
อัตรากำลังแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

ฝ่ายบริหาร 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นายราชันย์          ทิพเนตร ผู้อำนวยการ คศ.๓ 
๒ นายสุรศักดิ์          เนาวรัตน์ รองผู้อำนวยการ คศ.๓ 
๓ นางวรรณพัทร       ซื่อตรง รองผู้อำนวยการ คศ.๓ 

 

กลุ่มงานแนะแนว 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นางสาวณัฐชา          พิกุลทอง ครู/หัวหน้างานแนะแนว คศ.๒ 
๒ นางณริญยากรณ์       ภูธำรง ครู คศ.๑ 
๓ นายนที         หนูทวน ครู คศ.๑ 
๔ นางสาวรุ่งนภา       วีระพงษ์ ครู คศ.๒ 
๕ นางสาวพิริยา         สุนทรเนตร ครู ครูผู้ช่วย 

 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร ์
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นายอนุกูล          ปิโย ครู/หัวหน้างานคอมพิวเตอร ์ คศ.๒ 
๒ นางสมบูรณ์       ทองงาม ครู คศ.๓ 
๓ นางสาวอภันตรี    วังสงค์ ครู คศ.๓ 
๔ นางสาวสุวารีย์       ยี่ภู่ ครู คศ.๒ 
๕ นางสาวอรโุณทัย     ขันทอง ครู คศ.๒ 
๖ นางสาวศรัณยา      วาจาทะศิลป ์ ครู คศ.๑ 
๗ นายปัถย์สรลั        กระธน ครู คศ.๑ 
๘ นางธันยมัย       วงศ์ทับแก้ว ครู คศ.๑ 
๙ นายอำนาจ        บุ้งโพธ์ิ ครู คศ.๒ 

๑๐ นายภัทรดนัย      มณี ครู ครูผู้ช่วย 
 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นางนงเยาว์         วระกุล ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๒ 
๒ นางสาวอุบลวดี     อดิเรกตระการ ครู คศ.๓ 
๓ นายอนันต์      ศรีมรกตกาญจน ์ ครู คศ.๒ 
๔ นายจารุพงษ์    กล่อมจิตต์ ครู คศ.๒ 
๕ นายศรายุทธ     บริวาส ครู คศ.๒ 
๖ นางกันยารัตน์    ดุษณีย์ ครู คศ.๓ 
๗ นางชุติมา     ลิ้มลมัย ครู คศ.๒ 
๘ นางวรวดี     อินทร์กอง ครู คศ.๓ 
๙ นางเนตรนภา    เกียรติสมกิจ ครู คศ.๓ 

๑๐ นางสุวภีร์     อินทร์ใจเอื้อ ครู คศ.๓ 
๑๑ นางจุรีย์      พัฒผล ครู คศ.๓ 
๑๒ นางสาวปัญจพร    มาพลาย ครู คศ.๓ 
๑๓ นางลักษณาภรณ์    มะลิซ้อน ครู คศ.๒ 
๑๔ นางวชิราภรณ์     วรัตถ์สุวรรณ ครู คศ.๒ 
๑๕ นางสาวปัณณพร    จันชัยภูมิ ครู คศ.๑ 
๑๖ นายปิติภูมิ      น้ำแก้ว ครู คศ.๑ 
๑๗ นางสาวเฉลิมศรี     โป่งรักษ์ ครู คศ.๒ 
๑๘ นายชัยวัฒน์     ทองสุกใส ครู คศ.๑ 
๑๙ นางสาวปรีดา   เปรมชัยศร ี ครู คศ.๑ 
๒๐ นางสาวธัญญรัตน์    แก้วศรีงาม ครู คศ.๒ 
๒๑ นางสาวสุนันทา     อ่อนเปี่ยม ครู คศ.๑ 
๒๒ นายกฤษณ์       การะเกตุ ครู คศ.๒ 
๒๓ นายพิทยา       จ้อยศรีเกตุ ครู คศ.๑ 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นายเอกรัตน์       ตรีบุญนิธิ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๓ 
๒ นายพิเชษฐ         ผาสุข ครู คศ.๓ 
๓ นายขวัญชัย        นุ่มอ่อน ครู คศ.๓ 
๔ นายวันชัย          วงษ์จันทร ์ ครู คศ.๓ 
๕ นายปัญญา         บุญเติมเต็ม ครู คศ.๒ 
๖ นางพรทพิย์        โรจน์ประเสริฐสุด ครู คศ.๓ 
๗ นางสุมณฑา        ลาภวิสุทธิสาโรจน ์ ครู คศ.๓ 
๘ นางนภัสนันท์      แผนสมบรูณ์ ครู คศ.๓ 
๙ นางสาวณัฏฐลภัส      จันทร์เดชาสุข ครู คศ.๒ 

๑๐ นางกัญญา      แก้วแกมเสือ ครู คศ.๓ 
๑๑ นางชมพูนุช     คงทัด ครู คศ.๓ 
๑๒ นางสาวอรพรรณ      ดวงแข ครู คศ.๒ 
๑๓ นางสาวพรสุดา       แสงธรรมนาถ ครู คศ.๒ 
๑๔ นางสาวพิจกัษณานี     ตุนา ครู คศ.๒ 
๑๕ นางบุษกร      กานต์กำพล ครู คศ.๓ 
๑๖ นางสาวธนพร     มากระจัน ครู คศ.๒ 
๑๗ นางสาวอมฤตรส     ทับทิมเล็ก ครู คศ.๑ 
๑๘ นางสาวกัณณ์อลิน     จันทะปภาวงษ์ ครู คศ.๒ 
๑๙ นางสาวกรรธิมา     บุญยาชัย ครู คศ.๑ 
๒๐ นายธนพงศ์        ตั้งธรรมนิยม ครู คศ.๒ 
๒๑ นางสาวรัชฎาภรณ์       ฉายสีอ่อน ครู ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นางอาภรณ์       กุลพรเพ็ญ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๓ 
๒ นางสมจินตนา    เหมือนเอี่ยม ครู คศ.๓ 
๓ นางชุติมา      เที่ยงบางหลวง ครู คศ.๓ 
๔ นางนิตยา      ปริปุรณะ ครู คศ.๓ 
๕ นางเครือวัลย์      ประสานชีพ ครู คศ.๓ 
๖ นางปิยนันท์        ตั้งกองทรัพย ์ ครู คศ.๒ 
๗ นางสาวศกุนี        ศรีเหรา ครู คศ.๓ 
๘ นางสาววาสนา      เพชรรัตน์ ครู คศ.๑ 
๙ นางสาวปัณฐสิา      ช่อมะม่วง ครู คศ.๒ 

๑๐ นางสาวกัญญาภัค     แก้วตาสาม ครู คศ.๒ 
๑๑ นางสาวผสุชา       ทิพเนตร ครู คศ.๓ 
๑๒ นายจักรพงษ์      แซ่หล ี ครู คศ.๒ 
๑๓ นางสาวพรกมล     ช้างเผือก ครู คศ.๒ 
๑๔ นางสาวพิรญาณ์      ตั้งแสงสุวรรณ ครู คศ.๑ 
๑๕ นายธนเวท     ธูสรานนท์ ครู คศ.๑ 
๑๖ นายอรรถพล      มีชะนะ ครู คศ.๑ 
๑๗ นางสาวธมลวรรณ     บุญเกิด ครู คศ.๑ 
๑๘ นางสาวฤทัยพร     กิจเบญจะ ครู ครูผู้ช่วย 
๑๙ นางสาวรุ่งนภา      ชุ่มช่ืน ครู คศ.๑ 
๒๐ นางสาวปรียานุช      บัวผัน ครู ครูผู้ช่วย 
๒๑ นางสาวภัทราภรณ์        ศรีชมภู ครู คศ.๒ 
๒๒ นางสาววรรณา        วรรธนะบูรณ์ ครู คศ.๒ 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นางสาวทิพมาศ     ดนตรีพงษ์ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๒ 
๒ นายสิทธิพงค์       พรหมรส ครู คศ.๑ 
๓ นายไพฑูรย์         พูลเกิด ครู คศ.๒ 
๔ นายปกรณ์วิท       กล้าหาญ ครู คศ.๒ 
๕ นางสาวนุชสรา      กิจพิทักษ์ ครู คศ.๓ 
๖ นางนันท์ณภัส       กันพงษ์ ครู คศ.๓ 
๗ นางสาวศุภวรรณ    ช่อผกา ครู คศ.๒ 
๘ นางสาวชันม์วรนัน    ศิริพันธ์ุ ครู คศ.๒ 
๙ นางสาวกฤติกา       พูลสุวรรณ ครู คศ.๒ 

๑๐ นางสาวศรีอมรา      พลายระหาญ ครู คศ.๑ 
๑๑ นางสาวมยุเรศ       เป็นมูล ครู คศ.๑ 
๑๒ นางสาววรรณฤดี     ปานดำ ครู ครูผู้ช่วย 
๑๓ นางสาวรุ่งนภา       เทียนสว่าง ครู ครูผู้ช่วย 
๑๔ นางสาวสุนสิา       เวชกุล ครู ครูผู้ช่วย 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ ว่าที่ร.ต.ธนวัธร์     แก้วแกมเสือ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๓ 
๒ นายกฤษดา      นิยมทอง ครู คศ.๓ 
๓ นายสมชาย       โรจน์ประเสริฐสุด ครู คศ.๓ 
๔ นางอุษา     อนันตวิไลเลขา ครู คศ.๓ 
๕ นายไพโรจน์     อินทร์ใจเอือ้ ครู คศ.๓ 
๖ นายสิรวัชร     นุกูลธรรม ครู คศ.๑ 
๗ นายมารุต       คนหลัก ครู คศ.๑ 
๘ นายรณกฤต    เอี่ยมเจรญิ ครู คศ.๑ 
๙ นางสาวจริาภรณ์    น้อยแก้ว ครู คศ.๑ 

๑๐ นายธีรดล      อินทร์ลำพันธ์ุ ครู ครูผู้ช่วย 
๑๑ นางสาวปรัชญาวลี    มาลัยนาค ครู ครูผู้ช่วย 
๑๒ นางสาวปรียาภรณ์    น้ำค้าง ครู พนักงานราชการ 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นายพินัย      โพธ์ิศรี ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๓ 
๒ นายพินัยรัตน์    สุขวิลัย ครู คศ.๓ 
๓ นายนิรันดร์      สุขเรือน ครู คศ.๒ 
๔ นางสุชาดา      ศีลาเจริญ ครู คศ.๓ 
๕ นางดวงใจ      ผาสุข ครู คศ.๓ 
๖ นางคารม      โพธ์ิศรี ครู คศ.๓ 
๗ นางทัศนีย์      ม่วงน้อย ครู คศ.๓ 
๘ นายเบญจรงค์    ศรีโพดก ครู คศ.๑ 
๙ นายรัฐปรัชญ์     โรจนศักดิ์โภคิน ครู ครูผู้ช่วย 

๑๐ นางสาวโสรญา     จีนสุกแสง ครู ครูผู้ช่วย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นายธานี          ปริปุรณะ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๓ 
๒ นายประเสริฐ     กิติชัยชาญ ครู คศ.๓ 
๓ นายไพโรจน์      บุญช่วย ครู คศ.๓ 
๔ นางวิไลวรรณ     พูลพานิชอุปถัมป ์ ครู คศ.๓ 
๕ นายวิพัฒน์       ปมิตต์ธศิล ครู คศ.๓ 
๖ นางสาวสุมาพร    ดอนอินผล ครู คศ.๑ 
๗ นายนิทัศน์     จันทขาว ครู คศ.๑ 
๘ นางสาวพรพิมล     นามวงศา ครู คศ.๑ 
๙ นายครรชิต     น้ำใจดี ครู คศ.๑ 

๑๐ ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์     หนูสาย ครู ครูผู้ช่วย 
 

 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
๑ นางสาวพัชราวรรณ     เจริญพันธ์ุ ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คศ.๓ 
๒ นายกรณ์ภูพงษ์      ศิลปเตชอังกรู ครู คศ.๓ 
๓ นายสมชาย    เทียนไชย ครู คศ.๓ 
๔ นางบังอร      ลิ้มทองคำ ครู คศ.๓ 
๕ นางพเยาว์     ตนดี ครู คศ.๓ 
๖ นางสายพาน    ทองจันทร ์ ครู คศ.๓ 
๗ นางสาวรวินท์นิภา     โชติประภารัตม์ ครู คศ.๑ 
๘ นางสาวชนิกานต์     ศรีทองสุข ครู คศ.๑ 
๙ นางสาววิจิตรพร     สระทองแหม็น ครู คศ.๑ 

๑๐ นางสาวอัจฉราพร     กลิ่นเกษร ครู คศ.๑ 
๑๑ นายธเนศ     บริสุทธ์ิ ครู คศ.๑ 
๑๒ นางสาววรญา     ไพรินทร์ ครู คศ.๑ 
๑๓ นางธดากรณ์      กลิ่นหอม ครู คศ.๑ 
๑๔ นางสาวสุมนทรา    ใจดี ครู คศ.๑ 
๑๕ นางสาวมาลี     เชียงวิราฑา ครู คศ.๑ 
๑๖ นางอรุณี     สะอาดดี ครู คศ.๓ 
๑๗ นางสาวมะลิ     เกตุรักษ์ ครู ครูผู้ช่วย 
๑๘ นางสาวมาลัย     เชียงวิราฑา ครู คศ.๒ 
๑๙ นางสาวพรพรรณ    นาคสุวรรณ ครู ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลูกจ้างประจำ 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายมงคล      พาพร ลูกจ้างประจำ 
๒ นางอรุณี        อักษรพุทธ ลูกจ้างประจำ 
๓ นายสุธน        เกิดพงษ์ ลูกจ้างประจำ 
๔ นายอำนาจ     หลักสุวรรณ ลูกจ้างประจำ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นางสาวธมณ    สำราญสุข ครูอัตราจ้าง 
๒ นางสาวสุมาลี    พยอมพันธ์ุ ครูอัตราจ้าง 
๓ นางสาวเจนจริา     หนูทอง ครูอัตราจ้าง 
๔ นางสาวธาญทิพน์     ทองเช้ือ ครูอัตราจ้าง 
๕ ร.ท.โยธิน    อิ่มหิรญั เจ้าหน้าที่หอ้งICT 
๖ นางรัตชนันท์     อักษรพุทธ เจ้าหน้าที่หอ้งเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ 
๗ นางสาวสุนสิา    เรือนเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๘ นางสาวทิพย์วรรณ     เสร็จกจิ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๙ นางสาวอรอุมา    ขันโส เจ้าหน้าที่พสัด ุ

๑๐ นางสาวปิยารัตน์     เผือกนาค เจ้าหน้าที่Labboy 
๑๑ นางสาวนิตยา    หอมเย็นใจ เจ้าหน้าที่ประชาสมัพันธ์ 
๑๒ นางสาวภัทรี      พันธ์แตง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 
๑๓ นางสาวศรสีุดา    นาคทองอินทร ์ เจ้าหน้าที่พสัด ุ
๑๔ นางสาวมินตรา    เต่ากล่ำ เจ้าหน้าที่การเงิน 
๑๕ นางสาวสมชนก    ยอดเยี่ยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 



ลูกจ้างชั่วคราว 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายปิยวิทย์      มากวงษ์ พนักงานเอกสาร 
๒ นายสุธีร์      นาคทองอินทร ์ พนักงานขับรถ 
๓ นายสามารถ     รอดจิตต์สวัสดิ ์ พนักงานขับรถ 
๔ นายวีระยุทธ     ปั้นโอ้ พนักงานขับรถ 
๕ นายสุนทร     บางใจด ี พนักงานทั่วไป 
๖ นางสาวนิทรา    สุริยวงษ์ พนักงานทั่วไป 
๗ นางสมจิตร     ปั้นโอ้ พนักงานทั่วไป 
๘ นางสมพิศ      เผือกนาค พนักงานทั่วไป 
๙ นางอัจฉรา      เสนาะพิณ พนักงานทั่วไป 

๑๐ นายสถิตย์      ศรีทองคำ พนักงานทั่วไป 
๑๑ นายสลิชัย     นาคบุญมา พนักงานทั่วไป 
๑๒ นางนิตยา     รอดสุภาษิต พนักงานทั่วไป 
๑๓ นายเอกชัย    สิงห์คำ พนักงานทั่วไป 
๑๔ นางณฐาพร    สุนทรวิภาต พนักงานทั่วไป 
๑๕ นายจิรธนา    ธาราศรีสุทธิ พนักงานทั่วไป 
๑๖ นางวิน     สว่างวงษ์ พนักงานทั่วไป 
๑๗ นายอนุรักษ์    สุนทรวิภาต พนักงานทั่วไป 
๑๘ นายเฉลิมศักดิ์    ชะเอม พนักงานทั่วไป 
๑๙ นางสาววารุณี     ชะเอม พนักงานทั่วไป 
๒๐ นางสาวนิตยาภรณ์     เกิดพงษ์ พนักงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นางภรณ์ชนก    พุ่มผกา พนักงานโรงอาหาร 
๒ นางสมนกึ     เขตศุภโชติกุล พนักงานโรงอาหาร 
๓ นางพจนีย์     ชาวปลายนา พนักงานโรงอาหาร 
๔ นางสาวณัฐสุดา     บัวอุไร พนักงานโรงอาหาร 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายคทาวุฒิ     พันธ์ุเจริญ เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 
๒ นายนครินทร์    พันธ์ุเจริญ เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 
๓ นายจักรพนัธ์ุ     ศรีโปฎก เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัย 

 

 


