
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
 
 

ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงาน
สอน/

สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นายณัฐปรีชา  
ประทุมชาต ิ

57 26 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

15 18 

2 นางสาวจารุวรรณ 
สะมานี 

42 18 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 19 12 

3 นางสาวจริยา
ภรณ์ ลิลากุด 

44 17 ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร ์ 18 18 

4 นางกิตติวรา   
มะไหย์ 

49 20 ครู/ชำนาญ
การ 

ค.บ. ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22  

5 นายสมพงษ์   
คูณทรัพย ์

42 14 ครู/ชำนาญ
การ 

วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร ์ 18 18 

6 นางสาวลภัสรดา  
ผลประทุม 

37 13 ครู/ชำนาญ
การ 

ป.ธด. การบริหารการศึกษา
  

ภาษาไทย 20 18 

7 นางสาวดวงใจ  
ศรีคงรักษ ์

34 10 ครู/ชำนาญ
การ 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ 15 18 

8 นายชัยณรงค์  
อ่อนขาว 

51 16 ครู/ชำนาญ
การ 

วท.บ. ศึกษาศาสตร์-เกษตร การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

22 18 

9 นายปรีตินัส  
จันทรากาน
ตานันท ์

40 10 ครู/ชำนาญ
การ 

กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

22 18 

10 นายวุฒิชัย ทีขะระ 39 11 ครู/ชำนาญ
การ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

16 18 

11 นายสุทธิพร  
พันธ์ชาต ิ

37 12 ครู/ชำนาญ
การ 

คอ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

20 18 

12 นางสาวลักษณ
วิมล พินิจมงคลชัย 

35 11 ครู/ชำนาญ
การ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 18 

13 นายฐิติ เรืองฤทธิ ์ 36 7 คร ู กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 20 18 

14 นางสาวจิราภรณ์  
ดอนถวิล 

31 6 คร ู กศ.บ. การสอน
วิทยาศาสตร์
(ชีววทิยา) 

วิทยาศาสตร ์ 20 18 

15 นายวีระศักดิ์  โมค
ศักดิ ์

41 6 คร ู ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 15 18 

16 นางสาวสุภาพร 
พลอยพานิชเจริญ 

30 6 คร ู กศ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 20 18 

17 นายสมทบ 
ศรีคงรักษ ์

28 5 คร ู กศ.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป วิทยาศาสตร ์ 18 18 

18 นางสาวศิริรักษ์  
สุภาพ 

28 5 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 18 
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ชื่อ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
 

วุฒ ิ

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้ 

ภาระงาน
สอน/

สัปดาห ์

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

19 นายชวินวัตร  
จิระมณี 

27 5 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 18 

20 นางสาวอิสรัศมิ ์
วรโชติเจนวิทย ์

27 5 คร ู ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์ 19 40 

21 นางสาวโสภา 
แซ่โง้ว 

33 4 คร ู กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 16 18 

22 นายเอนกชาติ 
ดีประชา 

33 4 คร ู กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

16 18 

23 นายอนุสรณ์   
คำพิทูล 

27 4 คร ู ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร ์ 18 18 

24 นายกิตติกร 
พิมพ์ทอง 

40 3 คร ู วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

22 18 

25 นายศิริชัย 
กมลบาล 

40 3 คร ู กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว พัฒนาผู้เรียน 21 18 

26 นางสาวนงนุช 
นิ่มนวล 

25 3 คร ู ค.บ.5 ปี บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียน 20 18 

27 นางสาวปวันรัตน ์
จำเริญ 

34 3 คร ู ศศ.บ. ภาษาเขมร ภาษาต่างประเทศ 18 38 

28 นายธนารักษ ์
ศรีจันทร์ 

28 2 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 18 18 

29 นายสุรเดช 
หลักพันคำ 

25 2 คร ู ค.บ.5 ปี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 18 18 

30 นางสาวฐิติมา 
นิสสัยซื่อ 

 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ.5 ปี คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 17 18 

31 นางสาวบุษราค ์
ศรีประภา 

30 5 พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 16 18 

32 นางสาวพัชรียา 
ทองบ่อ 

28 2 พนักงาน
ราชการ 

ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย ศิลปะ 17 18 

 
 


