุ อ.18 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

48 น.ส. อรสำ คภูำกรณ์ นักวชิำกำรศกึษำ อ.43 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

49 นำง ณชสร นลิทวี นักวชิำกำรศกึษำ อ.44 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

50 นำง รัชนี ปำนแดง นักวชิำกำรศกึษำ อ.45 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ปวส. กำรบัญชี

51 -วำ่ง- ไมม่เีงนิ นักวชิำกำรศกึษำ อ.46 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

52 นำง นติยำ วชินำ นักวชิำกำรศกึษำ อ.47 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

53 นำง ชวนฝัน ภเูตศวร นักวชิำกำรศกึษำ อ.49 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

54 นำง พมิพำ จันทร นักวชิำกำรศกึษำ อ.51 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป ปวช. กำรบัญชี

55 -วำ่ง- กันไวย้บุเลกิทดแทน อ 10 นักวชิำกำรศกึษำ อ.55 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

56 นำย สถำปัตย์ ลิม้เสรี นติกิร อ.30 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1 รป.ม. รัฐประศำสนศำสตรม์หำบัญฑติน.บ. นติศิำสตรบ์ัณฑติ

57 นติกิร อ.31 สพป. ประจวบครีขีันธ ์ เขต 1

ขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ

1 นำย อดลุย์ กลิน่นรัิญ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1 วดัปำกคลองเกลยีว ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 นำย สมพร เปรมปรดี ิ์ ครู 3 วดัปำกคลองเกลยีว ค.บ. เกษตรศำสตร์

3 น.ส. สดุำ แสงสวำ่งเสรกีลุ ครู 5 วดัปำกคลองเกลยีว กศ.บ. ภำษำไทย

4 นำง วนัเพ็ญ อนิเสวยีด ครู 6 วดัปำกคลองเกลยีว วท.บ. เคมี
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

5 นำง จฬุำลักษณ์ แสนภักดี ครู 8 วดัปำกคลองเกลยีว ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 10 บำ้นทำ่ฝำง

2 น.ส. ณัฎฐริำ ละมอ่มงำม ครู 14 บำ้นทำ่ฝำง ค.บ. สงัคมศกึษำ

3 นำง บปุผำ ลว้นเล็ก ครู 15 บำ้นทำ่ฝำง ศษ.ม. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำง ยวุดี บญุประกอบพร ครู 17 บำ้นทำ่ฝำง ค.บ. ภำษำไทย

5 นำย พภิพ บญุประกอบพร ครู 532 บำ้นทำ่ฝำง ค.บ. พลศกึษำ

6 นำง กัลยำ พลกลุ ครู 701 บำ้นทำ่ฝำง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

7 นำย รัฐวฒุิ ปิยะจนิดำ ครู 33851 บำ้นทำ่ฝำง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. สขุศกึษำ

8 น.ส. เขมสดุำ ศรสีวุรรณ ครูผูช้ว่ย 132 บำ้นทำ่ฝำง บธ.บ. กำรจัดหำรธรุกจิและภำษำอังกฤษ

9 น.ส. รววีรรณ พรหมทอง ครู 2980 บำ้นทำ่ฝำง ค.บ. คณติศำสตร์

10 น.ส. อลสิำ แสนชัย ครูผูช้ว่ย 3131 บำ้นทำ่ฝำง ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำง จรี วชัรวงษ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 28 วดับอ่นอก(ทองวทิยำ) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. พลศกึษำ

2 นำย สรุวฒุิ เกยีรตบิ ำรุง ครู 30 วดับอ่นอก(ทองวทิยำ) ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

3 นำง ยภุำพร พึง่โพธิท์อง ครู 31 วดับอ่นอก(ทองวทิยำ) ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 น.ส. อำรมณ์ เหลำ่บัณฑติเจรญิครู 36 วดับอ่นอก(ทองวทิยำ) ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 น.ส. ปิยะกลุ อรรถวฒุกิลุ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 40 บำ้นคอกชำ้ง กศ.ม.        ธรุกจิศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

2 นำง วชัรี แดงวลิัย ครู 44 บำ้นคอกชำ้ง ค.บ. ภำษำไทย

3 วำ่ทีร่.ต. ธวฒัน์ มสีวสัดิ์ ครู 45 บำ้นคอกชำ้ง บธ.ม. กำรจัดกำรกำรกฬีำ ค.บ. พลศกึษำ

4 นำง อรอนงค์ สวุชิยำยนต์ ครู 47 บำ้นคอกชำ้ง คศ.บ. โภชนำกำรชมุชน

5 น.ส. ณัฐศริิ กติตพัินธ์ ครู 50 บำ้นคอกชำ้ง ค.บ. เกษตรศำสตร์

6 น.ส. คนงึนจิ ทองปลอ้ง ครู 539 บำ้นคอกชำ้ง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

7 นำง ประสบศรี จันทรฉ์ำย ครู 843 บำ้นคอกชำ้ง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

8 น.ส. ชมพนูกิข์ ชำวแพรกนอ้ย ครู 1280 บำ้นคอกชำ้ง ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษำ

9 น.ส. วศิัลยำ เกตกุะรำช ครู 3244 บำ้นคอกชำ้ง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

10 น.ส. สริกิัญญำ อัมพสุวุรรณ ครูผูช้ว่ย 281 บำ้นคอกชำ้ง ค.บ. สงัคมศกึษำ

11 น.ส. เสำวคนธ์ พลูพพัิฒน์ ครูผูช้ว่ย 294 บำ้นคอกชำ้ง ค.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

12 นำย พษิณุ บญุศรี ครูผูช้ว่ย 3760 บำ้นคอกชำ้ง ค.บ. คณติศำสตร์

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 52 บำ้นหนองปหุลก

2 น.ส. วรศิรำ แกว้อนิทร์ ครู 54 บำ้นหนองปหุลก ประถม กำรศกึษำปฐมวยั

3 นำย เกษม สตัยซ์ือ่ ครู 55 บำ้นหนองปหุลก ค.บ. ภำษำไทย

4 นำง สมพร เหรยีญประดับ ครู 57 บำ้นหนองปหุลก ค.บ. พลศกึษำ

5 น.ส. ภชสิำ(วนชิำ)เปรมปรดี ิ์ ครู 60 บำ้นหนองปหุลก ค.บ. กำรประถมศกึษำ

1 นำย รัฐวรณ์ ยอดเกตุ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 61 บำ้นยบุพรกิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เกษตรศำสตร์

2 -วำ่ง- ครู 51 บำ้นยบุพรกิ

3 -วำ่ง- ครู 1558 บำ้นยบุพรกิ

4 นำง โสภี สงูยิง่ ครู 1656 บำ้นยบุพรกิ กศ.บ. ภำษำไทย

1 นำย ชัยชนะ สระทองทำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 69 บำ้นคลองชำยธง ศศ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. พลศกึษำ

2 นำย ประทปี ทับเนียม ครู 76 บำ้นคลองชำยธง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำง สฌุำณี(สนุีย)์หนูจับแกว้(คอนสลัด)ครู 77 บำ้นคลองชำยธง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 น.ส. ชลธชิำ เปรมปำน ครูผูช้ว่ย 73 บำ้นคลองชำยธง ค.บ. ภำษำไทย
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

5 น.ส. ฐติยิำ สำดอนขวำง ครูผูช้ว่ย 3151 บำ้นคลองชำยธง ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 นำย นพินธ์ หวำนสนทิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 384 ยวุสมำคมประจวบครีขีันธอ์นุสรณ์ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 น.ส. สพัุตรำ เกยีรตบิ ำรุง ครู 78 ยวุสมำคมประจวบครีขีันธอ์นุสรณ์ ค.บ. ภำษำไทย

3 นำง วรรณำ เพชรชมทรัพย์ ครู 82 ยวุสมำคมประจวบครีขีันธอ์นุสรณ์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

4 น.ส. กัญญำภัค แสงอัคคี ครู 361 ยวุสมำคมประจวบครีขีันธอ์นุสรณ์ ค.ม. หลักสตูรและกำรสอน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำง มณี อำจหำญ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 191 บำ้นยำ่นซือ่ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ อ.บ. ภำษำอังกฤษ

2 นำง กัลยำณี ปิดฉำยะ ครู 193 บำ้นยำ่นซือ่ ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

3 นำง จฑุำรัตน์ สำยสกล ครู 198 บำ้นยำ่นซือ่ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

4 นำย ขจร สำยสกล ครู 201 บำ้นยำ่นซือ่ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

5 น.ส. ธดิำรัตน์ เสวตวงศ์ ครูผูช้ว่ย 1177 บำ้นยำ่นซือ่ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำย เจรญิศักดิ์ ศรทีอง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 202 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอร์

2 นำง สกุัลยำ ส ำรำญรมย์ ครู 106 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

3 นำง กรองแกว้ ขนุประเสรฐิ ครู 203 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ศษ.บ. วดัผล/ประเมนิผลกำรศกึษำ พม.

4 นำง นำรรัีตน์ สำครข ำ ครู 204 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. ภำษำไทย

5 นำย จลุชัย สงัขค์งเมอืง ครู 206 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

6 น.ส. อรัญญำ บรูณนัช ครู 207 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

7 นำง กมลำภรณ์ วงษ์ค ำ ครู 208 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. กำรประถมศกึษำ

8 นำย สมเกยีรติ ลอยบำ้นแพว้ ครู 210 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ป.กศ.

9 นำง กริยิำ พรมสะอำด ครู 662 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

10 นำย ประสทิธิ์ เกดิจติร ครู 1679 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

11 นำย หรัิณย์ สม้แป้น ครู 1971 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. พลศกึษำ

12 วำ่ทีร่.ต. ธวชัชัย แดงโชติ ครู 3032 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

13 น.ส. หทัยวรรณ ถำวรสขุ ครูผูช้ว่ย 1692 ไทยรัฐวทิยำ 65 (วงัไทรติง่) ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 น.ส. อรทัย ทนิวงศ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 221 สำมัคครี่วมจติ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. พลศกึษำ

2 นำย วสนัต์ สกุร ครู 59 สำมัคครี่วมจติ ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ

3 น.ส. ประภำวี นำคสขุ ครู 222 สำมัคครี่วมจติ วท.บ. วทิยำศำสตร์

4 นำง ถำวร อรชนุ ครู 223 สำมัคครี่วมจติ ค.บ. กำรประถมศกึษำ พม.

5 นำย ณัฐพงศ์ ศรวฒันำ ครู 225 สำมัคครี่วมจติ วท.บ. ภมูศิำสตร์

6 น.ส. ดำวรุง่ ป่ีแกว้ ครูผูช้ว่ย 1907 สำมัคครี่วมจติ ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ

1 นำย มำนะ สบำยใจ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 211 วงัมะเดือ่ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำง จนิตนำ ซ ำเผอืก ครู 215 วงัมะเดือ่ ค.บ. สงัคมศกึษำ

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

4 นำง สมุนทพิย์ ศรเพชร ครู 220 วงัมะเดือ่ ค.บ. ภำษำไทย

5 นำง รุจรัิตน์ ฉำยแสง ครู 427 วงัมะเดือ่ ค.บ. สงัคมศกึษำ

6 นำง นุชจรี ธรรมสำลี ครู 1348 วงัมะเดือ่ ศศ.บ. สงัคมศกึษำ

7 น.ส. ขนษิฐำ แกว้กรูด ครูผูช้ว่ย 213 วงัมะเดือ่ ค.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

8 น.ส. กรรณกิำร์ อภพิงศว์ฒันกลุ ครูผูช้ว่ย 549 วงัมะเดือ่ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษสือ่สำรธรุกจิ

1 นำย สมชำย ทศเจรญิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 229 ประชำบรูณะวทิยำ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 น.ส. รัศมี ขันธปรำชญ์ ครู 231 ประชำบรูณะวทิยำ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

3 นำง ศริรัิตน์ กลั่นวำรี ครู 233 ประชำบรูณะวทิยำ ศษ.บ. ภำษำไทย
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4 น.ส. มัลลกิำ งำมสะอำด ครู 238 ประชำบรูณะวทิยำ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำสตรส์ขุภำพ

5 -วำ่ง- ครู 1377 ประชำบรูณะวทิยำ

6 น.ส. แพรพไิล สขีำว ครูผูช้ว่ย 1640 ประชำบรูณะวทิยำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

1 นำย พสิดำร ดหีริง่ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 239 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ศษ.ม. หลักสตูรและกำรนเิทศ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 375 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง

3 นำง วนัเพ็ญ รอดทมิ ครู 195 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง คศ.บ. พัฒนำกำรเด็กและครอบครัว

4 นำง ลัดดำ วเิชยีรฉำย ครู 242 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

5 นำย พศิษิฐ์ รอดทมิ ครู 252 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

6 นำย ธนำวฒุิ เทยีบโพธิ์ ครู 256 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. คณติศำสตร์

7 น.ส. ณัชรนิทร์ ศริพิำกลุ ครู 258 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง วท.บ. เคมี

8 น.ส. จันจริำ ขำวสอำด ครู 267 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ศษ.ม. ภำษำไทย ค.บ. ภำษำไทย

9 นำง นันทวรรณ เอือ้กำร ครู 481 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

10 -วำ่ง- ครู 504 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง

11 น.ส. วชิญำภรณ์ อรชนุ ครูผูช้ว่ย 508 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

12 น.ส. พรสทิธิ์ พวงเดช ครู 1051 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง กศ.บ. ภำษำไทย

13 นำย จฑุำวชัร์ เอกกะยอ ครู 1080 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. สงัคมศกึษำ

14 -วำ่ง- ครู 1112 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง

15 น.ส. สำยพณิ อนิพันทัง ครู 1620 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. สงัคมศกึษำ

16 น.ส. ไพสน ส ำรำญรมย์ ครู 2032 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. สงัคมศกึษำ

17 น.ส. ทศพร เปลีย่นแปลง ครู 3125 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

18 นำย ถำวร วเิชยีรฉำย ครู 3234 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

19 นำง ทวพีร โยเอน่เซน่ ครู 7378 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

20 น.ส. พชิญำภำ แกว้เนตร ครูผูช้ว่ย 432 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. คอมพวิเตอรแ์ละสำรสนเทศ

21 นำย สพุศิำล เลขกะพัศ ครูผูช้ว่ย 473 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

22 น.ส. พรภมิล พษิพล ครู 1828 หำดสนุกรำษฏรบ์ ำรุง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. บรรณำรักษศำสตรแ์ละสำรนเิทศศำสตร์

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 269 ประชำสงเครำะหอ์ปุถัมภ์

2 นำย บญุสง่ ลอ้แกว้ ครู 285 ประชำสงเครำะหอ์ปุถัมภ์ อนุปรญิญำพัฒนำชมุชน พ.กศ.

3 น.ส. เสำวณีย์ เขยีวประชมุ ครู 3073 ประชำสงเครำะหอ์ปุถัมภ์ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 น.ส. จติรำภรณ์ บรูณชัย ครูผูช้ว่ย 275 ประชำสงเครำะหอ์ปุถัมภ์ ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

5 น.ส. วมิลรัตน์ ฐติะฐำน ครู 283 ประชำสงเครำะหอ์ปุถัมภ์ ศษ.บ. พลศกึษำ

6 -วำ่ง- 1126 ประชำสงเครำะหอ์ปุถัมภ์

1 นำง ธัณยส์ติำ สรุศษิฐช์ำนล ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 95 บำ้นบงึ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เกษตรศำสตร์

2 นำง อทุมุพร รำชำนำค ครู 105 บำ้นบงึ ศษ.ม. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

3 นำง สขุมุำภรณ์ แคสคิ ครู 108 บำ้นบงึ ศศ.ม. ภำษำอังกฤษ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

4 นำง ศริวิรรณ จันทรล์ำด ครู 297 บำ้นบงึ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

5 นำง ปำรณี ทองเกดิ ครู 656 บำ้นบงึ ค.บ. ภำษำไทย

6 นำง นัตดำ เพนเทศ ครู 3015 บำ้นบงึ ค.บ. ภำษำไทย

7 น.ส. ลลติำ จิว๋โต ครูผูช้ว่ย 102 บำ้นบงึ ค.บ. ปฐมวยั

8 น.ส. นุชนำรถ แสนเกือ้ ครูผูช้ว่ย 1994 บำ้นบงึ ค.บ. วทิยำศำสตร์

9 น.ส. สชุำดำ บัวบำง ครูผูช้ว่ย 33546 บำ้นบงึ ค.บ. คณติศำสตร์

1 นำย จริำยุ สมีำพำนชิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 109 บำ้นคั่นกระได ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. ศกึษำศำสตร์

2 น.ส. พัทรส์ติำ ภมูพิฤก ครู 56 บำ้นคั่นกระได กศ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. ดนตรคีตีศลิป์
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3 น.ส. วรำภรณ์ เรกิวำรนิทร์ ครู 66 บำ้นคั่นกระได ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ กศ.บ. เคมี

4 นำง พจนำ อนิหอม ครู 81 บำ้นคั่นกระได ค.บ. คณติศำสตร์

5 น.ส. อัญชรนิทร์ เกดิจติร ครู 119 บำ้นคั่นกระได ค.บ. วทืยำศำสตรท่ั์วไป

6 น.ส. สวรนิทร์ ผดุเผอืก ครู 120 บำ้นคั่นกระได ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

7 -วำ่ง- ครู 122 บำ้นคั่นกระได

8 น.ส. อำรรัีตน์ จงดี ครู 125 บำ้นคั่นกระได วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

9 นำง ชญำณศิำ เชำวเ์ลศิ ครู 1068 บำ้นคั่นกระได ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำไทย

10 น.ส. พจนำรถ เจยีมจติร ครู 1481 บำ้นคั่นกระได ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

11 นำง เนตรทรำย โประวะ ครู 3092 บำ้นคั่นกระได ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

12 นำง สวุรรณี พทุธอนิทร์ ครู 3171 บำ้นคั่นกระได ค.บ. พลศกึษำ

13 น.ส. สดุใจ มุง่ดี ครู 3220 บำ้นคั่นกระได ค.บ. กำรประถมศกึษำ

14 น.ส. เนตรนภสิ ยะโสธร ครูผูช้ว่ย 927 บำ้นคั่นกระได ศษ.บ. คอมพวิเตอร์

15 น.ส. ผจงพร ทองนวล ครู 1533 บำ้นคั่นกระได ค.บ. ภำษำอังกฤษ

1 น.ส. ภริมยรั์กษ์ นอ้ยจติต์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 127 บำ้นอำ่วนอ้ย ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 น.ส. นภิำพร หน่วงเหนี่ยว ครู 88 บำ้นอำ่วนอ้ย ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. อตุสำหกรรมบรกิำร

3 น.ส. วรำภรณ์ ไชยค ำมิง่(เปียผอ่ง)ครู 131 บำ้นอำ่วนอ้ย ค.บ.   กำรศกึษำปฐมวยั

4 น.ส. สริญิำ จติวฒันำธรรม ครู 1397 บำ้นอำ่วนอ้ย ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. ระบบสำรสนเทศทำงทะเลป.บัณฑติ

1 นำย อดลุย์ ศรกีระจบิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 287 บำ้นหนองเสอื ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 น.ส. ชอ่เพชร ชพูร ครู 216 บำ้นหนองเสอื ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษำ

3 นำง มำลี นลิพันธ์ ครู 289 บำ้นหนองเสอื ศษ.บ. ภำษำไทย

4 นำย กฤษณะ หลปีระภำ ครู 291 บำ้นหนองเสอื ค.บ. พลศกึษำ

5 นำย พรชัย  วชิติะกลุ ครู 295 บำ้นหนองเสอื ค.บ. ภำษำอังกฤษ

6 นำย ชริำวธุ เกตแุกว้ ครู 337 บำ้นหนองเสอื ค.บ. คณติศำสตร์

7 น.ส. สธุำทพิย์ ปำนนก ครู 2843 บำ้นหนองเสอื บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวค. วฒุคิรูอืน่ ๆ

8 นำย อสิระพงษ์ ศรวีงษ์ ครูผูช้ว่ย 9 บำ้นหนองเสอื ค.บ. คอมพวิเตอร์

9 น.ส. ภคณัท เอกบัญญวตั ครูผูช้ว่ย 292 บำ้นหนองเสอื วท.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

10 น.ส. ขวญัชนก (บญุปลอด)เงือ้งำมครูผูช้ว่ย 293 บำ้นหนองเสอื บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

11 น.ส. นภำพร ีรัีตนภักดี ครู 33554 บำ้นหนองเสอื ศษ.บ. ภำษำไทย

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 296 บำ้นหนองยำยเอม

2 นำง ยพุำ เพชรชมทรัพย์ ครู 196 บำ้นหนองยำยเอม ค.บ. พลศกึษำ

3 นำย สมชัย อรชนุ ครู 302 บำ้นหนองยำยเอม ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำง กติตมิำ เย็นกำย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1099 เนนิแกว้วทิยำคำร ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

5 นำง เรวดี สทุธสิทิธิ์ ครู 156 เนนิแกว้วทิยำคำร ค.บ. ภำษำไทย

6 นำย มนตรภ์ชูชิย์ผลพันธท์นิ ครู 423 เนนิแกว้วทิยำคำร ค.บ. กำรประถมศกึษำ พม.

7 นำง เรณู ละเหร่ำ ครู 599 เนนิแกว้วทิยำคำร ศษ.บ. จติวทิยำและกำรแนะแนว

8 ส.ต.อ. เสมำ ทพิยค์รีี ครู 1151 เนนิแกว้วทิยำคำร ค.บ. กำรประถมศกึษำ

9 นำง มยรุี แยม้เจรญิกจิ ครู 2437 เนนิแกว้วทิยำคำร ค.บ. สงัคมศกึษำ

1 นำย วชัรนิทร์ บัวดว้ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 308 บำ้นหนองกก วท.บ. พลศกึษำ

2 -วำ่ง- ครู 304 บำ้นหนองกก

3 นำง อ ำไพ รุง่โรจน์ ครู 309 บำ้นหนองกก ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำง นยิม เกตแุกว้ ครู 310 บำ้นหนองกก ค.บ. ภำษำอังกฤษ
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5 นำย ชัชวำล เฮงเจรญิสญิจ์ ครู 314 บำ้นหนองกก ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

6 นำง พรทพิย์ ทองนลิ ครู 773 บำ้นหนองกก ทษ.บ. เกษตรศำสตร์

7 น.ส.  เบญจวรรณนำคเตีย้ ครูผูช้ว่ย 1247 บำ้นหนองกก ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

8 นำง ธติพิร นนิทศรี ครูผูช้ว่ย 1678 บำ้นหนองกก วท.บ. วทิยำศำสตร์

9 น.ส. แพรวพรรณ พดุขำว ครูผูช้ว่ย 3788 บำ้นหนองกก วท.บ. คณติศำสตร์

1 น.ส. วรำพร แสงสวำ่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 317 บำ้นทุง่เคล็ด ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

2 น.ส. ศกุำณญำ สมประสงค์ ครู 318 บำ้นทุง่เคล็ด ศศ.บ. รัฐประศำสนศำสตร์

3 น.ส. กติตยิำ เพยีรเสมอ ครู 756 บำ้นทุง่เคล็ด ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ

4 นำง อไุรวรรณ เดชชอ้ย ครู 1411 บำ้นทุง่เคล็ด กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

5 -วำ่ง- ครู 1507 บำ้นทุง่เคล็ด

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 348 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี)

2 น.ส. เฉลมิขวญั ถอืควำมสตัย์ รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 349 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

3 นำง ล ำยอง เรอืงฤทธิ์ ครู 21 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

4 นำง สภัุทร์ นครสขุ ครู 42 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. สถติปิระยกุต์

5 นำง สพุร เทดิรัตนพงศ์ ครู 136 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ศษ.บ. ภำษำไทย

6 น.ส. วลัยลักษณ์ บำงยีข่ัน ครู 341 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

7 นำง อลสิำ ภเูดน่ ครู 354 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.ม. วจัิยและประเมนิผลกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

8 นำง นงครำญ พลูทอง ครู 360 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. สงัคมศกึษำ

9 นำง สภุำพร แสงรววีรรณ ครู 370 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

10 นำย เกยีรตศิักดิ์ วนัโนนทอง ครูผูช้ว่ย 410 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) พธ.บ. กำรสอนภำษ ำไทย

11 นำง พรทพิย์ ศริวิฒัน(์อรุณโรจน)์ครู 413 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. สงัคมศกึษำ

12 นำง กันธมิำ อรรถมำนะ ครู 483 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

13 นำง จำรุจันทร์ เพชรดี ครู 676 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. สงัคมศกึษำ

14 น.ส. ณัฐวรำพร เปลีย่นปรำณ ครู 1973 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ศศ.ม. ภำษำอังกฤษ

15 นำย คงศักดิ์ ศริอิำภรณ์ ครู 3222 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

16 น.ส. ศริวิรรณ ชัยกจิ ครูผูช้ว่ย 369 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

17 น.ส. ทยดิำ วดัลอ้ม ครูผูช้ว่ย 377 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. พลศกึษำ

18 นำย ศภุรำช แซล่ี้ ครูผูช้ว่ย 378 อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

19 น.ส. ศศวิมิล สโีม ครูผูช้ว่ย 123(ส) อนุบำลเมอืงประจวบครีขีันธ(์สละชพี) ค.บ. คอมพวิเตอร์

1 นำย ชวลติ เกษแกว้ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 140 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 522 อนุบำลประจวบครีขีันธ์

3 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1150 อนุบำลประจวบครีขีันธ์

4 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1323 อนุบำลประจวบครีขีันธ์

5 นำง พรพรรณ ศรชีำติ ครู 37 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ.       วทิยำศำสตรท่ั์วไป

6 นำง จรีนิ บญุเกดิ ครู 64 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. สงัคมศกึษำ

7 นำง นภิำพร บญุเย็น ครู 75 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. คหกรรมศำสตร์

8 นำง บญุสม แขยนิดี ครู 142 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

9 นำง เกศรำ สทุธพันธ์ ครู 155 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

10 น.ส. มำรนิ ฟักเถือ่น ครู 159 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

11 นำง จรรยำ จันทรศ์รี ครู 161 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.ม. กำรประถมศกึษำ

12 น.ส. ภำคนิี มำนะแท ้ ครู 164 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. คณติศำสตร์

13 น.ส. สปุรำณี เขยีวใหญ่ ครู 167 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

14 นำง อมรำ วฒัรอด ครู 177 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. สงัคมศกึษำ
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15 นำง จำรุวรรณ ครีวีรรณ ครู 181 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. ภำษำไทย

16 นำง กติตยิำ สงัคะหะ ครู 183 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

17 น.ส. จรรยำ ชติสขุ ครู 184 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

18 นำง ยพุำ อังสวสัดิ์ ครู 189 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. ภำษำอังกฤษ

19 นำง จริำภำ อังสวสัดิ์ ครู 190 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. ปฐมวยัศกึษำ

20 นำง มณีวรรณ ครีศีรี ครู 226 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

21 นำง พรพมิล รัตนพงศ์ ครู 227 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. สงัคมศกึษำ

22 นำย ธนรรค์ พวงนลิ ครู 272 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

23 นำง รัชนันท์ ธรรมำเจรญิรำช ครู 300 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. พลศกึษำ

24 นำง อบุลรัตน์ พลูสวสัดิ์ ครู 311 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. สขุศกึษำ

25 นำง วำสนำ เกตแุกว้ ครู 345 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. สงัคมศกึษำ

26 นำง สนุษิำ สอำดเอีย่ม ครู 394 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

27 นำง พรศรี ปำนดว่น ครู 424 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. สงัคมศกึษำ

28 นำง วภิำภรณ์ จ่ันเพชร ครู 448 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. เกษตรศำสตร์

29 น.ส. พนำรัตน์ สขุกันตะ ครู 468 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. ภำษำไทย

30 นำง สมใจ ชืน่จติต์ ครู 596 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

31 นำง ธำรำ นำควงศว์ำลย์ ครู 809 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. สงัคมศกึษำ

32 นำง ออ่นศรี จันทศร ครู 867 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

33 นำง บญุดี ศรกีระจบิ ครู 871 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. พลศกึษำ

34 นำง รัชนี บญุเรอืง ครู 914 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

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

36 -วำ่ง- ครู 1086 อนุบำลประจวบครีขีันธ์

37 น.ส. เหมอืนขวญั จันทรส์นทิ ครู 1093 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

38 น.ส. ผกำวลัย์ วโิรจน์ประสทิธิ์ ครู 1104 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

39 น.ส. สปุรำณี สขุนำน ครู 1124 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ.  เทคโนโลยีก่ำรศกึษำ

40 น.ส. บษุกร อรุสำหศ์ลิป์ ครู 1296 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. วทิยำศำสตร์

41 นำง ชลุพีร นวะมะรัตนะ ครู 1339 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. ประถมศกึษำ

42 นำง เสำวภำ อัดแสง ครู 2417 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

43 -วำ่ง- ครู 2834 อนุบำลประจวบครีขีันธ์

44 น.ส. เชญิจตุ ิ ยอดปรดีำ ครูผูช้ว่ย 2959 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศป.บ. กำรออกแบบทัศนศลิป์ ศลิปะเครอืงประดับ

45 นำย โอฬำร ศรสีวสัดิ์ ครู 2963 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วศ.บ. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

46 นำง รำตรี รัตนชล ครู 3145 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

47 -วำ่ง- ครู 3145 อนุบำลประจวบครีขีันธ์

48 นำง จติศรี ทองรอต ครู 3185 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ พม.

49 นำง มณฑำ สรูยำทติย์ ครู 3197 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.ม. กำรประถมศกึษำ ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

50 -วำ่ง- ครู 3221 อนุบำลประจวบครีขีันธ์

51 น.ส. นฤมล ร่อนแกว้ ครู 3239 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. นำฎศลิป์ไทย

52 น.ส. เพ็ญพร เหมอืนอว่ม ครู 3240 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

53 น.ส. ณัฐรกิำ ตำลออ่น ครู 3241 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

54 นำง จำรุวรรณ กลิน่พกิลุ ครู 3246 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

55 นำง กนกวรรณ ชะตำ ครู 9188 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

56 นำย ชำตรี มว่งก ำพันธ์ ครูผูช้ว่ย 22 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

57 น.ส. นุชนำฎ ศริรัิตน์ ครูผูช้ว่ย 63 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ วท.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

58 นำย ฉัตรชัย เผือ่นโชติ ครู 79 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ คอ.บ. คอมพวิเตอร์

59 น.ส. จำรุวรรณ คณุสมบัติ ครู 104 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ อืน่ ๆ ศลิปะไทย

60 นำง พรรณภิำ ปำนนก ครูผูช้ว่ย 412 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

61 น.ส. นุช แดงพยนต์ ครูผูช้ว่ย 450 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศศ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

62 น.ส. รุง่นภำ ชัยมำ ครู 486 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ศษ.บ. ภำษำไทย

63 น.ส.  ปวนัรัตน์ นำมเดช ครู 1081 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. คณติศำสตร์

64 น.ส. บญุยนุช สำยยศ ครู 1136 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. คณติศำสตร์

65 น.ส. เมธำวี เล็กกี้ ครู 1283 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ กศ.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

66 น.ส. วรำพร ตำขวญั ครู 1304 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. วทิยำศำสตร์

67 น.ส. สภุำวดี อุน่ชศูรี ครู 1771 อนุบำลประจวบครีขีันธ์ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 นำย กัมพล หรัิญวงศ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 393 ดำ่นสงิขร ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

2 นำง นภิำภัค หอยทอง ครู 396 ดำ่นสงิขร ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำง เกตกุนก ฝอยทอง ครู 400 ดำ่นสงิขร ค.บ. กำรประถมศกึษำ

4 น.ส. บญุลอ้ม เพยีรเสมอ ครู 403 ดำ่นสงิขร ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ ป.กศ.สงูภำษำไทย

5 นำง ศริมิำ บญุประภำ ครู 405 ดำ่นสงิขร ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำย ณรงค์ พวงงำม ครู 407 ดำ่นสงิขร ค.บ. กำรประถมศกึษำ

7 น.ส. ณฐวรรณ สปิปำนนท์ ครู 399 ดำ่นสงิขร กศ.บ. กำรสอนภำษำอังกฤษ

8 น.ส. พมิพช์นก สงัวร ครูผูช้ว่ย 406 ดำ่นสงิขร ค.บ. วทิยำศำสตร์

9 น.ส. อสุนีย์ เมำะสะดำรอ ครู 987 ดำ่นสงิขร ค.บ. ภำษำไทย

1 นำย ทวิตัถ์ ครุุเดโช ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 409 อดุมรำชภักดี ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำง จำรุวรรณ สวยพริง้ ครู 92 อดุมรำชภักดี ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำง วลัยรัตน์ ฐติกิลู ครู 414 อดุมรำชภักดี ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

4 นำง พรเพ็ญ กลั่นเสนำะ ครู 417 อดุมรำชภักดี ศษ.บ. พลศกึษำ

5 นำย สทิธเิดช ส ำลแีกว้ ครู 2365 อดุมรำชภักดี ศษ.ม. นเิทศกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำประถมวยั

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 420 บำ้นทำงหวำย

2 น.ส. รัตตกิำล แนบน่วม ครู 425 บำ้นทำงหวำย วท.บ. เคมี

3 น.ส. พชิญส์นิี บัวงำม ครู 474 บำ้นทำงหวำย ค.บ. ภำษำไทย

4 นำย ศภุกฤษณ์ สทุธชิำ ครู 110777 บำ้นทำงหวำย ศษ.บ. หตัถกรรม

5 นำย ธรรมธร เทพทติย์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 429 บำ้นหนองหนิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

6 นำย จรัล เพยีรเสมอ ครู 439 บำ้นหนองหนิ ค.บ. ภำษำไทย

7 นำง สจุติรำ ชว่ยเกือ้ ครู 440 บำ้นหนองหนิ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

8 น.ส. ขวญัใจ โทวรรณำ ครูผูช้ว่ย 2787 บำ้นหนองหนิ ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 นำง ศริริุง่ หทัยรัตนำนนท์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 441 บำ้นคลองวำฬ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 นำง นฤมล ศริอิำภรณ์ ครู 58 บำ้นคลองวำฬ อ.บ. ภำษำไทย

3 น.ส. อำรยี์ ศริอิำภรณ์ ครู 86 บำ้นคลองวำฬ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

4 นำง ฐติมิำ จลุพงษ์ ครู 286 บำ้นคลองวำฬ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. ภำษำไทย

5 น.ส. วพัิชรำ เทพสรุนิทร์ ครูผูช้ว่ย 452 บำ้นคลองวำฬ กศ.บ. วทิยำศำสตร ์- ฟิสกิส์

6 นำง ลัดดำวลัย์ สำยคง ครู 464 บำ้นคลองวำฬ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

7 นำย ณัฐพันธ์ ยำรังกำ ครูผูช้ว่ย 482 บำ้นคลองวำฬ ศป.บ. จติรกรรม

8 นำง นันทำ ไกรทอง ครู 509 บำ้นคลองวำฬ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

9 นำง ศริธิร บรรจงแจม่ ครู 559 บำ้นคลองวำฬ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

10 นำย ดัสนัย ค ำมี ครูผูช้ว่ย 566 บำ้นคลองวำฬ ศษ.บ. พลศกึษำ

11 นำง ธนพร (พันธแ์กว้)แน่นแควน้ครู 1224 บำ้นคลองวำฬ ค.บ. ประถมศกึษำ

12 นำง วลิำวณัย์ จรัุกษ์ ครูผูช้ว่ย 1229 บำ้นคลองวำฬ ค.บ. คหกรรมศำสตร์
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

13 นำง เพ็ญศรี สงัขแ์กว้ ครู 1374 บำ้นคลองวำฬ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

14 นำง อำรยีว์รรณ โชตชิว่ง ครู 1398 บำ้นคลองวำฬ ศษ.ม. คณติศำสตรศ์กึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

15 น.ส. อรุณรัตน์ แดงกระจำ่ง ครู 2953 บำ้นคลองวำฬ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

16 น.ส. พรเพ็ญ นำมสละ ครู 3229 บำ้นคลองวำฬ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

17 น.ส. ณัฐชวศิำ รัศมพีงศ์ ครู 1367 บำ้นคลองวำฬ วท.บ. วทิยำศำสตรพ์อลเิมอร์

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 469 บำ้นหวำ้กอ (มติรภำพที7่2)

2 นำง สขุใจ ทองเพ็ชร ครู 472 บำ้นหวำ้กอ (มติรภำพที7่2) ค.บ. กำรประถมศกึษำ ค.บ. ภำษำไทย

3 -วำ่ง- ครู 477 บำ้นหวำ้กอ (มติรภำพที7่2)

4 น.ส. เพ็ญพักตร์ อ ิม่งำม ครู 478 บำ้นหวำ้กอ (มติรภำพที7่2) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

5 นำง นภิำ พึง่พระ ครู 2820 บำ้นหวำ้กอ (มติรภำพที7่2) ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำง มธสุร แยม้พรำย ครู 3178 บำ้นหวำ้กอ (มติรภำพที7่2) ค.บ. เกษตรศำสตร์

1 นำย ภำนุพงษ์ ยอดปรดีำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 33505 บำ้นหว้ยใหญ่ ค.บ. เกษตรศำสตร์

2 น.ส. จ ำเรยีง ตันหยง ครู 520 บำ้นหว้ยใหญ่ บธ.บ. บรหิำรธรุกจิกำรบัญชี ป.บัณฑติภำษำอังกฤษ

3 นำง สปัุญญำ วเิชยีรเพชร ครู 734 บำ้นหว้ยใหญ่ ค.บ. กำรอนุบำล

4 นำง ชลุกีร ป่ินทอง ครู 2704 บำ้นหว้ยใหญ่ ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

5 น.ส. ทพิยำภรณ์ หะเทศ ครูผูช้ว่ย 260 บำ้นหว้ยใหญ่ ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 นำง จงกล พรมสอำด ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 480 เศรษฐพำนชิวทิยำ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ น.บ. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

2 นำง อรอมุำ สวสัดี ครู 485 เศรษฐพำนชิวทิยำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำง กัลยรัตน์ อัฐระ ครู 487 เศรษฐพำนชิวทิยำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

4 น.ส. ภำวณีิ พรหมหำญ ครูผูช้ว่ย 488 เศรษฐพำนชิวทิยำ วท.บ. สตัวศำสตร์

5 นำง ชนันภรณ์ วะดี ครู 490 เศรษฐพำนชิวทิยำ วท.บ.  วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

6 น.ส. ประะภำพร สดุเกตุ ครู 2857 เศรษฐพำนชิวทิยำ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ คอ.บ. คอมพวิเตอร์

1 นำย วรีะ รุง่แจง้ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 497 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. พลศกึษำ

2 นำย วรำชัย สนุทรนนท์ ครู 279 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำย ธนติ วดัอักษร ครู 499 พัฒนำประชำนุเครำะห์ กศ.บ. พลศกึษำ

4 นำง นติยำ เฟ่ืองฟู ครู 502 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

5 นำง สำวกิำ ทำทอง ครู 503 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำย สทุธิ ทำทอง ครู 506 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

7 นำง ภมิลพรรณ ถำวรประพัฒน์ ครู 512 พัฒนำประชำนุเครำะห์ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

8 -วำ่ง- ครู 526 พัฒนำประชำนุเครำะห์

9 นำง วรษิฐำ สนธิ ครู 555 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

10 นำง พรรณดิำ ฮมิหมั่นงำม ครู 1016 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

11 นำง สธุดิำ ค ำจดี ครูผูช้ว่ย 1250 พัฒนำประชำนุเครำะห์ กศ.บ. วทิยำศำสตร ์ฟิสกิส์

12 นำย วสนัต์ คุม้พล ครู 1466 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ค.บ. ประถมศกึษำ

13 น.ส. วนดิำ เสรมิสขุ ครู 2977 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

14 น.ส. ณัฐชยำ ประชำ ครูผูช้ว่ย 3207 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

15 น.ส. ทชำศรี ศขุะพันธ์ ครูผูช้ว่ย 511 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

16 วำ่ทีร่.ต.หญงิภัชมำน วรนิทรเวช ครูผูช้ว่ย 2938 พัฒนำประชำนุเครำะห์ ค.บ. คณติศำสตร์

17 -วำ่ง- ครูผูช้ว่ย 3158 พัฒนำประชำนุเครำะห์

1 นำย วเิศษ ศรเพชร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 521 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติเทคโนโลยีแ่ละนวตักรรมฯค.บ. เทคโนโลยกีำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ

2 นำง ฟำตมิะฮ์ มว่งอมุงิ ครู 32 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ป.บัณฑติแขนงวชิำหลักสตูรและกำรสอนวท.บ. วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

3 น.ส. กมลวรรณ เอีย่มแท ้ ครู 160 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ศษ.บ. พลศกึษำ

4 นำง พัชรพร หอมแมน้ ครู 525 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ค.บ. ภำษำไทย

5 น.ส. ปฏมิำพร เทยีมเทศ ครู 528 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

6 นำง จันทนำ สบืเสน ครู 546 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ศศ.บ. ประวตัศิำสตร์

7 นำย ภำคภมูิ เพิม่พนู ครู 548 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ค.บ. สงัคมศกึษำ

8 นำง รำตรี บำนเย็น ครู 550 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

9 นำย เอกลักษณ์ หนูยิม้ซำ้ย ครู 552 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. คณติศำสตร์

10 นำง ยพุนิ ข ำทวี ครู 1264 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

11 -วำ่ง- ครู 2004 บำ้นหว้ยน ้ำพุ

12 นำง สธุำทพิย์ นโิกรธำ ครู 2073 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ศศ.ม. ภำษำศำสตร์ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

13 นำย จรัญ สงัขแ์กว้ ครู 3004 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

14 -วำ่ง- ครู 7724 บำ้นหว้ยน ้ำพุ

15 นำง จฑุำมำศ รัตนปัญญำ ครู 33542 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

16 น.ส. บษุบำ พยมธน ครู 33583 บำ้นหว้ยน ้ำพุ ศษ.บ. ประถมศกึษำ

17 น.ส. กำญจนำ ชัยวมิล ครูผูช้ว่ย 277 บำ้นหว้ยน ้ำพุ วท.บ. คณติศำสตร์

1 นำย สำมำรถ หอมชืน่ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 551 ประชำรังสรรค์ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ น.บ. นติศิำสตร์

2 นำง วนัดี แยม้รัตน์ ครู 498 ประชำรังสรรค์ กศ.บ. ภำษำไทย

3 นำง นัยนำ คหูพันธ์ ครู 557 ประชำรังสรรค์ ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 น.ส. รุง่นภำ สมำลยี์ ครูผูช้ว่ย 178 ประชำรังสรรค์ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

5 น.ส. ดวงใจ ชจูติ ครูผูช้ว่ย 217 ประชำรังสรรค์ ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

1 น.ส. สจุริำ ชำ้งด ำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1022 บำ้นเนนิดนิแดง กศ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

2 น.ส. สทุศิำ ทอดสนทิ ครู 1023 บำ้นเนนิดนิแดง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

3 นำง อ ำไพ ใยบ ำรุง ครู 1028 บำ้นเนนิดนิแดง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

4 นำง ธรีะวลัย์ แจม่ใส ครู 1030 บำ้นเนนิดนิแดง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

5 น.ส. วภิำดำ เกือ้รอด ครู 1324 บำ้นเนนิดนิแดง ค.บ. คณติศำสตร์

1 นำง ภริมย์ โมรำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1031 ประชำพทัิกษ์ ศศ.บ. วทิยำศำสตร์

2 นำย สภุำพ หอมท่ัว ครู 1024 ประชำพทัิกษ์ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

3 นำย มำโนช คงหนุน ครู 1032 ประชำพทัิกษ์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ ป.กศ.สงูพลศกึษำ

4 น.ส. ประกอบ กิง่สำมี ครู 1033 ประชำพทัิกษ์ ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

5 นำง พรพมิล หอมท่ัว ครู 1035 ประชำพทัิกษ์ ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

6 น.ส. ลัดดำวรรณ ศริกิลุ ครู 1036 ประชำพทัิกษ์ ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

7 นำย เดชำ ข ำจรงิ ครู 1038 ประชำพทัิกษ์ ค.บ. พลศกึษำ

8 น.ส. สำยชล ซุน่บวบ ครู 1039 ประชำพทัิกษ์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

9 นำง อบุลรัตน์ ปอนจับ ครู 1849 ประชำพทัิกษ์ ค.บ.  กำรศกึษำปฐมวยั

10 น.ส. อภญิญำ ออ่นพทัิกษ์ ครูผูช้ว่ย 1034 ประชำพทัิกษ์ ค.บ. คอมพวิเตอร์

1 นำย เอกภพ กล ำพบตุร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1040 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1041 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35

3 นำย ไมตรี ผลประดษิฐ์ ครู 1044 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ศศ.บ. กำรประถมศกึษำ

4 น.ส. วรำงกรู สทุธสิ ำแดง ครู 1053 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. ภำษำไทย

5 นำง นงลักษณ์ ภูท่อง ครู 1054 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. สงัคมศกึษำ

6 นำย ณรงค์ ศรสีวำ่ง ครู 1055 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. เกษตรศำสตร์

7 นำง วำสนำ ศริสิมบัติ ครู 1064 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 คศ.บ. พัฒนำกำรเดก์และครอบครัว
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

8 นำง สวงค์ ผลประดษิฐ์ ครู 1065 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

9 นำง วลัลยิำ ชว่ยรักษำ ครู 1067 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. กำรประถมศกึษำ

10 นำง กศุล หอมท่ัว ครู 1071 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 กศ.บ. คณติศำสตร์

11 นำย วทิยำ ยนปลัดยศ ครู 1096 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

12 นำง จงกล ปั้นบรรจง ครู 1105 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. พลศกึษำ

13 นำย เรงิศักดิ์ เขำใหญ่ ครู 1106 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. กำรประถมศกึษำ

14 น.ส. วนันำ กงไกรษร ครู 1111 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. กำรประถมศกึษำ

15 นำย ประสทิธิ์ ล ้ำเลศิ ครู 1308 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. อตุสำหกรรมศลิป์

16 นำง นภิำ (กจิหงวน)ทนยิม้ครู 1414 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. ศลิปศกึษำ

17 นำง (เอือ้งนอ้ย) อมรรัตน์(แสงทอง)ทอดสนทิครู 1415 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. สหกรณ์

18 น.ส. สกุัญญำ ชืน่ยนิดี ครู 1913 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ

19 น.ส. สภัุค บญุเกษม ครู 1047 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

20 น.ส. นภำพร จติรมั่น ครูผูช้ว่ย 1327 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ศษ.บ. วทิยำศำสตร์

21 น.ส. ควนีณำ คงแกว้ ครูผูช้ว่ย 1730 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

22 น.ส. นฤมล คุม้ตลอด ครู 2957 บำ้นหว้ยยำงมติรภำพที ่35 ค.บ. ภำษำไทย

1 นำย เมธำ ศรกี ำเหนดิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1073 บำ้นทุง่ยำว ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. พลศกึษำ

2 นำง ภำวณีิ บญุมสีงำ่ ครู 29 บำ้นทุง่ยำว กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

3 น.ส. ฟ่ำฏลีะห์ สนัอี ครูผูช้ว่ย 1082 บำ้นทุง่ยำว ค.บ. ฟิสกิส์

4 น.ส. ชลลดำ หนิแกว้ ครู 1731 บำ้นทุง่ยำว ค.บ. ปฐมวยั ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

1 น.ส. ปัทมพร วงศเ์ณร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1088 บำ้นไร่ใน ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 นำง อทัุยวรรณ ดวงมำลำ ครู 1091 บำ้นไร่ใน ค.บ. เกษตรศำสตร์

3 นำง ออ้ย แพง่อนิทร์ ครู 1094 บำ้นไร่ใน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั พม.

4 น.ส. อนิทริำ ศรนีกิร ครูผูช้ว่ย 263 บำ้นไร่ใน ค.บ. คณติศำสตร์

5 น.ส. จริประภำ บัวพันนำ ครูผูช้ว่ย 3377 บำ้นไร่ใน ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 นำง สริกิร ธงสอำด ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1107 บำ้นหนิเทนิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

2 น.ส. ภำวณีิ ศรปีระเสรฐิ ครู 1108 บำ้นหนิเทนิ ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

3 นำง ออ้ยทพิย์ ทปีรักษพันธุ์ ครู 1110 บำ้นหนิเทนิ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

4 -วำ่ง- ครู 3127 บำ้นหนิเทนิ

5 น.ส. จทุำมำศ แป้นสวุรรณ์ ครูผูช้ว่ย 1114 บำ้นหนิเทนิ ค.บ. คณติศำสตร์

6 น.ส. สรัลรัตน์ อยูด่ ี ครู 1115 บำ้นหนิเทนิ รป.บ. สงัคมศกึษำ

1 นำง จ ำนรรจ์ เขำใหญ่ ครู 1123 บำ้นหนองพกิลุ ค.บ. ศลึปศกึษำ ไปชว่ย ร.ร.วดัทุง่ประดู่

2 นำย สรุพล คงเจรญิ ครู 3129 บำ้นหนองพกิลุ กศ.บ. พลศกึษำ ไปชว่ย ร.ร.วดัทุง่ประดู่

9 นำย ไพบลูย์ ลิม้พัธยำเนตร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1132 วดัทุง่ประดู่ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. วทิยำศำสตร์

10 -วำ่ง- ครู 1135 วดัทุง่ประดู่

11 -วำ่ง- ครู 1139 วดัทุง่ประดู่

12 นำง สภุำพ ป้ำนทอง ครู 1140 วดัทุง่ประดู่ ค.บ. ภำษำไทย

13 นำง อษุณีย์ บำงมว่ง ครู 1629 วดัทุง่ประดู่ ค.บ. คหกรรม ค.บ. คหกรรมศำสตร์

1 นำย สชุำติ กำญจนำประดษิฐผ์ูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1146 อนุบำลทับสะแก ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. วทิยำศำสตร์

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1148 อนุบำลทับสะแก

3 -วำ่ง- ครู 166 อนุบำลทับสะแก



13

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

4 น.ส. ศรนีำรถ ณรงคอ์นิทร์ ครู 515 อนุบำลทับสะแก ศศ.บ. สงัคมศกึษำ

5 นำง รุง่ทวิำ มลูศรี ครู 1154 อนุบำลทับสะแก ค.บ. สงัคมศกึษำ

6 น.ส. ออมสนิ เสำะโชค ครู 1165 อนุบำลทับสะแก ค.บ. คอมพวิเตอร์

7 นำย ชำตรี คงอว่ม ครู 1170 อนุบำลทับสะแก รป.ม. นโยบำยสำรธำรณะ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ป.บัณฑติหลักสตูรและกำรสอน

8 น.ส. อรุณศริิ ธรำธรกลุ ครู 1178 อนุบำลทับสะแก วท.ม. พัฒนำผลติภัณฑอ์ตุสำหกรรมเกษตรป.บัณฑติหลักสตูรและกำรสอน วท.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

9 นำง บษุบำ กล ำพบตุร ครู 1179 อนุบำลทับสะแก ค.บ. กำรประถมศกึษำ

10 น.ส. ดำรำกร วเิศษ ครู 1180 อนุบำลทับสะแก ศษ.ม. หลักสตูรและกำรสอน ค.บ. กำรประถมศกึษำ

11 น.ส. อมรรัตน์ ชัยภัทรอมร ครู 1184 อนุบำลทับสะแก ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

12 นำง ร ำพงึ จัดภัย ครู 1186 อนุบำลทับสะแก ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

13 นำง ดำรนิ มำประเสรฐิ ครู 1187 อนุบำลทับสะแก ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

14 นำย วษิณุ ชำวนำหวำ่น ครู 1188 อนุบำลทับสะแก วท.บ. วทิยำศำสตร์

15 น.ส. สดุำรัตน์ สงัขฤ์ทธิ์ ครู 1195 อนุบำลทับสะแก กศ.บ. พลศกึษำ

16 นำง ทัศนี สงัฆำรักษ์ ครู 1238 อนุบำลทับสะแก ค.บ. สงัคมศกึษำ

17 นำย พรีะพล เพยีรเสมอ ครูผูช้ว่ย 1319 อนุบำลทับสะแก ศศ.บ. ดนตรไีทย

18 น.ส. ฐติมิำ เนตรนอ้ย ครู 1390 อนุบำลทับสะแก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

19 น.ส. อรวรรณ ยนิดี ครู 1428 อนุบำลทับสะแก ศษ.บ. กำรปฐมวยัศกึษำ

20 นำง ประยรู เหลอืงประเสรฐิ ครู 1437 อนุบำลทับสะแก ค.บ. ภำษำอังกฤษ

21 นำง จำรุวรรณ พรหมดี ครู 1651 อนุบำลทับสะแก ค.บ. กำรประถมศกึษำ

22 นำง ณัฎฐณชิำ กอวจิติร ครู 2866 อนุบำลทับสะแก ค.บ. ภำษำอังกฤษ

23 น.ส. อรจริำ พลสวุรรณ ครูผูช้ว่ย 3168 อนุบำลทับสะแก ค.บ. ชวีวทิยำ

24 น.ส. ศริวิรรณ เพศพันธ์ ครูผูช้ว่ย 1336 อนุบำลทับสะแก ค.บ. คณติศำสตร์

25 น.ส. พัชรนิทร์ สวุรรณ ครู 5813 อนุบำลทับสะแก ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำย สนัธำร อนิไชยำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1201 บำ้นดอนทรำย

2 นำง สำคร ชจัูนทร์ ครู 1205 บำ้นดอนทรำย ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำง สภุำวดี เขยีวงำม ครู 1207 บำ้นดอนทรำย ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำย ขจร เชือ้ทอง ครู 1209 บำ้นดอนทรำย ค.บ. พลศกึษำ

5 น.ส. พธุวภิำ หงสไกร ครู 1206 บำ้นดอนทรำย ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

6 น.ส. ปรดีำพร ปักษี ครูผูช้ว่ย 1210 บำ้นดอนทรำย ค.บ. คณติศำสตร์

1 นำง น ้ำผึง้ ยำนนำวำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1211 ประชำรำษฏรบ์ ำรุง กศ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำย ยรรยงค์ ณ บำงชำ้ง ครู 1212 ประชำรำษฏรบ์ ำรุง ค.ม. วจัิยกำรศกึษำ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

3 น.ส. จฑุำรัตน์ มเีกล็ด ครู 1213 ประชำรำษฏรบ์ ำรุง ศษ.บ. โสตทัศนศกึษำ

4 นำง ปำรชิำติ หว้ยหงษ์ทอง ครู 1215 ประชำรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

5 น.ส. อัญชัญ พันธุน์ก ครู 1216 ประชำรำษฏรบ์ ำรุง ค.บ. ภำษำไทย

6 นำย ณรงค์ เขยีวอิม่ ครู 1219 ประชำรำษฏรบ์ ำรุง ร.บ. รัฐประศำสนศำสตร์ ป.กศ.

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1168 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2

2 น.ส. (นำงสธุำรนิ)ฐติำรยี์ี(ุเทยีมเทศ)ชญำณ์โชตวิรีกลครู 1128 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

3 นำย ขจรศักดิ์ สงัขข์ ำ ครู 1221 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 วท.บ. คอมพวิเตอร์

4 นำย เพิม่พล บัวคลำ้ย ครู 1222 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. สงัคมศกึษำ

5 น.ส. ปำรติำ จันทรก์ระจำ่ง ครู 1230 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำไทย

6 นำย ไชยำ ไพบลูยอ์ัตถกจิ ครู 1281 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. คณติศำสตร์

7 นำง บญุเรยีม ไพบลูยอ์ัตถกจิ ครู 1432 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

8 น.ส. ฐำนติำ น ้ำทพิย(์อว่มฉมิ)ครู 2332 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

9 นำย อนุวตัร์ เล็กมำก ครู 2610 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. พลศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

10 น.ส. วงเดอืน ชัยภัทรอมร ครู 3136 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. คณติศำสตร์

11 น.ส. ปัญจรัตน์ (ชลดำ)จันทรส์รุยิำ(แกว้ถำวร)ครู 3137 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

12 น.ส. สภุำพร วำฤกษ์ดี ครูผูช้ว่ย 1223 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร

13 น.ส. เกศรนิ เพชรโกษำชำติ ครูผูช้ว่ย 1227 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

14 -วำ่ง- ครูผูช้ว่ย 1338 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2

15 น.ส. จฑุำมำศ รัตนำนุกลู ครูผูช้ว่ย 1631 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี2 ค.บ. ภำษำไทย

1 นำง ทัศนีย์ พรมสอำด ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1231 บำ้นเหมอืงแร่ ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เคมี

2 นำง จไุร พันธรักษ์ ครู 1199 บำ้นเหมอืงแร่ ค.บ. ภำษำไทย

3 นำง สวุรรณำ ชโลวฒันะ ครู 1233 บำ้นเหมอืงแร่ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำง พสิมัย จันทรทั์พ ครู 1236 บำ้นเหมอืงแร่ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

1 นำง สนัุนท์ ประสพผล ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2860 บำ้นทุง่ตำแกว้ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. สงัคมศกึษำ

2 น.ส. อรทัย ใจภักดี ครู 1161 บำ้นทุง่ตำแกว้ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. ระบบสำรสนเทศทำงคอมพวิเตอร์ป.บัณฑติ

3 นำง วรำรัตน์ ใจใหญ่ ครู 1194 บำ้นทุง่ตำแกว้ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 นำง (ยพุนิ) เพยีงกจิจ์(สมำนทรัพย)์ซมิะเลศิสกลุครู 1330 บำ้นทุง่ตำแกว้ ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ

5 นำง วนัดี สมทรง ครู 2872 บำ้นทุง่ตำแกว้ ค.บ. คหกรรมศำสตร์

6 น.ส. ฟองฝน เจรญิรัมย์ ครูผูช้ว่ย 1208 บำ้นทุง่ตำแกว้ วท.บ. วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

7 วำ่ทีร่.ต. เสำวนีย์ ปฐมนรำ ครูผูช้ว่ย 1376 บำ้นทุง่ตำแกว้ ศศ.บ. รัฐศำสตร์

8 น.ส. จดิำภำ จติตะประพันธ์ ครูผูช้ว่ย 2135 บำ้นทุง่ตำแกว้ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษสือ่สำรและธรุกจิ

9 น.ส. สกุำนดำ สะรำค ำ ครูผูช้ว่ย 2674 บำ้นทุง่ตำแกว้ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 นำง สภุำพรรณ จสูวย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1431 อำ่งทองพัฒนำ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เกษตรศำสตร์

2 -วำ่ง- ครู 68 อำ่งทองพัฒนำ

3 น.ส. ชไมพร นรำรัตน์วนัชัย ครู 1440 อำ่งทองพัฒนำ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. สงัคมศกึษำ

4 ส.อ. คณพัฒน์ ใจหลัก ครูผูช้ว่ย 1435 อำ่งทองพัฒนำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 นำย สนุทร ทองสมทุร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1380 บำ้นอำ่งทอง ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 น.ส. นภำพร เพ็งเดอืน ครู 1137 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. คณติศำสตร์

3 น.ส. ระพพีร แซต่ัน ครู 1316 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

4 นำง ประภำพรรณศรนีอก ครู 1379 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

5 นำง มณี ศรวีรรณ์ทอง ครู 1382 บำ้นอำ่งทอง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

6 น.ส. รัชนีกร เยำวมำลย์ ครู 1384 บำ้นอำ่งทอง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

7 นำง จรัีณภรณ์(ธนัชพร)ธนำนำฬำพำนชิยค์รู 1386 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. ภำษำไทย

8 น.ส. วลัย จงชนะบรบิรูณ์ ครู 1421 บำ้นอำ่งทอง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ ค.บ. สงัคมศกึษำ

9 นำง ปรญิญำ จันตรำ ครู 1639 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

10 น.ส. ธันยส์ติำ จันทรกรเลศิยศ ครู 3235 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. พลศกึษำ

11 น.ส. กชวรรณ พทิทสิทิธิ์ ครูผูช้ว่ย 344 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. ศลิปะ

12 น.ส. ณัทนรำรัตน์ธนำนำฬำพำนชิยค์รูผูช้ว่ย 1085 บำ้นอำ่งทอง ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ

13 น.ส. ณัฐตยิำ หมำดหวำ ครูผูช้ว่ย 1391 บำ้นอำ่งทอง ค.บ. วทิยำศำตรท่ั์วไป

14 น.ส. ศรัญญำ อนิทรอ์นงค์ ครู 1406 บำ้นอำ่งทอง วท.บ. เทคโนโลยชีวีภำพ

1 น.ส. เฌอมำรศ์ ลกูอนิทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1311 บำ้นพตุะแบก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

2 นำง ศรสีงัวำลย์ คุม้รักษำ ครู 149 บำ้นพตุะแบก ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำย จรัล เสยีงเพรำะ ครู 1198 บำ้นพตุะแบก กศ.บ. พลศกึษำ

4 น.ส. ขจวีรรณ อนิฉมิ ครู 1314 บำ้นพตุะแบก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ปฐมวยั
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

5 น.ส. กณุฑกิำ โกมกุ ครู 1326 บำ้นพตุะแบก กศ.ม. วจัิยและสถติทิำงกำรศกึษำ กศ.บ. วทิยำศำสตรช์วีวทิยำ

6 นำย เทวฤทธิ์    เอมโอษฐ์ ครู 2948 บำ้นพตุะแบก ศม.(เศรษฐ)เศรษฐศำสตรก์ำรจัดกำร กศ.บ. สงัคมศกึษำ

1 นำง พมิลพรรณ วงศท์มิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1332 วดัทุง่กลำง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 น.ส. ีอุทุมุพร (รุง่โรจน์) โตเอีย่มครู 1141 วดัทุง่กลำง ศษ.ม. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษำ

3 น.ส. บังเอญิ อบอุน่ ครู 1337 วดัทุง่กลำง ศษ.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

4 น.ส. นยิม เชือ้กรด ครู 1340 วดัทุง่กลำง ค.บ. พลศกึษำ

5 นำง อัญชลี ชรูส ครู 1342 วดัทุง่กลำง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

1 น.ส. กำญจน์จริำ ไพศำลสมบัติ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1301 บำ้นดอนใจดี ค.ม. กำรศกึษำปฐมวยั ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

2 น.ส. วนัดี ภเูจรญิ ครู 335 บำ้นดอนใจดี ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำย น ำไทย ผอนูรัตน์ ครู 1306 บำ้นดอนใจดี ค.บ. เทคโนโลยีท่ำงกำรศกึษำ

4 นำง อรัญญำ ผอนูรัตน์ ครู 1307 บำ้นดอนใจดี อนุปรญิญำคหกรรมศำสตร์

5 นำง กำญจนี เสยีงเพรำะ ครู 1309 บำ้นดอนใจดี กศ.บ. พลศกึษำ

6 น.ส. อรกัญญำ เปรมสขุ ครู 3126 บำ้นดอนใจดี ศศ.บ.         ภำษำอังกฤษธรุกจิ

7 น.ส. เอวกิำ สงิหจั์นทร์ ครู 1312 บำ้นดอนใจดี ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ

1 นำย กติติ กรยนืยง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1275 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1276 บำ้นมะเดือ่ทอง

3 นำง นพัิทธำ จัดภัย ครู 224 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. กำรศกึษำพเิศษ

4 น.ส. สวุรรณี วริยิะกมลพันธ์ ครู 543 บำ้นมะเดือ่ทอง กศ.บ. สงัคมศกึษำ

5 นำง ยพุำ ขำวปลอด ครู 1237 บำ้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำง ภัทรำนษิฐ์ อนิทรเ์อีย้ง ครู 1246 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

7 น.ส. ;วรำพร พงษ์สรุำช ครู 1251 บำ้นมะเดือ่ทอง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ดนตรคีตีศลิป์ไทยศกึษำ

8 น.ส. อัจฉรำ พนูสวสัดิ์ ครู 1282 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. ภำษำไทย

9 น.ส. วรัิญญำ คลำ้ยยำ ครู 1288 บำ้นมะเดือ่ทอง วท.บ. วทิยำศำสตร์

10 นำง โภชนฎำ เทยีมเทศ ครู 1290 บำ้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

11 นำง จริฐำพร สมบัตใิหม่ ครู 1291 บำ้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

12 นำง สมนกึ ทับทมิไทย ครู 1292 บำ้นมะเดือ่ทอง ป.กศ.สงูนำฏศลิป์

13 นำง มณีวรรณ ตรอีัมพร ครู 1300 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

14 น.ส. กำนตส์นิี กติตพัินธโ์สภณ ครู 1757 บำ้นมะเดือ่ทอง ศษ.บ. ภำษำไทย กศ.ม. กำรสอนภำษำไทย

15 น.ส. พัชรำ เงนิสวุรรณ ครู 2501 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

16 น.ส. ยภุำวดี เกตสุรุยิำ ครูผูช้ว่ย 3209 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ

17 นำง อัญฐฐิำ ค ำเปรม ครู 8259 บำ้นมะเดือ่ทอง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

18 นำง พรพมิล กรยนืยง ครู 9203 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

19 น.ส. น ้ำผึง้ ทัดแกว้ ครู 1109 บำ้นมะเดือ่ทอง วท.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

20 น.ส. สเุพ็ญกจิ บรรดำศักดิ์ ครูผูช้ว่ย 1409 บำ้นมะเดือ่ทอง ศศ.บ. สงัคมวทิยำและมนุษยวทิยำ

21 น.ส. สรินิภำ ถ ้ำแกว้ ครู 1714 บำ้นมะเดือ่ทอง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

22 นำย อนันต์ แสงจันทร์ ครู 2546 บำ้นมะเดือ่ทอง วท.บ. พลศกึษำ

1 นำย สมโชค สทุธเิมธำนันท์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1249 วดันำหกูวำง กศ.ม. คณติศำสตร์ ค.บ. คณติศำสตร์

2 นำง อัญชษิฐำ ศรจัีนทร์ ครู 1252 วดันำหกูวำง รป.บ. รัฐประศำสนศำสตร์ ป.กศ.

3 นำง สมถวลิ ลกูอนิทร์ ครู 1254 วดันำหกูวำง ค.บ. นำฏศลิป์

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1257 วดันำหกูวำง

4 นำง อ ำพร ธรีกดิำกำร ครู 1262 วดันำหกูวำง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

5 นำง สปุรำณี อรุณเมธี ครู 1265 วดันำหกูวำง ค.บ. กำรประถมศกึษำ พม.
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

6 น.ส. นงนุช ตน้แป้ะ ครูผูช้ว่ย 1253 วดันำหกูวำง ค.บ. วทิยำศำสตร์

7 นำง สปิุยำ สกุนุ่น ครูผูช้ว่ย 1263 วดันำหกูวำง วท.บ. เทคโนโลยสีำรสนเทศ

1 นำง เพ็ญพศิ จลุเนียม ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1266 วดันำลอ้ม กศ.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

2 นำง ทวิำภรณ์ กำญจนำนุสนธิ์ ครู 1267 วดันำลอ้ม ค.บ. จติวทิยำแนะแนว

3 นำง อมุำพร อนุำรัตน์ ครู 1395 วดันำลอ้ม ค.บ. นำฏศลิป์

4 น.ส. ไดพ้ร คันธวนั ครูผูช้ว่ย 1270 วดันำลอ้ม วท.บ. ชวีวทิยำ

1 นำง มำรสิำ ตัง้สขุสนัต์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1401 บำ้นสดีำงำม ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. ชวีวทิยำ

2 นำง บังเอญิ หนูเล็ก ครู 1407 บำ้นสดีำงำม ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

3 นำง วนัวษิำ ลิม้ไล ้ ครู 1417 บำ้นสดีำงำม ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 นำย สรุวฒุิ จสูวย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1368 บำ้นวงัยำง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เกษตรศำสตร์

2 -วำ่ง- ครู 248 บำ้นวงัยำง

3 นำย อภเิชษฐ์ แสนชัย ครู 458 บำ้นวงัยำง ค.บ. สงัคมศกึษำ

4 นำง ชลุพีร เกดิลอย ครู 1372 บำ้นวงัยำง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

5 นำง กหุลำบ อักษรวงศ์ ครู 1375 บำ้นวงัยำง ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

6 นำง ขนษิฐำ มชีัย ครู 1378 บำ้นวงัยำง ค.บ. นำฏศลิป์

7 น.ส. กิง่แกว้ แกว้ทพิย์ ครูผูช้ว่ย 235 บำ้นวงัยำง กศ.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

8 น.ส. วำสนำ เต็มเมอืง ครูผูช้ว่ย 1101 บำ้นวงัยำง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

9 น.ส. พชิญำ ดวงมำลำ ครูผูช้ว่ย 3153 บำ้นวงัยำง วท.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

1 นำย พรีะ รวดเร็ว ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1345 วดัหนองหอย ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. พลศกึษำ

2 นำย ปัญญำ เณรตำกอ้ง ครู 680 วดัหนองหอย ค.บ. พลศกึษำ

3 นำง สเุมตตำ แสนกลำ้ ครู 1347 วดัหนองหอย ศษ.บ. กำรศกึำำปฐมัย

4 น.ส. วณัณ์นลัท เดชเดชำ ครู 1349 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำไทย

5 นำง ชไมพร ลลีำโรจน์กลุเลศิ ครู 1352 วดัหนองหอย ค.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำง กติตนัินท์ ธำนีรัตน์ ครู 1354 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ

7 นำง วลิำศ สรรพอดุม ครู 1355 วดัหนองหอย ค.บ. เกษตรศำสตร์

8 นำง ด ำเนนิ เณรตำกอ้ง ครู 1356 วดัหนองหอย ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

9 นำย อภเิชษฐ์ ศรชีะฏำ ครู 1357 วดัหนองหอย ค.บ. คณติศำสตร์

10 นำย มำนะ ทองแดง ครู 1359 วดัหนองหอย อ.บ. ภมูศิำสตร์

11 นำย ภำนุวฒัน์ สำยเหลำ่ ครู 1360 วดัหนองหอย ค.บ. คณติศำสตร์

12 นำย นเรศ นวะมะรัตน ครู 1361 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม ปวค.

13 นำง จติฤดี ลลีำโรจนกลุเลศิ ครู 1362 วดัหนองหอย ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

14 น.ส. วรำภรณ์ เกตแุกว้ ครู 1364 วดัหนองหอย ค.บ. กำรประถมศกึษำ

15 น.ส. ปนัดดำ ตะเพยีนทอง ครู 1366 วดัหนองหอย ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. พลศกึษำ

16 น.ส. จฑุำรัตน์ นำคทุง่เตำ ครูผูช้ว่ย 1881 วดัหนองหอย กศ.บ. วทิยำศำสตร ์- ฟิสกิส์

17 นำย คธำวฒุิ สมทรง ครูผูช้ว่ย 2056 วดัหนองหอย ค.บ. วทิยำศำสตรแืละเทคโนโลยี

18 น.ส. ธัญมำศ นยิมญำติ ครูผูช้ว่ย 2713 วดัหนองหอย วท.บ. พชืไร่นำ

1 นำย ธนะสนิ ชจัูนทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1422 บำ้นหนองมะคำ่ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติประกำศนียบัตรบัณฑติ ศษ.บ. วฒุคิรูอืน่ ๆ

2 น.ส. สดุำรัตน์ ค ำมว่ง ครู 98 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. คณติศำสตร์

3 น.ส. พัชรำภรณ์ เหมอืนศรเีพ็ง ครู 1200 บำ้นหนองมะคำ่ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 น.ส. นัตตมิำพร จันทรโ์ชติ ครู 1369 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. คณติศำสตร์

5 น.ส. ปรำงทพิย์ พรมสอำด ครู 1399 บำ้นหนองมะคำ่ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์



17

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

6 น.ส. พมิพภั์ทรำ รังสกิลุ ครู 1403 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. สงัคมศกึษำ

7 นำย ภักดี บรุนิทรโ์กษฐ ครู 1423 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. สขุศกึษำ

8 นำย บญุเพ็ง อนุำรัตน์ ครู 1424 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. พลศกึษำ

9 นำย มำนัส สมมติร ครู 1427 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. สหกรณ์

10 น.ส. สคุนธ์ อำ่งหนิ ครู 1429 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

11 น.ส. รัตฏณเพชร นพประพันธ์ ครู 1430 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

12 น.ส. ยพุำวดี เรอืงไกรศลิป์ ครู 2840 บำ้นหนองมะคำ่ กศ.บ. ฟิสกิส์

13 น.ส. ปัฐมำภรณ์ พรหมอยู่ ครู 3074 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. ภำษำไทย

14 นำย ประทปี ธปูหอม ครูผูช้ว่ย 71 บำ้นหนองมะคำ่ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

1 น.ส. มญิญช์นก ปรำงละออ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1441 วดัถ ้ำครีวีงศ์ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำง จรรยำ ศรสีขุ ครู 519 วดัถ ้ำครีวีงศ์ ค.บ. ศลิปศกึษำ

3 นำง อศิรำพร แจวเจรญิ ครู 1708 วดัถ ้ำครีวีงศ์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

4 น.ส. วนัทนำ งำมเนตร ครู 3214 วดัถ ้ำครีวีงศ์ วท.บ.           จลุชวีวทิยำ

1 นำย นพิล พืน้ผำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1493 บำ้นหนองมงคล ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ อ.บ. สงัคมศกึษำ

2 น.ส. วนัวสิำ สำยสมบรูณ์ ครู 270 บำ้นหนองมงคล วท.บ. วทิยำศำตรท่ั์วไป

3 นำย ส ำเภำ ศรนีลิแท ้ ครู 1495 บำ้นหนองมงคล ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำง อรทัย เกดิแกว้ ครู 1498 บำ้นหนองมงคล ค.บ. สงัคมศกึษำ

5 นำย วโิรจน์ รักษำรำช ครู 1499 บำ้นหนองมงคล ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

6 นำง มำรยำท อณุหะสตู ครู 1500 บำ้นหนองมงคล ศษ.บ. ภำษำไทย

7 น.ส. ดวงดำว ศรธีรรมรำช ครู 2960 บำ้นหนองมงคล ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1516 บำ้นดอนสงู

2 นำย สมเกยีรติ มชีัย ครู 2823 บำ้นดอนสงู ค.บ. ศลิปศกึษำ

3 น.ส. อรวรรณ จันทรเ์พชร ครู 1515 บำ้นดอนสงู ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

4 น.ส. ศรัณญรั์ชต์ ศรชีัยวำลย์ ครู 1520 บำ้นดอนสงู ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำง สนุีย์ อยูห่ลง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1522 บำ้นดอนส ำรำญ ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คหกรรมศำสตร์

2 น.ส. พัชรญิำ สวุรรณประเสรฐิ ครู 800 บำ้นดอนส ำรำญ ค.ม. วจัิยและประเมนิผลกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

3 น.ส. ฐติรัิตน์ ชอ่เกตุ ครู 1523 บำ้นดอนส ำรำญ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 น.ส. เดอืนเพ็ญ ครอืเครอื ครู 1524 บำ้นดอนส ำรำญ ค.บ. คอมพวิเตอร์

5 น.ส. ปณสิรำ นำมบตุร ครู 1526 บำ้นดอนส ำรำญ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

6 นำง รัตนำ สง่กลิน่ ครู 1527 บำ้นดอนส ำรำญ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

7 -วำ่ง- ครู 1528 บำ้นดอนส ำรำญ

8 นำย อดลุย์ กณุำฑลต์ ครู 1529 บำ้นดอนส ำรำญ พม.

9 นำย นติดิล วฑุฒกนก ครู 1530 บำ้นดอนส ำรำญ วท.บ. คณติศำสตร์

10 นำย อนันต์ จันทวรรณโณ ครู 2105 บำ้นดอนส ำรำญ ค.บ. ภำษำไทย

11 นำง พจนีย์ สง่กลิน่ ครู 3016 บำ้นดอนส ำรำญ ค.บ. นำฏศลิป์

1 น.ส. ธรีำรัตน์ ชัยนรัิตศิัย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1504 บำ้นหนองระแวง ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ป.ป. ประกำศนียบัตรวชิำชพี

2 น.ส. ศรวีรรณ ยังแกว้ ครู 134 บำ้นหนองระแวง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

3 น.ส. บปุผำ บรเิพ็ชร ครู 1174 บำ้นหนองระแวง กศ.บ. ภำษำไทย

4 น.ส. ศริพิร บญุเทยีม ครู 1458 บำ้นหนองระแวง ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

5 นำย วบิลูย์ พันธุป์ระจวบ ครู 1506 บำ้นหนองระแวง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำย สดุใจ คะขะนำ ครู 1509 บำ้นหนองระแวง ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ ศษ.บ. สงัคมศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

7 น.ส. ทับทมิ เอีย่มแสง ครู 1510 บำ้นหนองระแวง วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

8 นำง พะเยำว์ แกว้ฉวี ครู 1511 บำ้นหนองระแวง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

9 น.ส. พำณี คงทะเล ครู 1513 บำ้นหนองระแวง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

10 นำง สกนธพ์รรณกำรัณยส์ขุ ครู 1514 บำ้นหนองระแวง กศ.บ. สขุศกึษำ

11 นำง ณัฐวรำพร หลอดแกว้ ครู 1569 บำ้นหนองระแวง วท.บ. สตัวศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรศกึษำ

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

1 นำย บญุศักดิ์ พัฒรำช ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1450 วดัธงชัยธรรมจักร ศษ.บ. กำรแนะแนว ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. วดัผล/ประเมนิผลกำรศกึษำน.บ. ไมใ่ชว่ฒุคิรู

2 นำย ปภังกร เงำะล ำดวน ครู 1072 วดัธงชัยธรรมจักร ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

3 นำย อ ำพล จักรแ์กว้ ครู 1453 วดัธงชัยธรรมจักร ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 นำง ศริิ เข็มทอง ครู 1454 วดัธงชัยธรรมจักร ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

5 นำง เรวดี นลิเพ็ชร์ ครู 1460 วดัธงชัยธรรมจักร ค.บ. สงัคมศกึษำ

6 นำง ยวุดี จักรแ์กว้ ครู 1463 วดัธงชัยธรรมจักร ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

7 นำย ทวศีักดิ์ สขุส ำรำญ ครู 1465 วดัธงชัยธรรมจักร ค.ม. หลักสตูรและกำรสอน ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

8 น.ส. กรรณกิำร์ จักรกรด ครู 1517 วดัธงชัยธรรมจักร ค.ม. หลักสตูรและกำรสอน วท.บ. คณติศำสตร์ ปวค. วฒุคิรูอืน่ ๆ

9 น.ส. สภุำดำ ถำวรสงัข์ ครูผูช้ว่ย 1796 วดัธงชัยธรรมจักร กศ.บ. วทิยำศำสตร ์- ชวีวทิยำ

10 น.ส. วรพร สง่เสยีง ครู 4053 วดัธงชัยธรรมจักร ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

11 นำง จรุนิทรท์พิย์บัวนำค ครู 8488 วดัธงชัยธรรมจักร ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. คอมพวิเตอร์

12 น.ส. วรรณศิำ พทัิกษ์กลุ ครู 8539 วดัธงชัยธรรมจักร วท.บ. คอมพวิเตอร์

13 น.ส. ทัศนีย์ เขยีวข ำ ครู 9455 วดัธงชัยธรรมจักร ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

14 น.ส. สชุำดำ อนิมี ครู 53904 วดัธงชัยธรรมจักร ค.บ. ภำษำอังกฤษ

15 น.ส. ศลุพีร พึง่มี ครู 1058 วดัธงชัยธรรมจักร ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

16 น.ส. กรรณกิำร์ วรรณศรี ครู 1451 วดัธงชัยธรรมจักร ค.บ. ภำษำไทย

17 นำง ศศนิำฎ หยบิจันทร์ ครู 5854 วดัธงชัยธรรมจักร ค.บ. คหกรรมศำสตร์

1 นำง จฑุำทพิย์ อทิธศิภุเศรษฐ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1468 วดัดอนยำง ค.ม. นเิทศกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 น.ส. ชลนชิำ รุง่โรจน์ ครู 1122 วดัดอนยำง ศศ.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำย พงษ์พันธ์ ล ำภำ ครู 1446 วดัดอนยำง ป.กศ. ประกำศนียบัตรวชิำกำรศกึษำ

4 นำง เขมรัตน์ ชตินอ้ย ครู 1469 วดัดอนยำง ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

5 น.ส. รสรนิ   แยม้กลิน่ ครู 1474 วดัดอนยำง ศษ.บ. คณติศำสตร์

6 นำง ศริขิวญั พันธปุระจวบ ครู 1476 วดัดอนยำง ค.บ. ภำษำไทย

7 -วำ่ง- ครู 1477 วดัดอนยำง

8 นำง กนกวรรณ เชือ้บำ้นเกำะ ครู 1486 วดัดอนยำง ค.บ. สงัคมศกึษำ

9 น.ส. (ปำรฉัิตร)์ฉัตฏป์วณ์ี(ปรดีบีรูณ์)พัฒนกรเจรญิครู 1488 วดัดอนยำง ป.บัณฑติวชิำชพีครู ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

-วำง- เกษียณ 59 ครู 1489 วดัดอนยำง

10 น.ส. วนัวสิำข์ อนิพริุด ครู 1490 วดัดอนยำง ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

11 นำย จรนิทร์ ชมเชย ครู 1491 วดัดอนยำง ศศ.บ. ภำษำไทย

12 นำง วรรณภำ สขุส ำรำญ ครู 1518 วดัดอนยำง ค.ม. หลักสตูรและกำรสอน ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

13 -วำ่ง- ครู 1805 วดัดอนยำง

14 นำย อดศิักดิ์ ปลอยปลำ ครูผูช้ว่ย 1858 วดัดอนยำง ค.บ. พลศกึษำ

15 นำย ส ำเรงิ ศรนีวลเอยีด ครูผูช้ว่ย 1057 วดัดอนยำง ค.บ. สงัคมศกึษำ

16 นำย นริุตต์ รุง่เรอืง ครู 1492 วดัดอนยำง วท.บ. ฟิสกิส์

17 น.ส. ผกำวลย์ ชแูกว้ ครู 1902 วดัดอนยำง กศ.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

18 นำย ธัชฎพ์งศ์ โชตินัินทโ์ภคนิ ครู 1911 วดัดอนยำง บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

1 นำย สถำพร หำภำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1568 บำ้นยำงเขำ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ กศ.บ. ภำษำไทย ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

2 นำย อ ำนวย เกตรัุกษ์ ครู 1572 บำ้นยำงเขำ ศศ.บ. พัฒนำชมุชน

3 นำง หวำนใจ ชมเชย ครู 1574 บำ้นยำงเขำ กศ.บ. อำหำรและโภชนำกำร

4 นำง อโนชำ จริะรัตน์พศิำล ครู 1578 บำ้นยำงเขำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

5 น.ส. พมิผกำ คุม้ประคอง ครูผูช้ว่ย 39 บำ้นยำงเขำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 น.ส. กรวรี์ เกษบรรจง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1532 บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอร์

2 น.ส. ศวิำรมณ์ รักษำรำษฎร์ ครู 1478 บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

3 นำง จันทรำ ฤกษ์งำม ครู 1536 บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง ค.ม. ภำษำไทย ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

4 นำง ชฎำพร ธรรมเนียม ครู 1543 บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

5 นำง มณฑกิำร์ โชติ ครู 1547 บำ้นหนองหญำ้ปลอ้ง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

1 นำย ทวศีักดิ์ แดงโร่ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1550 บำ้นมรสวบ ค.บ. สงัคมศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1551 บำ้นมรสวบ

3 นำง อไุร ศริธิรรม ครู 170 บำ้นมรสวบ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั พม.

4 นำย ปิยเทพ ไชยวำรี ครู 303 บำ้นมรสวบ อืน่ ๆ ศป.บ. (ดรุยิำงคศลิป์ไทย)

5 น.ส. สนุสิำ อสิโร ครู 379 บำ้นมรสวบ บธ.บ. ระบบสำรสนเทศทำงคอมพวิเตอร์

6 น.ส. วไิลลักษณ์ คงแกว้ ครู 1383 บำ้นมรสวบ ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

7 น.ส. จันทรท์พิย์ อบมำลี ครู 1553 บำ้นมรสวบ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

8 นำย อำนนท ์ ทพิยเ์อม ครู 1554 บำ้นมรสวบ ค.บ. พลศกึษำ

9 น.ส. จติโสพณิ กลิน่แกว้ ครู 1557 บำ้นมรสวบ ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

10 -วำ่ง- ครู 1559 บำ้นมรสวบ

11 นำย เอกรัฐ รุง่แจง้ ครู 1560 บำ้นมรสวบ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

12 น.ส. รัชนีภรณ์ สำ่งนอ้ย ครู 1561 บำ้นมรสวบ ค.บ. ภำษำไทย

13 น.ส. ภัทรวดี บตุรจันทร์ ครู 1563 บำ้นมรสวบ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

14 นำย ปภำวนิ ภัทรธรรณ์กลู ครู 1618 บำ้นมรสวบ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. ฟิสกิส์

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

16 นำย นริุตติ์ เพยีทำ ครู 2497 บำ้นมรสวบ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

17 นำง กิง่รัก ฤทธำ ครู 2498 บำ้นมรสวบ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอร์

18 -วำ่ง- ครู 2842 บำ้นมรสวบ

19 -วำ่ง- ครู 3110 บำ้นมรสวบ

20 นำง พัทธจ์รรยธ์ร(อน้สวุรรณ) ทองเล็กครูผูช้ว่ย 1562 บำ้นมรสวบ บธ.บ. คอมพวิเตอร์

1 นำย สรุจติร สขุสดีำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 306 บำ้นเขำมัน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. อตุสำหกรรมศลิป์

2 นำย พทัิกษ์ เหมอืนจนิดำ ครู 128 บำ้นเขำมัน ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 น.ส. เพ็ญจันทร์ สถติธรรมสำคร ครู 1552 บำ้นเขำมัน ป.บัณฑติ วท.บ. วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

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

5 น.ส. ธัญญตุำ เอีย่มสวำ่ง ครูผูช้ว่ย 25 บำ้นเขำมัน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

6 น.ส. กชนชิ สองิทอง ครูผูช้ว่ย 1566 บำ้นเขำมัน คอ.บ. วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

1 นำย สรุชัย แคลนกระโทก ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1579 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 น.ส. นุศรำ ออ่งสภุำรมย์ ครู 683 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 กศ.บ. สงัคมศกึษำ

3 นำย ถริวทิย์ ชชีำ้ง ครู 1549 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ศษ.บ. พลศกึษำและสขุศกึษำ

4 -วำ่ง- ครู 1580 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1

5 นำง โสรยำ จันท ำ ครู 1581 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำง ธนศิำนันท์ รฐำคงสนิธนชัย ครู 1582 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 กศ.บ. สงัคมศกึษำ

7 นำง ทพิวลัย์ รวดเร็ว ครู 1583 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ค.บ. กำรประถมศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

8 นำง วำรุณีย์ ใจยนิดี ครู 1584 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ค.บ. กำรประถมศกึษำ

9 น.ส. วนัเพ็ญ แกว้เกตุ ครู 1585 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ค.บ. กำรประถมศกึษำ

10 น.ส. วรรณษิำ ผำเวช ครู 1587 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ค.บ. ภำษำไทย

11 น.ส. พัชรำพรรณ จันทรรั์กษ์ ครู 1597 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ

12 นำง นภิำภรณ์ วงศส์วสัดิ์ ครู 1947 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 วท.บ. เคมี

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

14 น.ส. พัชรนันท์ อยูย่ั่งยนืยง ครู 2565 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. สถติิ

15 น.ส. ไพรมณี วงคก์ระโซ่ ครู 8845 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 วท.บ. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ

16 น.ส. ชตุมิำ จริปัญญำนนท์ ครูผูช้ว่ย 340 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

17 น.ส. เบญจมำศ กลิน่มณฑำ ครู 1588 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

18 น.ส. ณัฎฐณ์ชิชำ อภนิภำวฒัน์ ครูผูช้ว่ย 1707 สมำคมเลขำนุกำรสตร ี1 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ปวค.

1 น.ส. จนิตนำ พุม่ไสว ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1591 บำ้นหนองจันทร์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอร์

2 นำง ปัทมำ เข็มบปุผำ ครู 907 บำ้นหนองจันทร์ ค.บ. ภำษำไทย

3 นำง ชำรนิี ขวญัศรี ครู 1592 บำ้นหนองจันทร์ กศ.บ. กำยภำพ-ชวีภำพ

4 นำย มงคล บญุมำก ครู 1596 บำ้นหนองจันทร์ กศ.บ. ชวีวทิยำ

5 นำง ศริภัสสร พำนชิ ครู 1599 บำ้นหนองจันทร์ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

6 นำง ภญิญธ์ดิำ เล็กประเสรฐิ ครู 1601 บำ้นหนองจันทร์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

7 น.ส. สธุำดำ ถนอมรักษ์ ครู 1602 บำ้นหนองจันทร์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ปวค.

8 น.ส. ปิยะนุช ปักษี ครู 1605 บำ้นหนองจันทร์ ป.บัณฑติ สค.บ. สำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำร(สศ.บ)

9 น.ส. ภัทรภร สงิหส์ี ครูผูช้ว่ย 232 บำ้นหนองจันทร์ ค.บ. คณติศำสตร์

1 นำย นพดล สว่นนอ้ย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1606 ไตรกติทัตตำนนท์ ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

2 น.ส. พรรณนภิำ บัวดัด ครู 1056 ไตรกติทัตตำนนท์ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

3 นำย ปรชีำ สมจติร์ ครู 1615 ไตรกติทัตตำนนท์ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

4 น.ส. พัชรำภรณ์ แนมนอ้ย ครูผูช้ว่ย 1617 ไตรกติทัตตำนนท์ กศ.บ. สงัคมศกึษำ

5 นำย ศฤงคำร จันทรป์ระทปี ครูผูช้ว่ย 3053 ไตรกติทัตตำนนท์ วท.บ. ฟิสกิส์

6 นำย สทุธพิงษ์ เกตคุง ครูผูช้ว่ย 3762 ไตรกติทัตตำนนท์ ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 นำง นัตถก์ำนต์ นธิปิิยโชตสิกลุ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1619 บำ้นดงไมง้ำม ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

2 น.ส. ปิยำณี เดอืนสวสัดิ์ ครู 330 บำ้นดงไมง้ำม ค.บ. สงัคมศกึษำ

3 น.ส. อรอนงค์ แดงนุย้ ครู 1152 บำ้นดงไมง้ำม ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษำ

4 น.ส. (ภัทธรวด)ีปณุกิำ(เหมอืนสวุรรณ)สสีดครู 1622 บำ้นดงไมง้ำม ศศ.บ. ธรุกจิกำรบนิ

5 -วำ่ง- ครู 1624 บำ้นดงไมง้ำม

6 น.ส. สคุนธลักษณ์ค ำไทย ครู 1625 บำ้นดงไมง้ำม ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

7 น.ส. พชิญภำ ไชยเดช ครู 1630 บำ้นดงไมง้ำม ค.บ. คณติศำสตร์

8 นำง บัวผัน ขวญัเรอืน ครู 1633 บำ้นดงไมง้ำม ค.บ. คณติศำสตร์

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1703 บำ้นอำ่วยำง

2 น.ส. จฬุำลักษณ์ เกตโุสระ ครู 1710 บำ้นอำ่วยำง วท.บ. เทคโนโลยสีำรสนเทศ

3 นำย เฉลมิเดช เกษมสขุไพศำล ครูผูช้ว่ย 1061 บำ้นอำ่วยำง กศ.บ. พลศกึษำ

4 น.ส. รัตนำ ชัยประสทิธิ์ ครู 1705 บำ้นอำ่วยำง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

1 นำย ภัคพงศ์ วรวงษ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1657 บำ้นหว้ยทรำยขำว ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 น.ส. อัจฉรำ พละกลำง ครู 91 บำ้นหว้ยทรำยขำว บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

3 นำง สภุำพร เหมอืนเพชร ครู 949 บำ้นหว้ยทรำยขำว ค.บ. กำรประถมศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

4 นำง นันทรัตน์ ภมูเิงนิ ครู 1164 บำ้นหว้ยทรำยขำว ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

5 น.ส. ยวุดี นำเมอืง ครู 1660 บำ้นหว้ยทรำยขำว ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เทคโนโลยนีวตักรรมทำงกำรศกึษำ

6 นำย วฒันำ สำตะรักษ์ ครู 1664 บำ้นหว้ยทรำยขำว ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

7 นำง จฑุำธณีิ ปรยิทรรศน์ ครู 1665 บำ้นหว้ยทรำยขำว ค.บ. กำรประถมศกึษำ

8 วำ่ทีร่.ต.หญงิวรรณวสิำ บญุชว่ย ครู 2470 บำ้นหว้ยทรำยขำว ค.บ. วทิยำศำสตร์

9 นำง นภำ  ศรสีขุไสย ครู 2846 บำ้นหว้ยทรำยขำว ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

10 นำง วนติำ ทองอยู่ ครู 34103 บำ้นหว้ยทรำยขำว ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

11 นำย ณัฐวสัส์ สขุเกษม ครูผูช้ว่ย 1662 บำ้นหว้ยทรำยขำว ค.บ. สงัคมศกึษำ

1 น.ส. สรัุตน์วดี สทุธำโย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1681 บำ้นดอนทอง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

2 น.ส. ดวงกมล ตรหีตัถ์ ครูผูช้ว่ย 48 บำ้นดอนทอง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

3 น.ส. ณัฐกำนต์ เดชบญุ ครูผูช้ว่ย 333 บำ้นดอนทอง ศษ.บ. นำฏศลิป์

4 น.ส. กรรณกิำ แกว้เล็ก ครูผูช้ว่ย 1688 บำ้นดอนทอง บธ.บ. ระบบสำรสนเทศทำงคอมพวิเตอรฯ์

5 นำย อริฟำน อัลบษุรำ ครูผูช้ว่ย 1780 บำ้นดอนทอง ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 นำย อ ำนำจ จ ำนงรัตน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1634 วดันำผักขวง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

2 น.ส. รำตรี รักษ์เพขร ครู 1637 วดันำผักขวง ค.บ. เทคโนโลยีท่ำงกำรศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1641 วดันำผักขวง

3 น.ส. แพรวเพชร ทบพักตร์ ครูผูช้ว่ย 1638 วดันำผักขวง ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 นำย ชตนินท์ แยม้วจี ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1645 บำ้นถ ้ำเขำนอ้ย ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำง กัลยกร สวุรรณพงศ์ ครู 1577 บำ้นถ ้ำเขำนอ้ย ค.บ. กำรประถมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1652 บำ้นถ ้ำเขำนอ้ย

3 น.ส. ขนษิฐำ ณ นุวงศ์ ครูผูช้ว่ย 199 บำ้นถ ้ำเขำนอ้ย ค.บ. ภำษำไทย

4 น.ส. พนดิำ รัตนภรณ์ ครูผูช้ว่ย 1751 บำ้นถ ้ำเขำนอ้ย ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1667 บำ้นดอนสงำ่

2 นำง สกุัญญำ ศลิำออ่น ครู 327 บำ้นดอนสงำ่ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำไทย

3 นำง ศริวิรรรณ วชิัด ครู 530 บำ้นดอนสงำ่ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

4 นำง นนทชำ วำณชิยำนันท์ ครู 1121 บำ้นดอนสงำ่ ค.บ. ภำษำไทย

5 น.ส. นภิำวรรณ ถำวร ครู 1903 บำ้นดอนสงำ่ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

6 -วำ่ง- ครู 2622 บำ้นดอนสงำ่

7 น.ส. อัมพกิำ ทองกัลยำ ครู 3090 บำ้นดอนสงำ่ ค.บ. สงัคมศกึษำ

8 นำง เปรมวดยี์ เลศิปำน ครู 33909 บำ้นดอนสงำ่ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

9 น.ส. สนุสิำ คดิถกู ครูผูช้ว่ย 288 บำ้นดอนสงำ่ ค.บ. วทิยำศำสตร์

10 น.ส. สภุำภรณ์ ธรุะธร ครูผูช้ว่ย 1531 บำ้นดอนสงำ่ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

11 น.ส. สมฤทัย ชว่ยสมบรูณ์ ครูผูช้ว่ย 1670 บำ้นดอนสงำ่ กศ.บ. คณติศำสตร์

12 น.ส. สพุรรณกิำร์ สยมุพร ครูผูช้ว่ย 1854 บำ้นดอนสงำ่ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

13 น.ส. แสงเดอืน ตัง้ดี ครูผูช้ว่ย 33495 บำ้นดอนสงำ่ วศ.บ. วศิวกรรมเครือ่งกล วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 นำย วโิรจน์ โตแกว้ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1726 อนุบำลบำงสะพำน ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ.              วทิยำศำสตรท่ั์วไป

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1346 อนุบำลบำงสะพำน

3 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1727 อนุบำลบำงสะพำน

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 91 อนุบำลบำงสะพำน

4 -วำ่ง- ครู 316 อนุบำลบำงสะพำน

5 นำง นันทท์วิำ พบิลูพนติพงษ์(สวสัดิต์ำล)ครู 329 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

6 นำง รพพีรรณ ศรทีองค ำ ครู 433 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. ภำษำไทย

7 น.ส. เนตรชนก วรัิตน์ ครูผูช้ว่ย 443 อนุบำลบำงสะพำน กศ.บ. วทืยำศำสตร ์- ฟิสกิส์

8 น.ส. ปรยีำดำ เตยีงทอง ครู 1404 อนุบำลบำงสะพำน ค.ม. หลักสตูรและกำรสอน กศ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

9 นำย พฒุพิงศ์ ศรรีะพันธ์ ครู 1461 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. คณติศำสตร์

10 น.ส. นงเยำว์ เขง่บญุตั่น ครู 1546 อนุบำลบำงสะพำน กศ.บ. วทิยำศำสตร์

11 -วำ่ง- ครู 1642 อนุบำลบำงสะพำน

12 นำง ไพจติร เขยีวงำม ครู 1671 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. กำรแนะแนว

13 -วำ่ง- ครู 1686 อนุบำลบำงสะพำน

14 นำง กิง่กำญจน์ ชมอนิทร์ ครู 1709 อนุบำลบำงสะพำน ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1733 อนุบำลบำงสะพำน

15 นำง อัมพร บตุรหงษ์ ครู 1735 อนุบำลบำงสะพำน ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

16 นำง เสำวลักษณ์ วฒันกจิ ครู 1738 อนุบำลบำงสะพำน ค.ม. หลักสตูรและกำรสอน ป.บัณฑติสำขำกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

17 น.ส. จรีภำ พันธช์ั่ง ครู 1739 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

18 น.ส. กนกกำญจนส์วุรรณพงศ์ ครู 1742 อนุบำลบำงสะพำน กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

19 นำง นภิำ ชว่ยวงค์ ครู 1744 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. กำรประถมศกึษำ

20 น.ส. เกตแุกว้ อัครประภำกลุ ครู 1747 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ คศ.บ. คหกรรมศำสตร์

21 น.ส. ดวงกมล บญุลอ้ม ครู 1748 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

22 น.ส. ลัดดำ กลิน่นรัิญ ครู 1749 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

23 -วำ่ง- ครู 1755 อนุบำลบำงสะพำน

24 -วำ่ง- ครู 1761 อนุบำลบำงสะพำน

25 น.ส. ชืน่จติต์ เรอืนจันทร์ ครู 1774 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

26 นำง พรทพิำ สงัวรกำญจน์ ครู 1807 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

27 นำง มณีรัตน์ สวุรรณหงส์ ครู 1833 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. กำรแนะแนว

28 นำง เรณู ไชยโย ครู 2110 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. ภำษำไทย

29 นำง จรยิำ วงศเ์รอืง ครู 2222 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. ภำษำไทย

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 2734 อนุบำลบำงสะพำน

30 นำง ชลธชิำ จันทรแ์กว้ ครู 2921 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.ม.           หลักสตูรและกำรนเิทศศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

31 น.ส. พัชฎำภรณ์ เขยีวหวำน ครู 3093 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. ภำษำอังกฤษ

32 น.ส. นพนันท์ พุม่คุม้ ครู 3205 อนุบำลบำงสะพำน ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

33 นำง กรองกำญจนค์งแทน่ ครู 7113 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

34 นำง นงคน์ำถ นำคเพชร ครู 40694 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. ธรุกจิศกึษำ

35 น.ส. พรทพิย์ ไชยชำญ ครูผูช้ว่ย 1095 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. สงัคมศกึษำ

36 น.ส. ฌชิำภำ ชชูืน่ ครู 1740 อนุบำลบำงสะพำน วท.บ. เทคโนโลยสีำนสนเทศและกำรสือ่สำร

37 น.ส. อมรรัตน์ ผูพ้วง ครู 1765 อนุบำลบำงสะพำน บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

38 น.ส. สนิีนำถ ชืน่จติต์ ครู 1770 อนุบำลบำงสะพำน ศษ.บ. นำฎศลิป์ไทยศกึษำ ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ

39 น.ส. สภุำวดี พลูเป่ียม ครู 1828 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

40 น.ส. สรินุิช เอีย่มสวุรรณ ครูผูช้ว่ย 1899 อนุบำลบำงสะพำน วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

41 น.ส. ณัชญช์ญำน์แตงหนู ครู 2822 อนุบำลบำงสะพำน วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

42 น.ส. ธัญญำ ไมเ้กตุ ครูผูช้ว่ย 3245 อนุบำลบำงสะพำน ค.บ. สงัคมศกึษำ

1 นำย กฤษฎำ รักษ์เพชร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1766 บำ้นหนิกอง ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

2 น.ส. เมรี สขุสบำย ครู 434 บำ้นหนิกอง กศ.บ. ทัศนศลิปศกึษำ

3 น.ส. ธมนวรรณ ทวำโรจน์ ครู 1420 บำ้นหนิกอง ศษ.บ. ภำษำไทย

4 นำง ป่ินแกว้ จ ำนงครั์ตน์ ครู 1775 บำ้นหนิกอง วท.บ. วทิยำศำสตร์

5 นำง นวลฉวี พระแทน่ ครู 1918 บำ้นหนิกอง ค.บ. สงัคมศกึษำ

6 น.ส. สำำยธำร นอ้ยเมอืง ครูผูช้ว่ย 266 บำ้นหนิกอง ค.บ. เทคโนโลยกีำรศกึษำและคอมพวิเตอร์
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

7 น.ส. รังสมิำ จับใจนำย ครูผูช้ว่ย 1118 บำ้นหนิกอง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

8 น.ส. จรุพีร แกว้ศรี ครูผูช้ว่ย 1935 บำ้นหนิกอง วท.บ. วทิยำศำำตรส์ ิง่แวดลอ้ม

9 น.ส. ศรินิญำ นมิำลำ ครู 2958 บำ้นหนิกอง ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำง กอบกลุ กำรำงวลั ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1776 บำ้นชะมว่ง ค.บ. ภำษำไทย

2 -วำ่ง- ครู 320 บำ้นชะมว่ง

3 นำง นันทกำร์ สนุทรโอวำท ครู 1778 บำ้นชะมว่ง ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1783 บำ้นชะมว่ง

4 น.ส. เสำวลักษณ์ สวุรรณ ครู 1784 บำ้นชะมว่ง ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

5 -วำ่ง- ครู 1785 บำ้นชะมว่ง

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1787 บำ้นชะมว่ง

6 น.ส. โชตริส ตระกลูก ำเนดิ ครู 2850 บำ้นชะมว่ง กศ.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

7 นำย ชัยชนะ โอเ่อีย่ม ครูผูช้ว่ย 53 บำ้นชะมว่ง ค.บ. ภำษำไทย

8 น.ส. กันยำพร ชัยศริิ ครูผูช้ว่ย 1116 บำ้นชะมว่ง ค.บ. คอมพวิเตอร์

9 นำย ณัฐพงศ์ เสง็ดอนไพร ครูผูช้ว่ย 5853 บำ้นชะมว่ง ค.บ. คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ

1 นำย พเิศษ มำกมำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1811 บำ้นสวนหลวง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

2 นำง จรัิชญำ วงษ์ประเสริฐ ครู 1795 บำ้นสวนหลวง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 -วำ่ง- ครู 1802 บำ้นสวนหลวง

4 นำง ถนอมศรี ถอืพดุซำ ครู 1813 บำ้นสวนหลวง ค.บ. ภำษำไทย

5 น.ส. สภุำพรรณ แกว้เกตุ ครู 1815 บำ้นสวนหลวง กศ.บ. ภำษำไทย

6 น.ส. อัยรนิทร์ เกลือ้ค ำ ครู 1818 บำ้นสวนหลวง ค.บ. สงัคมศกึษำ

7 นำง สนุทรี ศรทัีศน์ ครู 1819 บำ้นสวนหลวง ค.บ. โภชนำกำรชมุชน

8 น.ส. สวุมิล ชว่ยรัตแกว ครู 1821 บำ้นสวนหลวง ค.บ. พลศกึษำ ป.กศ.สงูพลศกึษำ

9 นำง สรนิยำ พฤศชนะ ครู 1845 บำ้นสวนหลวง ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

10 น.ส. อำซลีะห์ มะมงิ ครู 1353 บำ้นสวนหลวง ค.บ. คณติศำสตร์

11 น.ส. อำรยี์ มะลทิอง ครู 1816 บำ้นสวนหลวง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

12 นำย ตณิณภพ แกว้แจม่ใส ครู 1817 บำ้นสวนหลวง ค.บ. คณติศำสตร์

13 น.ส. อังคณำ เทพหนู ครูผูช้ว่ย 1943 บำ้นสวนหลวง ค.บ. สงัคมศกึษำ

1 วำ่ทีร่.ต. เสรี สขุกันตะ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1711 บำงสะพำน กศ.ม. วดัผลกำรศกึษำ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

2 นำง ชนติำ กลั่นศรี รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1712 บำงสะพำน ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำง อรุณี หสัมี ครู 163 บำงสะพำน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ ศศ.บ. บรหิำรทรัพยำกรมนุษย์

4 น.ส. ลำวลัย์ รัตนจันทร์ ครู 350 บำงสะพำน วท.บ. คณติศำสตร์

5 นำง อนงค์ ศรเีล็ก ครู 533 บำงสะพำน ค.บ. กำรประถมศกึษำ

6 น.ส. โสภดิำ ใสเกือ้ ครู 849 บำงสะพำน กศ.บ. กำรสอนวทิยำศำสตรท่ั์วไป

7 นำง บญุจันทร์ จันทรเ์จยีม ครู 874 บำงสะพำน ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

8 น.ส. ภัทรำภรณ์  มสีขุ ครู 923 บำงสะพำน ป.บัณฑติ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

9 น.ส. จันทรเ์พ็ญ สำยค ำภำ ครู 1078 บำงสะพำน กศ.ม. หลักสตูรและกำรสอน ค.บ. ภำษำอังกฤษ

10 น.ส. ไอลดำ ลขิติกำญจน์ ครูผูช้ว่ย 1143 บำงสะพำน ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร

11 -วำ่ง- ครู 1218 บำงสะพำน

12 -วำ่ง- ครู 1245 บำงสะพำน

13 น.ส. (อันธกิำ) กำนตช์นติตำ(เรอืงชัย) นกแกว้ครู 1277 บำงสะพำน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

14 นำย สงัวำลย์ หอมรืน่ ครู 1299 บำงสะพำน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. พลศกึษำ

15 นำง พรทพิย์ วงษ์ด ำรงศักดิ์ ครู 1644 บำงสะพำน ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

16 น.ส. ศวิำพร ผลพำนชิ ครู 1650 บำงสะพำน ค.บ. ภำษำไทย
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17 น.ส. นติยำ วจรัีตน์สกลุ ครู 1669 บำงสะพำน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

18 น.ส. รักษิณำ ทับแกว้ ครู 1701 บำงสะพำน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

19 น.ส. กรกมล จันทรว์งษ์ ครู 1704 บำงสะพำน วท.บ. ชวีวทิยำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1713 บำงสะพำน

20 น.ส. กรภัทร วนะสทิธิ์ ครู 1721 บำงสะพำน ป.บัณฑติ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

21 นำง พรรณี แดงเครอื ครู 1723 บำงสะพำน ค.ม. กำรประถมศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

22 นำย ปฏวิตั ิ ศรทัีศน์ ครู 1724 บำงสะพำน ค.บ. สงัคมศกึษำ

23 น.ส. จำรุวรรณ มำแตม้ ครู 1855 บำงสะพำน ค.บ. คณติศำสตร์

24 น.ส. ปนัดดำ เหมอืนสวุรรณ์ ครู 1898 บำงสะพำน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรสอนวทิยำศำสตร์

25 น.ส. กนกวรรณ รัตนพันธ์ ครู 1946 บำงสะพำน ค.บ. กำรประถมศกึษำ

26 นำย ธรีะวฒัน์ คงแกว้ ครู 1948 บำงสะพำน ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

27 -วำ่ง- ครู 2107 บำงสะพำน

28 นำย ทรงศักดิ์ สำยรำม ครู 2838 บำงสะพำน ค.บ. ดนตรศีกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 2859 บำงสะพำน

29 นำง วำสนำ โตแกว้ ครู 3184 บำงสะพำน ค.บ. กำรวดัผลกำรศกึษำ

30 น.ส. วจิติรำ เจรญิผวิ ครู 3202 บำงสะพำน ค.บ. ภำษำไทย

31 นำง สธุำสนิี ปรนิแคน ครู 3212 บำงสะพำน ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร์

32 น.ส. นลิัดดำ บัวทอง ครู 534 บำงสะพำน วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

33 น.ส. ปิยภัทร สตัตะบตุร ครูผูช้ว่ย 1129 บำงสะพำน ศศ.บ. รัฐประศำสนศำสตร์

34 น.ส. ศรวีรรณ วงษ์รัตน์ ครู 1759 บำงสะพำน ค.บ. กำกรศกึษำปฐมวยั

35 นำง ลัดดำ ทองสพร่ัง ครูผูช้ว่ย 2827 บำงสะพำน คศ.บ. พัฒนำกำรเด็กและครอบครัว

36 นำง อรณชิชำ ภอูำบออ่น ครู 2839 บำงสะพำน ศ.น.บ กำรสอนภำษำไทย

1 นำย กลยทุธ ยกยอ่ง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1788 บำ้นหว้ยแกว้ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำง ศรวีภำ แคลนกระโทก ครู 1790 บำ้นหว้ยแกว้ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1792 บำ้นหว้ยแกว้

3 นำย จักรี ทรัพยห์อม ครู 1799 บำ้นหว้ยแกว้ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1801 บำ้นหว้ยแกว้

4 น.ส. วมิลตรำ จนีตำ่งเมอืง ครูผูช้ว่ย 62 บำ้นหว้ยแกว้ ค.บ. วทิยำศำสตร์

5 น.ส. มัณฑณำ มว่งศรี ครูผูช้ว่ย 1789 บำ้นหว้ยแกว้ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

1 นำง (กรกนก)ภัทรำมำศก ำนลิ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1860 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. สขุศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1084 บำ้นวงัน ้ำเขยีว

3 น.ส. ชนญำ นอ้ยเนตร ครู 1297 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.ม. หลักสตูรและกำรสอน ค.บ. ภำษำไทย

4 นำง จฑุำภรณ์ จติณรงค์ ครู 1404 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. ภำษำอังกฤษ

5 นำง ณัชธำร แดงเหมอืน ครู 1525 บำ้นวงัน ้ำเขยีว วท.บ. วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

6 น.ส. ประไพ คงยำง ครู 1593 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรอนุบำล

7 นำง อรุณฉำย วฑิรูยพั์นธ(์สำยสกล)ครู 1600 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. ระบบสำรสนเทศทำงคอมพวิเตอร์ป.บัณฑติ

8 นำง บังอร ชทูพิย์ ครู 1720 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. พลศกึษำ

9 นำย ประสทิธิ์ เขยีวสงำ่ ครู 1729 บำ้นวงัน ้ำเขยีว วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

10 นำง อมลมนุนิทร์นวะมะรัตน ครู 1769 บำ้นวงัน ้ำเขยีว วท.บ. เทคโนโลยชีวีภำพ

11 นำง ปรมำภรณ์ (นำเมอืง) คุม้ครองครู 1814 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. ภำษำไทย

12 นำง สวำ่งจติร์ ค ำลนุ ครู 1861 บำ้นวงัน ้ำเขยีว กศ.ม.    จติวทิยำกำรศกึษำ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

13 น.ส. กมลวรรณ เย็นจติร ครู 1862 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

14 นำย ไพโรจน์ จติใจดี ครู 1863 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. ศลิปศกึษำ

15 นำง วไิลวรรณ จันทรป์ระทับ ครู 1864 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ
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16 นำย สมชำย จันทรป์ระทับ ครู 1866 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

17 นำย เนตรนรนิทร์นำมกร ครู 1869 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. คณติศำสตร์

18 นำง เบญจมำศ แสงโพลง ครู 1870 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. กำรประถมศกึษำ

19 นำง บญุเชญิ จติใจดี ครู 1872 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. สงัคมศกึษำ

20 นำง อไุร รุง่เรอืง ครู 1873 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ศษ.บ. ภำษำไทย

21 น.ส. ธนษิฐำ แซเ่อยี ครู 2483 บำ้นวงัน ้ำเขยีว วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

22 -วำ่ง- ครู 2893 บำ้นวงัน ้ำเขยีว

23 นำย ววิฒัน์ชัย กมิำคม ครูผูช้ว่ย 1127 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. คณติศำสตร์

24 น.ส. เพ็ญนภำ พรมแกว้ ครู 1226 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. ภำษำอังกฤษ

25 น.ส. เอมมกิำ อปุนันท์ ครู 1234 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. ภำษำอังกฤษ

26 น.ส. ยวุภำ ศรอีอ่น ครูผูช้ว่ย 1867 บำ้นวงัน ้ำเขยีว ค.บ. ปฐมวยั

27 นำง ศริพิร เทีย่งตรง ครูผูช้ว่ย 3140 บำ้นวงัน ้ำเขยีว วท.บ. เคมี

1 นำย เฉลมิเกยีรติแยม้พรำย ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1823 ธนำคำรออมสนิ กศ.บ. พลศกึษำ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1824 ธนำคำรออมสนิ

3 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1825 ธนำคำรออมสนิ

4 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2927 ธนำคำรออมสนิ

5 น.ส. สำยพณิ เมอืงนก ครู 46 ธนำคำรออมสนิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติกำรจัดกำรและกำรประเมนิโครงกำรวท.บ. สถติิ

6 นำย ทนิกร เณรตำกอ้ง ครู 157 ธนำคำรออมสนิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ดนตรศีกึษำ

7 นำย วทิลู บุง่หวำย ครู 176 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำไทย

8 น.ส. จำรยีำ โตชะนก ครู 326 ธนำคำรออมสนิ วท.บ. วทิยำศำสตรท์ำงทะเล

9 น.ส. จันทนำ ดสีน่ัน ครูผูช้ว่ย 556 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำไทย

10 นำย ธรีะศักดิ์ ไชยสตัย์ ครู 803 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. วทิยำศำสตร์

11 นำย อรรถพล บัวทอง ครู 910 ธนำคำรออมสนิ กศ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ อ.บ. สงัคตีศลิป์

12 น.ส. ชัชชญำ ใหมสนิงำม ครูผูช้ว่ย 1077 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

13 น.ส. วำรุณี วงละคร ครู 1183 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. คอมพวิเตอร์

14 -วำ่ง- ครู 1244 ธนำคำรออมสนิ

15 น.ส. ชดิขนก สขุจันทร์ ครูผูช้ว่ย 1302 ธนำคำรออมสนิ กศ.บ. วทิยำศำสตร ์- ฟิสกิส์

16 นำง พชิญำ ตัง้อำรยชน ครู 1392 ธนำคำรออมสนิ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

17 น.ส. วลิำสณีิ ศำภมิล ครู 1503 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. จติวทิยำกำรแนะแนว

18 นำย พรสรวง ชรูอด ครู 1666 ธนำคำรออมสนิ วท.บ. จติวทิยำ

19 นำง มำลี พลอยทับทมิ ครู 1706 ธนำคำรออมสนิ ค.บ.     วทิยำศำสตรท่ั์วไป

20 น.ส. ปนัดดำ แดงประหลำด ครู 1719 ธนำคำรออมสนิ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1762 ธนำคำรออมสนิ

21 นำง มกุดำ คมงำ้ว ครู 1793 ธนำคำรออมสนิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

22 นำง จรีำพร (อนิทรจั์นทร)์สงัขก์ระสนิครู 1827 ธนำคำรออมสนิ ศศ.บ. นำฎศลิป์และกำรละคร

23 นำง สมหมำย สสุทุธิ ครู 1829 ธนำคำรออมสนิ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

24 นำง อังคนำ รืน่สคุนธ์ ครู 1831 ธนำคำรออมสนิ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

25 นำง เปรมวดี ไชยรยี์ ครู 1832 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำไทย

26 น.ส. อ ำพันธ์ บรรดำศักดิ์ ครู 1834 ธนำคำรออมสนิ กศ.บ. ชวีวทิยำ

27 น.ส. ลดำ จันทรส์ขุโข ครู 1835 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำไทย ป.กศ.สงูนำฏศลิป์

28 นำง กัญญำรัตน์ ลมิปิวรรณ ครู 1838 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

29 นำง เพ็ญษร แยม้พรำย ครู 1841 ธนำคำรออมสนิ กศ.บ. สงัคมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1844 ธนำคำรออมสนิ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1846 ธนำคำรออมสนิ

30 จ.ส.อ. ีวิวิฒัน์ ไตรยทุธชัย ครู 1847 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภมูศิำสตร์
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วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

31 นำย ไพรัช คงเจรญิ ครู 1848 ธนำคำรออมสนิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. คณติศำสตร์

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1853 ธนำคำรออมสนิ

32 น.ส. บศุรำ ประสำนศลิป์ ครู 1857 ธนำคำรออมสนิ ศศ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป

33 นำง ส ำเนำว์ จันทรช์กูลิน่ ครู 1859 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

34 นำง นภัสสร นำควเิชยีร ครู 1883 ธนำคำรออมสนิ กศ.บ. ภำษำไทย

35 น.ส. ฉวี แกว้แหวน ครู 1886 ธนำคำรออมสนิ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

36 นำย รชต ระไวกลำง ครู 1912 ธนำคำรออมสนิ ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

37 น.ส. ดวงชวีนั ยำนศริิ ครู 1951 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. พลศกึษำและกำรจัดกำรกฬีำ

38 น.ส. บรรจง ทองจนี ครู 1956 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. กำรประถมศกึษำ พม.

39 น.ส. ออ้มดำว มว่งทอง ครู 2321 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. คณติศำสตร์

40 น.ส. นติยำ ฉำยนอ้ย ครู 2353 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. เกษตรศำสตร์

41 นำย เดชำ นำมศรี ครู 2464 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. พลศกึษำ

42 นำง กติตไิชญำหธ์ัญธนเกยีรติ ครู 2499 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำไทย

43 -วำ่ง- ครู 2673 ธนำคำรออมสนิ

44 นำย ธรีะพงศ์ ไพพเิชษฐ์ ครู 3076 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. สงัคมศกึษำ

45 น.ส. ศริพิร โพธิง์ำม ครู 3119 ธนำคำรออมสนิ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

46 นำย ชัชวำล มำนพ ครู 3227 ธนำคำรออมสนิ ศศ.บ. รัฐศำสตร์

47 น.ส. สภุำพร เสอืดำว ครู 3228 ธนำคำรออมสนิ ศศ.บ. สำรสนเทศศกึษำ

48 น.ส. ฝันจรวย พึง่โพธิท์อง ครู 3236 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. คณติศำสตร์

49 นำง ฐติกิำญจน์ โกณฑำ ครู 3238 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. สงัคมศกึษำ

50 น.ส. ชลรดำ สำเรชพรรณ ครู 7121 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

51 นำย โอม ออ่นนอ้ม ครู 8798 ธนำคำรออมสนิ วท.บ. เทคโนโลยสีำรสนเทศ

52 นำย ฤทธเิกยีรติ ฟองเจรญิ ครูผูช้ว่ย 507 ธนำคำรออมสนิ ศษ.บ. คณติศำสตร์

53 นำย โชคดี พัฒเชยีรทอง ครูผูช้ว่ย 1090 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. อตุสำหกรรมศลิป์

54 น.ส. วลิำวลัย์ จดุทะนุช ครู 1310 ธนำคำรออมสนิ วท.บ. คหกรรมศำสตรท่ั์วไป

55 น.ส. รัชนก มชีขูันธ์ ครู 1405 ธนำคำรออมสนิ วท.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

56 น.ส. กนกวรรณ อำกำศโปร่ง ครูผูช้ว่ย 1483 ธนำคำรออมสนิ ศศ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

57 น.ส. รสรนิทร์ คงจันทร์ ครู 1609 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

58 นำย ธันวำ จติรวตัร ครูผูช้ว่ย 1791 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. สงัคมศกึษำ

59 น.ส. ลลติำ นพรัตน์เขต ครูผูช้ว่ย 1837 ธนำคำรออมสนิ ศศ.บ. ภำษำไทย

60 นำย ไพลโรจน์ เครอืสงำ่ ครู 1839 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

61 นำย ธนธปัิตย์ โชตเิมอืงปัก ครูผูช้ว่ย 1850 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. เคมี

62 น.ส. จันทรจ์ริำ พงศภั์สสร ครูผูช้ว่ย 1876 ธนำคำรออมสนิ ศษ.บ. พลศกึษำ

63 น.ส. ปทมุพร แกว้สวสัดิ์ ครู 1933 ธนำคำรออมสนิ วท.บ. ชวีวทิยำ

64 น.ส. กลุธดิำ บรูณสวรรค์ ครู 1940 ธนำคำรออมสนิ ศษ.บ. กำรษึกษำปฐมวยั

65 น.ส. สนิีนำรถ ชำวนำขำ ครูผูช้ว่ย 2106 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

66 น.ส. จงรัก ภัคประจวบพร ครู 3199 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำไทย

67 นำย จักรพงษ์ สทุธปิระภำ ครูผูช้ว่ย 3237 ธนำคำรออมสนิ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

1 นำย จงรักษ์ วตัรสติ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1540 บำ้นทุง่เชอืก บธ.บ. คอมพวิเตอร์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำง เพ็ญศรี สนุทร ครู 1162 บำ้นทุง่เชอืก ค.บ. กำรประถมศกึษำ

3 นำย   นรัินดร์ ดสีน่ัน ครู 1472 บำ้นทุง่เชอืก วท.บ. วทิยำศำสิต่รส์ ิง่แวดลอ้ม

4 นำง กมลพร โตะ๊ทอง ครู 1649 บำ้นทุง่เชอืก ค.บ. ภำษำอังกฤษ

5 น.ส. ธนพร ธนูทอง ครู 1673 บำ้นทุง่เชอืก ค.บ. ภำษำไทย

6 นำง ฉันทนำ ตันเจรญิ ครู 1878 บำ้นทุง่เชอืก ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

7 น.ส. สกุัญญำ มิง่แมน้ ครู 1879 บำ้นทุง่เชอืก ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์
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วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

8 -วำ่ง- ครู 1909 บำ้นทุง่เชอืก

9 น.ส. โสภำ แกว้วงศ์ ครู 922 บำ้นทุง่เชอืก ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำย จรัญ คงศรี ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1887 บำ้นดอนส ำนัก ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 นำง เนื้อทอง วชริกจิโกศล ครู 1794 บำ้นดอนส ำนัก กศ.ม. กำรสอนวทิยำศำสตร์ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

3 นำย ชลติ สวุรรณหงส์ ครู 1890 บำ้นดอนส ำนัก ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

4 นำย กติตพิงษ์ ค ำดี ครู 1893 บำ้นดอนส ำนัก ค.บ. คอมพวิเตอร์

5 นำย รชต เฟ่ืองสวุรรณ ครูผูช้ว่ย 312 บำ้นดอนส ำนัก ค.บ. สงัคมศกึษำ

6 นำย ธนำนันท์ จันทะนำ ครูผูช้ว่ย 391 บำ้นดอนส ำนัก ค.บ. ภำษำอังกฤษ

7 น.ส. กำญจนำ อยูเ่ย็น ครู 993 บำ้นดอนส ำนัก ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

8 น.ส. อรวรรณ ขันชลุี ครูผูช้ว่ย 1808 บำ้นดอนส ำนัก วท.บ. คณติศำสตร์

1 นำย สรุศักดิ์ สำยนำค ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1690 บำ้นทำ่ขำม ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เกษตรศำสตร์

2 นำย ณรงค์ ปรยิทรรศน์ ครู 168 บำ้นทำ่ขำม ค.บ. ภำษำอังกฤษ

3 นำง พเยำว์ นกะพันธุ์ ครู 1693 บำ้นทำ่ขำม ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ ป.กศ.สงูคณติศำสตร์

4 นำย ธนะรัชต์ ธนพรวรกลุ ครู 1697 บำ้นทำ่ขำม ค.บ. ภำษำไทย

5 นำง ปรำณี สง่เสรมิ ครู 1698 บำ้นทำ่ขำม ค.บ. กำรประถมศกึษำ ป.กศ.สงูภำษำไทย

6 นำง เยำวนำรถ วงศเ์รอืง ครู 1699 บำ้นทำ่ขำม กศ.บ. สงัคมศกึษำ

7 น.ส. เพยีงใจ เทยีนสง่รัศมี ครู 1700 บำ้นทำ่ขำม ค.บ. คหกรรมศำสตร์

8 นำย ศักดิช์ัย ครุฑไชยันต์ ครู 1702 บำ้นทำ่ขำม ค.บ. กำรประถมศกึษำ

9 น.ส. อรจริำ หมอนทอง ครู 1388 บำ้นทำ่ขำม ค.บ. ภำษำไทย

10 น.ส. นันทรัตน์ เกือ้หนุน ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1906 บำ้นวงัยำว ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

11 นำง สพุมิล แกว้ฉวี ครู 1908 บำ้นวงัยำว ค.บ. กำรประถมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1910 บำ้นวงัยำว

12 นำง ธนันทน์ญำ เรยีนรู ้ ครู 1914 บำ้นวงัยำว ค.บ. กำรประถมศกึษำ

13 น.ส. กำนตศ์ริ ิ มจัีนทร์ ครู 1916 บำ้นวงัยำว ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. กำรบรหิำรธรุกจิเกษตร

14 นำย เจษฎำ พมิสอ ครูผูช้ว่ย 305 บำ้นวงัยำว ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

1 น.ส. วรลักษณ์ จันทน์ผำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1919 บำ้นทองมงคล ปร.ด. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.ม. วดัผล/ประเมนิผลกำรศกึษำค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1926 บำ้นทองมงคล

3 นำง ปรชิำติ แกว้นวล ครู 151 บำ้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คหกรรมศำสตร์

4 น.ส. จอมขวญั สมบรูณ์ ครู 153 บำ้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. คณติศำสตรแ์ละระบบสำรสนเทศ

5 -วำ่ง- ครู 218 บำ้นทองมงคล

6 นำย กังวำล น ำประดษิฐทรัพยค์รู 362 บำ้นทองมงคล กศ.ม. พลศกึษำ กศ.บ. พลศกึษำ

7 น.ส. ศรัญญำ จติระออน ครู 1462 บำ้นทองมงคล ค.บ. ภำษำไทย

8 นำง บญุสม สขุไพบลูย์ ครู 1728 บำ้นทองมงคล ศศ.บ. โภชนำกำรชมุชน

9 นำย ปิติ สมทุรผอ่ง ครู 1741 บำ้นทองมงคล ค.บ. พลศกึษำ ป.กศ.สงูพลศกึษำ

10 นำง สภุำวดี สวำ่งจติร ครู 1874 บำ้นทองมงคล กศ.บ. สงัคมศกึษำ

11 นำง วรรณำ หนูฤทธิ์ ครู 1920 บำ้นทองมงคล ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

12 น.ส. ชอ่แกว้ หุน่เกำ่ ครู 1921 บำ้นทองมงคล วท.บ. สถติิ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 1922 บำ้นทองมงคล

13 นำง สริมิำ พทุธจ ำ ครู 1923 บำ้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. คตีศลิป์ไทย

14 นำย กรฑีำ นำมทพิย์ ครู 1924 บำ้นทองมงคล วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

15 นำย ประพันธ์ พันธุพ์รำหมณ์ ครู 1925 บำ้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษำ

16 นำง ลนิจง ศรสีมทุร์ ครู 1928 บำ้นทองมงคล ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ ป.กศ.สงูพลศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

17 นำย ณัฐพล ทรัพยส์มจติร ครู 1930 บำ้นทองมงคล บธ.บ. คอมพวิเตอร์

18 นำง พวงเพ็ญ น ำประดษิฐทรัพยค์รู 1949 บำ้นทองมงคล กศ.บ. กำรแนะแนว

19 นำง สนทยำ สรีุง่เรอืง ครู 1959 บำ้นทองมงคล ค.บ. กำรประถมศกึษำ

20 นำย คมสนัต์ เดชะค ำภู ครู 2836 บำ้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

21 น.ส. ปวณีำ แกว้ไทรนันท์ ครู 2861 บำ้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. คอมพวิเตอร์ บธ.บ. คอมพวิเตอร์

22 -วำ่ง- ครู 2863 บำ้นทองมงคล

23 น.ส. ศภุมำศ แกว้เกลือ่น ครู 2994 บำ้นทองมงคล ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

24 น.ส. ศศธิร สดุดี ครู 2998 บำ้นทองมงคล ค.บ. สงัคมศกึษำ

25 นำย รณชติ ฤทธเิดช ครู 3005 บำ้นทองมงคล ศศ.บ. ดนตรคีตีศลิปไทยศกึษำ

26 นำย วฑิรูย์ ญำตบิรรทงุ ครู 3010 บำ้นทองมงคล ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

27 น.ส. มะลิ อว่มเทศ ครู 3067 บำ้นทองมงคล ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

28 น.ส. นฤมล ชัยมงคล ครู 3242 บำ้นทองมงคล กศ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

29 -วำ่ง- 8531 บำ้นทองมงคล

30 น.ส. วำรี หมวดนอ้ย ครูผูช้ว่ย 1931 บำ้นทองมงคล วท.บ. ชวีวยิำประยกุต์

31 น.ส. นติยำ สำยลอด ครูผูช้ว่ย 3243 บำ้นทองมงคล วท.บ. สตัวศำสตร์

1 นำง เตอืนใจ ครุฑไชยันต์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1932 บำ้นรำษฏรป์ระสงค์ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

2 นำง จรัสศรี พุม่พวง ครู 1945 บำ้นรำษฏรป์ระสงค์ ค.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

3 นำง มำลัย อนิทรจ์ฬุ ครู 1950 บำ้นรำษฏรป์ระสงค์ ค.บ. สขุศกึษำ

4 น.ส. จงดี จันทรแ์ดง ครู 1953 บำ้นรำษฏรป์ระสงค์ ค.บ. กำรแนะแนว ป.กศ.

5 นำง คนงึนจิ วรรณวงษำ ครู 1954 บำ้นรำษฏรป์ระสงค์ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

6 นำง โสภัทรำ บุง่หวำย ครู 1957 บำ้นรำษฏรป์ระสงค์ ค.บ. ภำษำไทย

1 นำง ปิยวรรณ เวหำธรนำวี ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1958 บำ้นธรรมรัตน์ ค.ม. กำรอนุบำล ค.บ. กำรอนุบำล

2 นำง อบุลรัตน์ วลิำกลุ ครู 259 บำ้นธรรมรัตน์ กศ.บ. สงัคมศกึษำ

3 นำย วรัิตน์ อนิทรจ์ฬุ ครู 1538 บำ้นธรรมรัตน์ ค.บ. อตุสำหกรรมศลิป์

4 นำย สมคดิ ไชยแกว้ ครู 1962 บำ้นธรรมรัตน์ ศศ.บ. กำรฝึกและกำรจัดกำรกฬีำ

5 นำง เสำวรส แสงเงนิ ครู 1966 บำ้นธรรมรัตน์ ค.บ. ภำษำไทย

6 น.ส. นติยำ ไชยแกว้ ครู 1970 บำ้นธรรมรัตน์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรอนุบำล

7 นำง จรีพันธ์ ถำวรนุรักษ์ ครู 1974 บำ้นธรรมรัตน์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

8 นำย สมศักดิ์ ประพันธบ์ัณฑติ ครู 1981 บำ้นธรรมรัตน์ ค.บ. กำรประถมศกึษำ พม.

9 นำย อนริุทธิ์ ม ิง่แมน้ ครู 1983 บำ้นธรรมรัตน์ ค.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

10 น.ส. วนัเพ็ญ เพ็ชรพรรณ ครู 1985 บำ้นธรรมรัตน์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เคมี ปวค. ประกำศนียบัตรวชิำชพีครู

11 นำง ณศิณัฐ ประพันธบ์ัณฑติ ครู 1989 บำ้นธรรมรัตน์ ค.บ. ภำษำไทย

12 น.ส. วนัดี ชำ้งน ้ำ ครู 3146 บำ้นธรรมรัตน์ วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

1 นำย ธงชัย แสงโพลง ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1485 บำ้นในล็อค ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. สงัคมศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 418 บำ้นในล็อค

3 น.ส. อรทัย พงษ์สชุำติ ครู 138 บำ้นในล็อค กศ.บ. ดนตรไีทย

4 น.ส. นฤมล ทพิยเ์ดช ครู 850 บำ้นในล็อค ศษ.บ. คณติศำสตร์

5 น.ส. อัจฉรำภรณ์ นนทปั์ญญำ ครู 1120 บำ้นในล็อค ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

6 น.ส. ยภุำพร แจง้อว่ม ครู 1479 บำ้นในล็อค ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกกจิ

7 นำง สกุัญญำ ไพสำลี ครู 1541 บำ้นในล็อค ค.บ. สงัคมศกึษำ

8 น.ส. สพุรรณี ประพันธพั์ณฑติ ครู 1722 บำ้นในล็อค กศ.ม. จติวทิยำกำรแนะแนว ค.บ. สขุศกึษำ

9 นำย สธุี ดกีลั่น ครู 1852 บำ้นในล็อค ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

10 นำย นพพร สสี ำทอง ครู 1937 บำ้นในล็อค วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์
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11 นำง ศภุำธณีิ ศรงีำม(นุชจอ้ย) ครู 1969 บำ้นในล็อค ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

12 นำง กำนตมิำพร ปำนเสน่ห์ ครู 1984 บำ้นในล็อค ค.บ. คหกรรมศำสตร์

13 น.ส. จฑุำมำศ กลิน่หอม ครู 2294 บำ้นในล็อค ศษ.ม. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ บธ.บ. เทคโนโลยีส่ำรสนเทศธรุกจิปวค. วชิำชพีครู

14 นำง ประนอม ทรัพยป์รำชญ์ ครู 2421 บำ้นในล็อค ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั อืน่ ๆ อศศ.กำรจัดกำรท่ัวไป

15 น.ส. โสภำวรรณ ไดยะศรี ครู 2629 บำ้นในล็อค ค.บ. ภำษำไทย

16 นำง นลิยมำศ ณ ศฤงคำร ครู 2824 บำ้นในล็อค ป.บัณฑติสำขำกำรศกึษำ วท.บ. พชืศำสตร์

17 น.ส. วงเดอืน แกว้หอ้ย ครู 2955 บำ้นในล็อค ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

18 นำง อรุณโรจน์ ทองค ำ ครู 2999 บำ้นในล็อค ศษ.บ. ภำษำไทย

19 น.ส. วนัวสิำข์ พรหมรักษำ ครู 3192 บำ้นในล็อค ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติวชิำชพีครู ศศ.บ. ภำษำไทย

20 นำย สมชำย ลลีำ ครู 3193 บำ้นในล็อค ค.บ. พลศกึษำ

21 น.ส. ปิยธดิำ เชำวช์ำ่งเหล็ก ครู 3198 บำ้นในล็อค ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เคม ีกำรเกษตร

22 น.ส. วนัวสิำ สวนนิม่ ครู 373 บำ้นในล็อค ค.บ. คณติศำสตร์

23 น.ส. ทัศนีย์ ใสเกือ้ ครู 1736 บำ้นในล็อค กศ.บ.  เคมี

24 น.ส. จันทรัตน์ วอทอง ครูผูช้ว่ย 7217 บำ้นในล็อค ค.บ. ภำษำอังกฤษ

1 นำย อดุรรักษ์ ค ำลนุ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 1470 บำ้นคลองลอย ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

2 นำง พัชรี นำมศรี ครู 27 บำ้นคลองลอย ค.บ. คณติศำสตร์

3 น.ส. กันตก์มล เสำรม์ว่ง ครู 1535 บำ้นคลองลอย ค.บ. ภำษำไทย

4 นำง กระแส รักคง(เทยีนภู)่ ครู 1754 บำ้นคลองลอย ค.บ. ภำษำอังกฤษ

5 นำย จรูญ เคหำ ครู 1836 บำ้นคลองลอย ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

6 น.ส. ทพิวรรณ สโุพธิ์ ครู 1968 บำ้นคลองลอย ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

7 นำง พัชรี ชืน่อำรมย์ ครูผูช้ว่ย 185 บำ้นคลองลอย บธ.บ. บรหิำรทรัพยำกรมนุษย์

8 นำย (ทรงกฤต)เกรกิชยักำลรักษ์ ครูผูช้ว่ย 1174 บำ้นคลองลอย บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ

9 น.ส. สภัุทชำ สชุสวสัดิ์ ครูผูช้ว่ย 1455 บำ้นคลองลอย วท.บ. วทิยำศำสตรท์ำงภำพและเทคโนโลยทำงพมิพ์

10 น.ส. ล ำดวน คัฒมำรศรี ครู 1595 บำ้นคลองลอย ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำย สวุฒัน์ ตรหีตัถ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2817 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. เกษตรศำสตร์

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 3047 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย

3 น.ส. ภรณี ศรคีุม้ ครู 395 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศษ.บ. วทิยำศำสตร์

4 -วำ่ง- ครู 398 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย

5 -วำ่ง- ครู 1017 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย

6 น.ส. สทุธจิติต์ นำคคล ้ำ ครู 1102 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศษ.ม. ภำษำไทย

7 น.ส. อัจฉรำ สขุแกว้ ครู 1273 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. สงัคมศกึษำ

8 น.ส. สปุรยีำ ตรหีตัถ์ ครู 1313 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. คอมพวิเตอร์

9 น.ส. นงนำจ ทรำยแกว้ ครู 1402 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศษ.บ. ภำษำไทย ค.บ. ไฟฟ้ำ

10 นำง อัญชลี เสนำะสลงุ ครู 1612 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั 5 ปี

11 นำง ทภิำพร ตรหีตัถ์ ครู 1885 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ

12 น.ส. (วลิำวลัย)์ธนัญกรณ์รักค ำ ครู 1894 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เทคโนโลยทีำงกำรศกึษำ

13 นำง ศรินัินท์ แถวทมิ ครู 2522 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. คณติศำสตร์

14 นำง พมิพันธ์ เจยีพงษ์ ครู 2819 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

15 นำง สมจติร เกง่ตรง ครู 2824 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. กำรแนะแนว

16 น.ส. กิง่ดำว พุม่พวง ครู 2825 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. คณติศำสรแ์ละคอมพวิเตอร์

17 - วำ่ง- ครู 2826 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย

18 นำย สมเกยีรติ เวชกำร ครู 2830 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. ดนตรศีกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 2993 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย

19 นำง ศริลิักษณ์ พลิำวฒุิ ครู 3210 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. พลศกึษำ
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

20 นำง สภุญิญำ อดลุยอ์ำรยะรังษี ครู 3211 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย กศ.บ. กำรประถมศกึษำ

21 นำง (พรรณรมณ)กชชญ(ละเลศิ)เลศิภรูนิทร์ครู 33802 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

22 น.ส. จฑุำภรณ์ พัฒเชยีรทอง ครู 49233 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

23 น.ส. นงคนุ์ช ทพิใสย์ ครู 1138 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย วท.บ. วทิบำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

24 นำย สยมุภู ออ่นชำติ ครูผูช้ว่ย 1289 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย กศ.บ. คณติศำสตร์

25 น.ส. วลพีร ใกลช้ดิ ครู 1658 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. ภำษำอังกฤษ

26 นำง กรรณกิำ อำจญำทำ ครูผูช้ว่ย 2831 บำ้นบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. วทิยำศำสตร์

1 น.ส. หทัยรัตน์ ชวนชืน่ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2835 วดัดอนตะเคยีน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

2 นำง วนัณำ รักษำชัฎ ครู 2845 วดัดอนตะเคยีน ค.บ. จติวทิยำและกำรแนะแนว

3 นำย เจษฎำ ถ ้ำแกว้ ครูผูช้ว่ย 87 วดัดอนตะเคยีน ค.บ. ภำษำอังกฤษ

4 น.ส. อนุธดิำ โตมอญ ครูผูช้ว่ย 857 วดัดอนตะเคยีน ป.บัณฑติ ศศ.บ. กำรพัฒนำชมุชน

1 นำย สเุทพ เขยีวงำม ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2847 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ ป.กศ.สงูอตุสำหกรรมศลิป์

2 นำง รัชฎำวรรณ โชตอิทุยำงกรู ครู 197 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. เทคโนโลยีท่ำงกำรศกึษำ ป.กศ.สงูคณติศำสตร์

3 น.ส. พรพมิล อว่มเนตร ครู 2849 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) กศ.บ. ภำษำไทย

4 น.ส. สำยใหม อ ำนวยธรรม ครู 2852 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. คณติศำสตร์

5 น.ส. สพัุฒนำ หวลวงศ์ ครู 2854 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วดัผลกำรศกึษำ

6 นำง อำรยี์ คงสงฆ์ ครู 2855 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. กำรประถมศกึษำ

7 นำง แสงจันทร์ หวันำค ครู 2918 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

8 น.ส. มัลลกิำ  แซอ่ึง้ ครู 2995 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

9 นำย วษิณุ สวุรรณประทปี ครูผูช้ว่ย 1048 บำ้นปำกคลอง(รำษฏรอ์ปุกรณ์) ค.บ. สงัคมศกึษำ

1 นำง สกุัญญำ ปัตเมฆ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2858 บำ้นหนองฆอ้ง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

2 นำง จนิตนำ ลัคนำชัยวงศ์ ครู 697 บำ้นหนองฆอ้ง ค.บ. ปฐมวยั

3 นำย สรุศักดิ์ วเิวก ครู 1482 บำ้นหนองฆอ้ง ค.บ. วทิยำศำสตร์

4 นำง ฉันทนำ พวงเดช ครู 1521 บำ้นหนองฆอ้ง ค.บ. ภำษำไทย

5 นำย เดชดนัย เลีย่นแกว้ ครู 2862 บำ้นหนองฆอ้ง ค.บ. ภำษำอังกฤษ

6 นำง ขวญัจติ เกดิหำญ(อ ำภำวงษ์)ครู 2864 บำ้นหนองฆอ้ง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

7 นำย ชำตรี เรยีงทรัพย์ ครู 3153 บำ้นหนองฆอ้ง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. พลศกึษำ

8 น.ส. เยำวเรศ สมัฤทธิ์ ครูผูช้ว่ย 3150 บำ้นหนองฆอ้ง กศ.บ. วทิยำศำสตรก์ำยภำพ

1 น.ส. จันททั์ปปภำป่ินเกตุ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2867 บำ้นทุง่ไทร ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์รุกจิ ป.บัณฑติ

2 น.ส. ไอลดำ โสรถำวร ครู 1287 บำ้นทุง่ไทร ค.บ. ภำษำอังกฤษ

3 น.ส. อนุสรำ บญุเกษ ครู 2870 บำ้นทุง่ไทร ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 นำย ดนัยรัตน์ ธนันทำ ครู 2875 บำ้นทุง่ไทร ค.บ. เกษตรศำสตร์

5 น.ส. ประณธิำร สนัทัดกลำง ครูผูช้ว่ย 2871 บำ้นทุง่ไทร ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 นำย จเร พวงเดช ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2876 บำ้นทุง่กระโตน ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เกษตรศำสตร์

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 241 บำ้นทุง่กระโตน

3 น.ส. สดุำรัตน์ พรหมมี ครู 154 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. ประถมศกึษำ

4 น.ส. กนกวรรณ ดเีดน่ ครู 173 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. ภำษำไทย

5 นำย โชคชัย ลัคนำชัย (ลัคนำชัยวงศ)์ครู 246 บำ้นทุง่กระโตน กศ.บ. พลศกึษำ

6 นำง ฉววีรรณ ชว่ยชหูนู ครู 421 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. คหกรรม

7 -วำ่ง- ครู 1294 บำ้นทุง่กระโตน

8 น.ส. ปัทมำ รอดพยงุ ครู 1387 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. คณติศำสตร์
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

9 น.ส. สพุรรษำ พกิลุกำญจน์ ครู 1537 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. สงัคมศกึษำ

10 นำย วฒุพิงศ์ ทองเขยีว ครู 1760 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. พลศกึษำ

11 นำง ดนุลดำ (แสนค ำ)สตมิั่น ครู 2558 บำ้นทุง่กระโตน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

12 นำง สดุใจ พุม่แกว้ ครู 2877 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

13 นำง สนุทรี พวงเดช ครู 2880 บำ้นทุง่กระโตน ศษ.บ. ภำษำไทย

14 นำง กัญญำภรณ์ ศรแีสง ครู 2881 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. กำรประถมศกึษำ

15 น.ส. จติตนิทร์ ค ำเจรญิ ครู 2882 บำ้นทุง่กระโตน กศ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

16 น.ส. จันทรจ์ริำ คงกลั่น ครู 2883 บำ้นทุง่กระโตน ศษ.บ. ดนตรคีตีศำสตรไ์ทยศกึษำ

17 นำย กจิจำ ศรแีสง ครู 2886 บำ้นทุง่กระโตน ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ ป.กศ.สงูคณติศำสตร์

18 นำง ศภิำพร เฮีย้ะเซง้ ครู 2899 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. สงัคมศกึษำ

19 -วำ่ง- ครู 3014 บำ้นทุง่กระโตน

20 นำย อดศิร สมัฤทธิ์ ครู 3069 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. สงัคมศกึษำ

21 นำง จันทรด์ำ ชัยสรุนิทร์ ครู 3130 บำ้นทุง่กระโตน ป.บัณฑติ วท.บ. เคมี

22 น.ส. อรพนิ ชลรัตน์อมฤต ครู 3175 บำ้นทุง่กระโตน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

23 น.ส. ชอ่ผกำ พันธเสน ครู 3187 บำ้นทุง่กระโตน ศษ.บ. นำฎศลิป์ไทย

24 น.ส. คณติำ พงษ์เผอืก ครู 6680 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. คณติศำสตรล์ะคอมพวิเตอร์

25 น.ส. กนกวรรณ วเิศษสงิห์ ครู 6692 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. ภำษำไทย

26 น.ส. อลสิำ หวงัสป ครู 7288 บำ้นทุง่กระโตน กศ.บ. ภำษำอังกฤษ

27 นำง ยพุนิ บญุตตยิำนุกลู ครู 7373 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. กำรประถมศกึษำ

28 -วำ่ง- ครู 7387 บำ้นทุง่กระโตน

29 นำง ประภำพร แดงนวล ครู 9953 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

30 นำย พงศกร ทพิยรั์ตน์ ครูผูช้ว่ย 90 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. ดนตรศีกึษำ

31 น.ส. วรัมพร จงจติต์ ครูผูช้ว่ย 172 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. ภำษำไทย

32 -วำ่ง- ครูผูช้ว่ย 290 บำ้นทุง่กระโตน

33 น.ส. ณชนก คงดว้ง ครู 1225 บำ้นทุง่กระโตน ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

34 น.ส. ไพลนิ ดวงแกว้ ครู 1321 บำ้นทุง่กระโตน วท.บ. จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

35 นำย สมพงษ์ รบนกิร ครูผูช้ว่ย 1544 บำ้นทุง่กระโตน ค.บ. วทิยำศำสตร์

36 นำย คมสนัต์ ยิม้ข ำ ครู 1995 บำ้นทุง่กระโตน ศศ.บ. ไทยคดศีกึษำ

37 น.ส. ธรีำพร (โพธิธ์รำวชัร)์ มทีรัพย์ครูผูช้ว่ย 2885 บำ้นทุง่กระโตน วท.บ. เทคโนโลยอีำหำร

1 นำย จตรุำนน เกดิพรอ้ม ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2888 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

2 น.ส. วภิำ โรจน์เสถยีร ครู 70 บำ้นหนองหว้ยฝำด ศษ.บ. วทิยำศำสตร์

3 -วำ่ง- ครู 152 บำ้นหนองหว้ยฝำด

4 นำย ธชำโชติ โกฎเพชร ครู 313 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. ดนตรี

5 น.ส. วชัรภรณ์ อึง่จันทร์ ครูผูช้ว่ย 1358 บำ้นหนองหว้ยฝำด บธ.บ. ภำษำอังกฤษธรุกจิ

6 น.ส. สภุำวนิี สยมุพร ครู 1655 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. คณติศำสตร์

7 นำย เกรยีงศักดิ์ บโูกก ครู 1661 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. ภำษำอังกฤษ

8 น.ส. สมคดิ จันทะเวช ครู 2890 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. ภำษำอังกฤษ

9 น.ส. ธนำภรณ์ เจรญิผล ครู 2892 บำ้นหนองหว้ยฝำด กศ.บ. วทิยำศำสตร์

10 น.ส. จรีภำ คณำรัตน์ ครู 2895 บำ้นหนองหว้ยฝำด ศษ.บ. คณติศำสตร์

11 นำง สปัุญญำ เกดิพรอ้ม ครู 2896 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. กำรประถมศกึษำ

12 น.ส. (สธุนิ)ีปญุญำรรัสมิ์(ปันมำ้) ธนำภัทรวชัร์ครู 3204 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

13 น.ส. นันทรัตน์ มลีว้น ครู 3224 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. ภำษำไทย

14 น.ส. สนัุนธณีิย์ ชบูำงบอ่ ครู 6920 บำ้นหนองหว้ยฝำด ศศ.ม. เศรษฐศำสตรธ์รุกจิ ศษ.บ. กำรสอนวทิยำศำสตร ์ชวีวทิยำ

15 น.ส. ผกำพันธ์ มกรำงกรู ครู 6981 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. สงัคมศกึษำ

16 น.ส. จรนิทรำ จันทอดุมสข ครู 8338 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั
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17 น.ส. พัชรำภรณ์ พลเยีย่ม ครู 8401 บำ้นหนองหว้ยฝำด ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

18 นำย อภสิทิธิ์ อนิหอม ครู 2722 บำ้นหนองหว้ยฝำด วท.บ. วทิบำศำสตรก์ำรกฬีำ

19 น.ส. ปรยีำนุช ศริวิรำงกรู ครูผูช้ว่ย 2891 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. ภำษำไทย

20 น.ส. พัชรำภรณ์ ไหมเกตุ ครูผูช้ว่ย 2951 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. ภำษำไทย

21 น.ส. ศริวิรรณ แกว้ประสทิธิ์ ครูผูช้ว่ย 5790 บำ้นหนองหว้ยฝำด ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำย บวร วสนุธรำรัตน์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 3002 วดัเขำรำษฎรบ์ ำรุง กศ.บ. คณติศำสตร์ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ

2 นำย คมสนัต์ เกตกุล ำ่ ครู 3006 วดัเขำรำษฎรบ์ ำรุง ค.บ. สงัคมศกึษำ

3 นำย อนนท์ อำศัย ครู 3008 วดัเขำรำษฎรบ์ ำรุง ค.บ. เทคโนโลยีแ่ละนวตักรรมทำงกำรศกึ

4 นำย สริวชิญ์ นกทอง ครู 3003 วดัเขำรำษฎรบ์ ำรุง ค.บ. ภำษำไทย

5 น.ส. กรรณกิำร์ ทองแทง่ใหญ่ ครู 3007 วดัเขำรำษฎรบ์ ำรุง ป.บัณฑติ วท.บ. เทคโนโลยฯี

1 -วำ่ง- ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 3012 บำ้นปำกแพรก

2 นำง พจนำถ จนิดำชืน่ ครู 3013 บำ้นปำกแพรก ศษ.บ. ภำษำไทย ป.กศ.สงูภำษำไทย

3 นำง (อษุำ)ชลดิำ(ชืน่วเิศษ)วเิศษณกลุครู 3017 บำ้นปำกแพรก ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

4 น.ส. อังคณำ นวมโหมด ครู 451 บำ้นปำกแพรก ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

1 นำย บญุมำ พว่งส ำรำญ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2926 บำ้นไชยรำช ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2726 บำ้นไชยรำช

3 -วำ่ง- ครู 251 บำ้นไชยรำช

4 นำง อรัญญำ ป่ินแกว้ ครู 558 บำ้นไชยรำช ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

5 น.ส. ศศกิำญจน์ ฉำยแสงเดอืน ครู 908 บำ้นไชยรำช ค.บ. ชวีวทิยำ

6 น.ส. สพุชิชำ เมอืงเล็ก ครู 1158 บำ้นไชยรำช ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. พลศกึษำ

7 นำง จรัสศรี ชัยหำ ครู 1232 บำ้นไชยรำช ค.บ. ภำษำไทย

8 น.ส. น ้ำผึง้ เฉลมิพันธ์ ครู 1317 บำ้นไชยรำช ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

9 นำง อำรมณ์ จันทรส์รอ้ยงำม ครู 1331 บำ้นไชยรำช ค.บ. ภำษำไทย

10 นำย เจตนพัิทธ์ นลิสวทิ ครู 1396 บำ้นไชยรำช วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

11 น.ส. วริกำร เกดิแกว้ ครู 1542 บำ้นไชยรำช ค.บ. กำรศกึษำปฐมัย

12 น.ส. กัณณ์อัจ วจันรัตนำกลู ครู 1544 บำ้นไชยรำช ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ อืน่ ๆ ศป.บ.ดรุยิำงคศำสตร์

13 น.ส. อัจฉรำ ทองดว้ง ครู 1545 บำ้นไชยรำช ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี่

14 นำย รัฐกจิ ศรนีวล ครู 1548 บำ้นไชยรำช ค.บ. สงัคมศกึษำ

15 น.ส. สรุยีพ์ร จติรกติตโิชค ครู 2539 บำ้นไชยรำช บธ.บ. ระบบสำรสนเทศ

16 นำย พลูศักดิ์ พรำหมณ์สงฆ์ ครู 2889 บำ้นไชยรำช ค.บ. อตุสำหกรรมศลิป์

17 นำง พจนีย์ เกำะมกุ ครู 2932 บำ้นไชยรำช ค.บ. ภำษำไทย

18 น.ส. นติยำ พลเยีย่ม ครู 2933 บำ้นไชยรำช ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

19 นำย สทิธไิชย จติตรั์งษี ครู 2934 บำ้นไชยรำช ค.บ. พลศกึษำ

20 น.ส. ภำวณีิ ชใูจ ครู 2935 บำ้นไชยรำช ค.บ. ภำษำไทย

21 น.ส. จำรุณี ป่ินแกว้ ครู 2941 บำ้นไชยรำช ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

22 นำง ฉววีรรณ บญุมำ ครู 2942 บำ้นไชยรำช ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

23 นำง ฉลวย สงัขวจิติร ครู 2944 บำ้นไชยรำช ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

24 น.ส. ขวญัใจ ไชยโคตร ครู 3200 บำ้นไชยรำช ค.บ. คณติศำสตร์

25 นำง ชัชฎำ หว้ยล ำโถ ครู 3201 บำ้นไชยรำช ศศ.บ. ภำษำไทย

26 น.ส. สพัุตรำ หนูทองอนิทร์ ครู 460 บำ้นไชยรำช กศ.บ. คณติศำสตร์

27 น.ส. กนกพร วถิี ครู 1248 บำ้นไชยรำช วท.บ. วทิยำศำสตรส์ขุภำพ

28 นำง ธวลัรัตน์ บรูพงศ์ ครูผูช้ว่ย 1341 บำ้นไชยรำช ค.บ. ประวตัศิำสตร์

29 น.ส. เพชรลดำ ชศูรี ครู 1539 บำ้นไชยรำช ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์
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30 นำย เวที ทวทีรัพย์ ครู 2907 บำ้นไชยรำช อืน่ ๆ ปท.ส.(ไมผ้ล)

31 น.ส. รุง่ไพลนิ ศรเีทพ ครู 2928 บำ้นไชยรำช ค.บ. ภำษำอังกฤษ

32 นำย วชริวชิญ์ พชิญพรีพล ครูผูช้ว่ย 2931 บำ้นไชยรำช วท.บ. สตัวศำสตร ์วทิยำศำสตรท่ั์วไป

33 น.ส. จฑุำรัตน์ ฐติะฐำน ครูผูช้ว่ย 2936 บำ้นไชยรำช ศศ.บ. ภำษำไทย

34 น.ส. กลุวดี คงผอม ครู 3019 บำ้นไชยรำช ค.บ. คณติศำสตร์

35 น.ส. วรรณวมิล ใจสมทุร ครู 7717 บำ้นไชยรำช กศ.บ. คณติศำสตร์

1 นำย สมชำย ชว่ยชหูนู ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2946 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย กศ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. เกษตรศำสตร์

2 -วำ่ง- ครู 544 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย

3 -วำ่ง- ครู 1083 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย

4 -วำ่ง- ครู 1087 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย

5 นำย อธภัิทร ขวกัไขว่ ครู 1689 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. ภำษำอังกฤษ

6 นำย โกวทิ ทองมำก ครู 1842 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. ภำษำไทย

7 นำย ยศหรัิณย ์(เลศิวฒุ)ิสขุมำก ครู 2954 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. เกษตรศำสตร์

8 นำง สำวณีิ ฤกษ์มำก ครู 2961 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ศศ.บ. ภำษำำอังกฤษสือ่สำรธรุกจิ

9 น.ส. อรวรรณ บตุรพุม่ ครู 2962 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

10 น.ส. ณัฐธดิำ ทนสงูเนนิ ครู 2964 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย กศ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

11 นำง สมพร ศรสีวสัดิ์ ครู 2966 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. กำรประถมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 2968 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย

12 นำง บญุเหลอื วงษ์คลัง ครู 2970 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั พก.ศ.

13 น.ส. แสงระวี กันเกยีว ครู 245(พ) อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. คณติศำสตร์

14 น.ส. วมิลสริิ อำสนะ ครูผูช้ว่ย 1190 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย กศ.บ. วทิยำศำสตร ์- ชวีวทิยำ

15 นำย ณัฐวฒุิ จันทวงศ์ ครูผูช้ว่ย 1610 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย กศ.บ. สงัคมศกึษำ

16 นำย ภวูดล ธัญญพันธ์ ครูผูช้ว่ย 1960 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ศษ.บ. พลศกึษำ

17 น.ส. อังสนำ หลงกำสำ ครูผูช้ว่ย 2947 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

18 น.ส. อรวรรณ พรหมชว่ย ครูผูช้ว่ย 2965 อนุบำลบำงสะพำนนอ้ย กศ.บ. คณติศำสตร์

1 นำย จรณธพงศ์ วฒุพิงศว์รำกร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2971 มลูนธิศิกึษำ ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 -วำ่ง- ครู 332 มลูนธิศิกึษำ

3 น.ส. จรัิสยำ(นุสรำ)เขยีวชอุม่ ครู 1228 มลูนธิศิกึษำ วท.บ. คอมพวิเตอร์

4 นำย กรรณชติ จันทรักษ์ ครู 1977 มลูนธิศิกึษำ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำสตรส์ ิง่แวดลอ้ม

5 นำง วชัรี แกว้ศรี ครู 1979 มลูนธิศิกึษำ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

6 น.ส. รัตตยิำภรณ์  นำคโสภำ ครู 2972 มลูนธิศิกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. เทคโนโลยกีำรจัดกำรอตุสำหกรรม

7 นำง พรเพ็ญ ศรมีณฑก ครู 2973 มลูนธิศิกึษำ กศ.บ. กำรศกึษำผูใ้หญ่

8 นำง สกุัญญำ (สำยอบุล)ดวงแกว้ครู 2974 มลูนธิศิกึษำ ค.บ. เทคโนโลยแีละนวตักรรม

9 น.ส. ร ำพงึ ฤทธิอ์นิทร์ ครู 2979 มลูนธิศิกึษำ ป.กศ.สงูภำษำไทย

10 น.ส. ชัชนู ทองสงัข์ ครู 2981 มลูนธิศิกึษำ ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

11 นำง ยวุพร หวงิปัด ครู 2983 มลูนธิศิกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

12 นำย นุภำพ ประพันธบ์ัณฑติ ครู 3018 มลูนธิศิกึษำ ศษ.บ. ปฐมวยัศกึษำ

13 -วำ่ง- ครูผูช้ว่ย 1202 มลูนธิศิกึษำ

14 น.ส. เดอืนเพ็ญ สงัคะพันธ์ ครู 2978 มลูนธิศิกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

15 น.ส. จริำยุ ใจบญุ ครู 2982 มลูนธิศิกึษำ ค.บ. ภำษำไทย

16 นำย จักรี นอ้ยเอีย่ม ครู 3152 มลูนธิศิกึษำ วท.บ. พลศกึษำ

17 นำย พัลลภ อนิทรสำร ครูผูช้ว่ย 8541 มลูนธิศิกึษำ ค.บ. ดนตรสีำกล

1 นำย สรุพล ณ  วนัจันทร์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2984 บำ้นไร่บนสำมัคคี ป.บัณฑติประกำศนียบัตรบัณทติ ค.บ. ภำษำไทย



34

ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

2 นำง ณัฐธกิำพัณ ค ้ำชู ครูผูช้ว่ย 262 บำ้นไร่บนสำมัคคี ปทส. ไมผ้ล

3 -วำ่ง- ครู 1052 บำ้นไร่บนสำมัคคี

4 -วำ่ง- ครู 1434 บำ้นไร่บนสำมัคคี

5 นำย จักรพงษ์ บตุรพรม ครู 1990 บำ้นไร่บนสำมัคคี ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษำ

6 น.ส. ปรยีำภรณ์ เฟ่ืองฟุ้ง ครู 2778 บำ้นไร่บนสำมัคคี ค.บ. สงัคมศกึษำ

7 นำย วสนัต์ มณีแดง ครู 2985 บำ้นไร่บนสำมัคคี กศ.บ. พลศกึษำ

8 น.ส. ปรำณปรยีำ บญุประเสรฐิ ครู 2986 บำ้นไร่บนสำมัคคี ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

9 นำง จันทมิำ ณ วนัจันทร์ ครู 2990 บำ้นไร่บนสำมัคคี ค.บ. กำรประถมศกึษำ ป.กศ. กำรประถมศกึษำ

10 นำย เอกรำช ลอ้แกว้ ครู 273 บำ้นไร่บนสำมัคคี วท.บ. เทคโนโลยยีำง

11 น.ส. นฤมล ลิม้ฉำย ครูผูช้ว่ย 2952 บำ้นไร่บนสำมัคคี ค.บ. ภำษำไทย

12 นำย ณัฐกฤษฎ์ กลุชนะพฑิรูย์ ครูผูช้ว่ย 2988 บำ้นไร่บนสำมัคคี ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

13 น.ส. กมลชนก ชนะกลุ ครู 2989 บำ้นไร่บนสำมัคคี ค.บ. ภำษำไทย

14 น.ส. ธนติฐำ สนัโดษ ครู 2991 บำ้นไร่บนสำมัคคี วท.บ. สถติปิระยกุต์

1 นำย วชัรนิทร์ ศรสีวสัดิ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 257 บำ้นบำงเจรญิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ

2 -วำ่ง- รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 442 บำ้นบำงเจรญิ

3 นำย ภำนุพงศ์ สนิทวี ครู 96 บำ้นบำงเจรญิ ค.บ. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี

4 นำย พชร บ ำรุงดอน ครู 111 บำ้นบำงเจรญิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เทคโนโลยีส่ำรสนเทศ

5 น.ส. วำสนำ เถอืนธรรม ครู 236 บำ้นบำงเจรญิ ค.บ. คณติศำสตร์

6 -วำ่ง- ครู 387 บำ้นบำงเจรญิ

7 -วำ่ง- ครู 1181 บำ้นบำงเจรญิ

8 น.ส. ธนพิรรณ ศรไีตรรัตน์ ครู 1782 บำ้นบำงเจรญิ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ

9 นำย ทววีฒัน์ ดวงนลิ ครู 1917 บำ้นบำงเจรญิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

10 นำย ศลิปิน พรหมมณี ครู 1986 บำ้นบำงเจรญิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ กศ.บ. สงัคมศกึษำ

11 นำย วชิัย ศรรัีตนะวไิล ครู 1997 บำ้นบำงเจรญิ กศ.บ. วทิยำศำสตร์

12 นำย สมพรชัย กอเจรญิพัฒนำชัยครู 2491 บำ้นบำงเจรญิ ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

13 น.ส. จันทรจ์ริำ จันทรว์งศ์ ครู 2571 บำ้นบำงเจรญิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศศ.บ. ภำษำไทย

14 -วำ่ง- ครู 2910 บำ้นบำงเจรญิ

15 น.ส. กอบกณุ เลีย้งอ ำนวย ครู 3001 บำ้นบำงเจรญิ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

16 น.ส. นฤดี วดัละเอยีด ครู 3112 บำ้นบำงเจรญิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. วทิยำศำสตร์

17 น.ส. คลำ้ยฝัน หอมท่ัว ครู 80 บำ้นบำงเจรญิ ค.บ. คณติศำสตรแ์ละคอมพวิเตอร์

18 น.ส. ศรนิญำ อทัุยทอง ครู 336 บำ้นบำงเจรญิ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

19 น.ส. ปรำรถนำ เชือ้นลิ ครูผูช้ว่ย 380 บำ้นบำงเจรญิ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

20 น.ส. หฤดี เดชสถติย์ ครู 1851 บำ้นบำงเจรญิ กศ.บ. ภำษำไทย

21 นำย ณรงคศ์ักดิ์ พงษ์รรอด ครู 2796 บำ้นบำงเจรญิ วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

1 นำง สมุำลี พว่งส ำรำญ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 158 บำ้นทองอนิทร์ ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ภำษำไทย

2 นำย หฤษฏ์ หงษ์ทอง ครู 264 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. สงัคมศกึษำ

3 น.ส. วญิฉัตร หนูอนิทร์ ครู 284 บำ้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. คณติศำสตร์

4 น.ส. ศริลิักษณ์ โพธิส์วุรรณ ครู 356 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. ภำษำไทย

5 น.ส. ปฏำชมัย ทองชมุนุม ครู 460 บำ้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

6 น.ส. คณุติำ เจดยีพ์รำหมณ์ ครู 992 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. กำรศกึำษำปฐมวยั

7 น.ส. สรสชิำ พรำมนอ้ย ครู 1255 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. คหกรรมศำสตร์

8 น.ส. ณภัชกมล อน้สวุรรณ ครู 1965 บำ้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. ชวีวทิยำประยกุต์

9 น.ส. มณฑำ นุชนำรถ ครู 2045 บำ้นทองอนิทร์ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

10 -วำ่ง- ครู 2493 บำ้นทองอนิทร์
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ที่ เพศ ชือ่ ชือ่สกลุ ต ำแหน่ง เลขต ำแหน่ง หน่วยงำน วฒุกิำรศกึษำ

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

11 นำย วรีพันธ์ สนิพชิัย ครูผูช้ว่ย 234 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. สงัคมศกึษำ

12 นำย อดลุย์ แสนสบิ ครูผูช้ว่ย 353 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. คอมพวิเตอร์

13 น.ส. ชัลมำ หมัดโสะ๊ ครู 2548 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. ภำษำไทย

14 นำย พงศกร ซุน่อือ้ ครูผูช้ว่ย 3089 บำ้นทองอนิทร์ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

1 น.ส. ภำวณีิ เสนำกำร ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2844 บำ้นชำ้งเผอืก ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. สงัคมศกึษำ

2 นำง อรชร หะรังษี ครู 513 บำ้นชำ้งเผอืก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. ศลิปะ

3 นำย เอกชัย วมิลศรี ครู 516 บำ้นชำ้งเผอืก วท.บ. เทคโนโลยผีลติสตัวน์ ้ำ

4 น.ส. ภัทรวตัต์ เปรมปรยี์ ครู 1217 บำ้นชำ้งเผอืก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรอนุบำล

5 น.ส. กำญจนำ (โชตชิว่ง)เอีย่มสวุรรณครู 1269 บำ้นชำ้งเผอืก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. สขุศกึษำ

6 นำย ไพโรจน์ เมอืงทพิย์ ครู 1607 บำ้นชำ้งเผอืก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

7 น.ส. กรวกิำ พงศำปำน ครู 1764 บำ้นชำ้งเผอืก ค.บ. ภำษำอังกฤษ

8 น.ส. ศริกิมล พมุมำ ครู 3096 บำ้นชำ้งเผอืก ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. เคมี

9 -วำ่ง- ครู 3195 บำ้นชำ้งเผอืก

10 นำง จรีวรรณ ชนะแดง ครูผูช้ว่ย 541 บำ้นชำ้งเผอืก ศษ.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

11 น.ส. สนุีย์ แสงสวำ่ง ครู 1214 บำ้นชำ้งเผอืก ค.บ. คอมพวิเตอรศ์กึษำ

12 น.ส. สวุมิล นสิงักำศ ครู 2956 บำ้นชำ้งเผอืก กศ.บ. คณติศำสตร์

1 นำย นธิิ พวงเดช ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 3021 บำ้นบำงเบดิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. พลศกึษำ

2 น.ส. วรำงคณำ สงิยะเมอืง ครู 103 บำ้นบำงเบดิ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

3 น.ส. กฤษณำ แกว้เกดิ ครู 1172 บำ้นบำงเบดิ ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 นำง เตอืนใจ เกง่ตรง ครู 3024 บำ้นบำงเบดิ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

5 นำง แกว้ตำ โคตรชัย ครู 3025 บำ้นบำงเบดิ ค.บ. คณติศำสตร์

6 นำง สงัวำลย์ สนิทวี ครู 3026 บำ้นบำงเบดิ ค.บ. ภำษำไทย

7 น.ส. ภัสษร อรมำตร ครู 3029 บำ้นบำงเบดิ ค.บ. ภำษำอังกฤษ

1 นำย เอก อดลุยอ์ำรยะรังษี ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 3030 บำ้นฝ่ังแดง ค.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 น.ส. วำสนำ สำยเสง็ ครู 1351 บำ้นฝ่ังแดง ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

3 นำง จริพันธ์ สวสัดิพ์บิลูย์ ครู 2677 บำ้นฝ่ังแดง ค.บ. ภำษำไทย

4 นำง พกิลุ รุง่เรอืง ครู 3031 บำ้นฝ่ังแดง ค.บ. สงัคมศกึษำ

5 นำง วำณี สวสัดิพ์บิลูย์ ครู 3034 บำ้นฝ่ังแดง ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำง กศุล เกง่ตรง ครู 3035 บำ้นฝ่ังแดง ค.บ. ภำษำไทย

7 นำย ทรงวฒุิ ประเสรฐิยิง่ ครู 3042 บำ้นฝ่ังแดง วท.บ. วทิยำศำสตรก์ำรกฬีำ

8 นำง กัลยำ ทรัพยค์ง ครู 3051 บำ้นฝ่ังแดง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

9 นำง รัตนำ ประทับทอง ครู 3052 บำ้นฝ่ังแดง ค.บ. กำรประถมศกึษำ

1 นำย นัฐวฒุิ แกว้ศรี ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 3037 วดัก ำมะเสน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตร์

2 -วำ่ง- ครู 209 วดัก ำมะเสน

3 นำย ชนิกฤษกำ ค ำรนิทร์ ครู 1075 วดัก ำมะเสน ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เทคโนโลยอีตุสำหรกรรมคอมฯปวค.

4 นำย ทวศีักดิ์ เคนออ่น ครู 1497 วดัก ำมะเสน น.บ. นติศิำสตร์ ป.กศ.สงูเกษตรศำสตร์

5 นำย มนตรี รุง่เรอืง ครู 1502 วดัก ำมะเสน ค.บ. คณติศำสตร์

6 นำย ไพรัตน์ ไหมทอง ครู 2154 วดัก ำมะเสน ศษ.บ. ประถมศกึษำ

7 นำย ปรชีำ ชืน่วเิศษ ครู 2997 วดัก ำมะเสน กศ.บ. คณติศำสตร์

8 น.ส. เป่ียมสขุ บรรดำศักดิ์ ครู 3039 วดัก ำมะเสน ค.บ. ภำษำอังกฤษ

9 น.ส. ภัทรภร หตัถเ์ถือ่น ครู 3041 วดัก ำมะเสน ค.บ. กกำรศกึษำปฐมวยั

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 3044 วดัก ำมะเสน
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วฒุ ิ1 เอก 1 วฒุ ิ2 เอก 2 วฒุ ิ3 เอก 3 วฒุ ิ4 เอก 4

10 น.ส. ยพุดี วอ่งไว ครู 3055 วดัก ำมะเสน ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

11 นำง ปณุยนุช ทพิยรั์ตน์ ครูผูช้ว่ย 1163 วดัก ำมะเสน ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

12 น.ส. กนกพร เสบสบำย ครู 3043 วดัก ำมะเสน ค.บ. สงัคมศกึษำ

13 นำย พทุธินั์นทะ ผลชัยอรุณ ครู 3046 วดัก ำมะเสน ค.บ. กำรศกึษำนอกระบบ

1 นำย เชำว์ ผำเป้ำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2897 บำ้นหว้ยสกั ป.บัณฑติบรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. ภมูศิำสตร์

2 วำ่ทีร่.ต. คณศิร อำจสวุรรณ ครู 11 บำ้นหว้ยสกั ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ อ.ศบ. เทคโนโลยคีอมพวิเตอรอ์ตุสำหกรรม

3 นำง ชญำนี จติตรั์งษี ครู 2900 บำ้นหว้ยสกั ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

4 นำย ประยรู พำจร ครู 2904 บำ้นหว้ยสกั ศศ.บ. สงัคมศกึษำ

5 นำง สวุพศิ ทรรพวสุ ครู 2905 บำ้นหว้ยสกั ค.บ. กำรประถมศกึษำ

6 นำง นติยำ จันทวี ครู 2906 บำ้นหว้ยสกั ค.บ. กำรประถมศกึษำ ป.กศ.สงูภำษำไทย

1 นำย วฒันชัย ปัตเมฆ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2908 บำ้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. กำรบรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. คอมพวิเตอร์

2 นำง สกุัญญำ (ไมแ้หลม)สงัขเ์ครอืครู 116 บำ้นทุง่สเีสยีด ค.บ. สงัคมศกึษำ

3 -วำ่ง- ครู 214 บำ้นทุง่สเีสยีด

4 น.ส. พรรณชิำ ลว้นรอด ครู 491 บำ้นทุง่สเีสยีด ค.บ. ภำษำอังกฤษ

5 น.ส. สดุำรัตน์ หำญกลำ้ ครู 2075 บำ้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ป.บัณฑติ วท.บ. เคมี

6 น.ส. ศริพิร สวสัดี ครู 2501 บำ้นทุง่สเีสยีด ค.บ. กำรศกึษำปฐมวยั

7 นำย ธงชัย ทะเลมอญ ครู 2675 บำ้นทุง่สเีสยีด อ.ศบ. เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ป.บัณฑติ

8 น.ส. วรำกำนต์ กรยนืยง ครู 2873 บำ้นทุง่สเีสยีด ศษ.บ. สงัคมศกึษำ

-วำ่ง- เกษียณ 59 ครู 2911 บำ้นทุง่สเีสยีด

9 น.ส. ปิยำภรณ์ เปรมใจ ครู 2912 บำ้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ วท.บ. เคมทีรัพยำกรสิง่แวดลอ้ม

10 นำย วโิรจน์ โคตรชัย ครู 2913 บำ้นทุง่สเีสยีด ค.บ. วทิยำศำสตร์

11 น.ส. ยวุดี สำยทอง ครู 2916 บำ้นทุง่สเีสยีด ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ บธ.บ. เทคโนโลยสีำรสนเทศธรุกจิป.บัณฑติ

12 นำย จรัส นอ้ยศริิ ครู 2969 บำ้นทุง่สเีสยีด ค.บ. พลศกึษำ

13 น.ส. ธติยำ แสงทอง ครูผูช้ว่ย 274 บำ้นทุง่สเีสยีด ค.บ. ภำษำไทย

1 นำย พนม ถอืพดุซำ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 2917 บำ้นทรำยทอง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. กำรประถมศกึษำ

2 -วำ่ง- ครู 2922 บำ้นทรำยทอง

3 น.ส. อรัญญำ บุง่เสน่ห์ ครู 2923 บำ้นทรำยทอง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ค.บ. วทิยำศำสตรท่ั์วไป

4 นำง มณฑำ ทองชมุนุม ครู 2925 บำ้นทรำยทอง ศษ.ม. บรหิำรกำรศกึษำ ศษ.บ. กำรประถมศกึษำ

5 นำย เอกพงษ์ เวชสำร ครู 3038 บำ้นทรำยทอง ค.บ. สงัคมศกึษำ

หมำยเหตุ ขอ้มลูวฒุคิรู เป็นชอ้มลูทีไ่ดรั้บแจง้จำกงำนทะเบยีนประวตั ิเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู

ต ำแหน่งวำ่งเกษียณ ปี 2559 จะไมน่ ำมำค ำนวณอัตรำก ำลังตำมเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ.ก ำหนด

ต ำแหน่งวำ่งเกษียณ ปี 2559 รอ สพฐ.สัง่กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงนิเดอืนไป สพท.อืน่ 
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