
4. ขอ้มลูบคุลากรในสถานศกึษา 

1) ฝา่ยบรหิาร 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา ต าแหนง่ 

1 นายมานัส นพคุณ 59 40 ผอ.เชี่ยวชาญ คบ. เกษตรศาสตร์ คม. บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

2 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ 59 25 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย รป.ม. (M.P.A) การบริหารท่ัวไป รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

3 นายศรวัีย โญกาศ     56 33 ค.ศ.3 ค.บ. พลศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรยีน 

 

 2) ครปูระจ าการและครอูตัราจา้ง 

 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นางลัดดา นิมไพบูลย์วัฒน์ 61 32 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.5, ม.6 15 

2 นางสาวนิตยาภรณ์ สุรินทร์ 60 36 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.3 15 

3 นางสุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์ 60 34 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5, ม.6 15 

4 นางสาวศิริพรรณ ค ายอง 59 27 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.4 19 

5 นางพิณพร จันตารี 59 36 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.5, ม.6 15 

6 นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์ 54 28 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.4 19 

7 นายแสวง ใจรังสี 54 26 ค.ศ.3 ศศ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.4, ม.5 17 

8 นางปาจารีย์ ปัญโญใหญ่ 51 25 ค.ศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.1 18 

9 นางสราทิพย์ สมีาขจร 50 26 ค.ศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.1 21 

1

0 

นางนฤชล พิมพ์สว่าง 48 15 ค.ศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.2 18 

11 นางสาวกรวรรณ พิฆเนศวร 44 10 ค.ศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ม.4, ม.5 17 

12 นายจิรานนท์ วิชัยค า 39 8 ค.ศ.1 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.2 21 

1

3 

นายปรชีา มีแจ้ 39 10 ค.ศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย ม.5, ม.6 18 

1

4 

นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ 34 10 ค.ศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.3 18 

15 นางสาวสมัชชา ด้วงรัตน์ 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.3 21 

16 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุก่ิง 23 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ม.1, ม.2 21 

 

 



 

 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นางพรสวรรค์ ศรบีุญเพ็ง 60 38 ค.ศ.3 วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ ม.3 15 

2 นางนฤมล ศิรินันท์ 58 30 ค.ศ.3 กศ.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.4, ม.6 21 

3 นายพรชัย สินธุปัน 56 30 ค.ศ.3 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว  คณิตศาสตร์ ม.4 19 

4 นายปิยศักดิ์ นาคช่วย 50 23 ค.ศ.2 ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา  คณิตศาสตร์ ม.2 18 

5 นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ 46 24 ค.ศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 18 

6 นางรุ่งเรือง           อุดแจ่ม 42 15 ค.ศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.3 19 

7 นางภคนันท์         อักษรทับ 41 18 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.4 19 

8 นางพิชาพัชร์         กาฬภักดี 39 16 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. วิจัยและสถิติการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.5 18 

9 นางพิรานันท์        พรหมขัติแก้ว 39 16 ค.ศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.4 18 

1

0 

นางสาวจันทร์ประภา   เตจาค า 38 13 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.2 19 

11 นางศิริวรรณ        ประภัสสรกุล 37 14 ค.ศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 20 

12 นางสาวสาวิตร ี          ไชยเทพ 36 8 ค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.2 21 

1

3 

นางสาววิวาห์พร         นามธง 35 11 ค.ศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา กศ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 19 

1

4 

นายสิริพันธุ์ จันทราศรี 35 12 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.4 19 

15 นางสาวณิชาภา          จันทร์เพ็ญ 40 17 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ค.ม. วิธวิีทยาการวิจัยการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.3 20 

16 นางสาวเชิญขวัญ        ปิงใจ 34 11 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.5 20 

1

7 

นางปฐวัลย์       กิตติ 32 9 ค.ศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 19 

18 นายชูศักดิ์            อุดอ่ินแก้ว 32 7 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์  ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.2, ม.3 21 

1

9 

นางสาวรัชนีกร       ค าบุญมา 27 3 ค.ศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ ม.5 20 

2

0 

นายศุภกร พ่ึงโต 28 5 ค.ศ.1 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.5 22 

21 นายสุพัฒน์พงษ์ พรหมสวรรค์ 28 2 ค.ศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 19 

2

2 

นางสาวกาญจนา ปันวารี 40 17 ค.ศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.6 18 

2

3 

นางสุทธิพร   เกียรติวิภาค 41 17 ค.ศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1, ม.2 19 



2

4 

นางาสาวตรียามาศ อนุชัย 35 11 ค.ศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 18 

 

 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นางอ าภา เชยีงค า 58 37 ค.ศ.3 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ม.3 18 

2 นายบุญชัย                กล่ินอวล 58 34 ค.ศ.2 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)  เคมี ม.5 13 

3 นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ 57 34 ค.ศ.2 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (เคมี)  เคมี ม.6 15 

4 นายธิติศักดิ์           ข่าทิพย์พาที 57 25 ค.ศ.3 กศ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ม.1, ม.2, ม.

3 

16 

5 นางรุ้งเบญจา           สุปินราษฏร์ 57 32 ค.ศ 2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ม.2 18 

6 นางณภัค ฐิติมนัส 53 27 ค.ศ.3 วท.บ. ชีววิทยา วท.ม. พันธุศาสตร์ ชวีวิทยา ม.2, ม.5, ม.6 20 

7 นางสาวสุภาวดี ศรบีุร ี 53 26 ค.ศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ – เกษตร กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชวีวิทยา ม.4 18 

8 นางธัญญา ไม่มีทุกข์ 50 27 ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา  ชวีวิทยา ม.2, ม.6 20 

9 นายระนอง ส่องศรี 49 25 ค.ศ.2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพชวีภาพ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟิสิกส์ ม.4, ม.6 19 

1

0 

นางจิราวรรณ ธรรมยศ       49 25 ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา  ชวีวิทยา ม.1, ม.6 18 

11 นางปัณณิกา แก้วกาศ 49 25 ค.ศ.3 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วท.ม. การสอนชวีวิทยา ชวีวิทยา ม.3, ม.5 17 

12 นายพิชิต ค าบุรี  49 26 ค.ศ.2 ค.บ. ชีววิทยา วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ชวีวิทยา ม.5, ม.6 15 

1

3 

นางสาวจารุนยี์ ใจแจ่ม 49 24 ค.ศ.3 วท.บ. เคมี  เคมี ม.6 19 

1

4 

นางจารุวรรณ ชมเดช 48 24 ค.ศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ ม.5 15 

15 นางกัลยา จันทรา 48 26 ค.ศ.3 ค.บ. เคมี  เคมี ม.2, ม.4 17 

16 นางอมรรัตน์ ตันไชย 48 26 ค.ศ.3 ค.บ. ชีววิทยา  ชวีวิทยา ม.2, ม.6 17 

1

7 

นางชลธิกาญจน์ จินาจันทร์ 44 23 ค.ศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ม.2 18 

18 นางผกาพรรณ อินป๋ันแก้ว 42 21 ค.ศ.2 วท.บ. เคมี  เคมี ม.2, ม.5 19 

1

9 

นางสาวธิดาพร อัมรากูล 40 16 ค.ศ.2 ศษ.บ. ฟิสิกส์ ศษ.ม. การวัดผลและประเมินผล 

        ทางการศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.4 18 

2

0 

นางสาวอัจฉรา ธรีวิทยานุกูล 39 17 ค.ศ.3 วท.บ. ฟิสิกส์ วท.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.5 , ดาราศาสตร์ม.

ปลาย 

17 

21 นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี 39 9 ค.ศ.2 ค.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ชวีวิทยา ม.1, ม.3, ม.5 19 



2

2 

นางธิดา ฮาวปินใจ 38 8 ค.ศ.2 ศษ.บ. เคมี ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี ม.3, ม.5 21 

2

3 

นางสาวนิตยา มะโนค า 36 13 ค.ศ.2 วท.บ. เคมี วท.ม. เคมี เคมี ม.4 20 

2

4 

นางสาวปุรวดา สุใจยา 35 8 ค.ศ.2 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ วท.ม. เทคโนโลยีชวีภาพ ชวีวิทยา ม.1, ม.4 18 

 

 

 

 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

2

5 

นายวิฑูรย์ สุธรรม 35 12 ค.ศ.2 วท.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ ม.6 19 

2

6 

นางสาวณัฐรินยี์ อภิวงค์งาม 33 7 ค.ศ.2 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม.5, ม.6 18 

2

7 

นางสาวนิภาพร ภูมิภ ู 29 4 คศ.1 วท.บ. ชีววิทยา ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ชวีวิทยา ม.2, ม.4, ม.5 , ม.6 21 

2

8 

นางสาวณัฐธิดา นันต๊ะแก้ว 28 4 คศ.1 วท.บ. เคมี ศษ.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

        และเทคโนโลยี 

เคมี ม.1, ม.4, ม.5 22 

2

9 

นายปพนสรรค์ ปวนเป้ีย 28 4 ค.ศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ ม.5 , ดาราศาสตร์ม.

ปลาย 

17 

3

0 

นางสาวกฤติยาภรณ์ สิทธิตัน 27 4 ค.ศ.1 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)  ชวีวิทยา ม.3 ม.4 ม.6 21 

3

1 

นางสาวณัฐกานต์ กาบศรี 29 4 ค.ศ.1 ค.บ. เคมี  เคมี ม.1, ม.2, ม.4 19 

3

2 

นางสาวธันยพร ศรวิีชัย 26 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. เคมี ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ เคมี ม.3, ม.6 19 

3

3 

นางสาวศิรินทิพย์ ทองขาว 24 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ ม.6 19 

3

4 

นายวส ุ รัตนพงค์ 29 5 ครูอัตราจ้าง วท.บ.วัสดุศาสตร์  ฟิสิกส์ ม.4 17 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยวงศ์ 60 27 ค.ศ.3 บธ.บ. บริหารธุรกิจ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 

        สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ม.4 

ประชากรและสิ่งแวดล้อม ม.5 

19 

2 นางสาวสุรางค์ รมหิรัญ 60 26 ค.ศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.6 19 

3 นางมันทนา ทาหน่อทอง 58 38 ค.ศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์  ม.3 

กฎหมายท่ีควรรู้  ม.4 

19 

4 นางผ่องศรี มณีขัติย์ 58 33 ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.6 19 

5 นางรัตนา จารุจุณาวงศ์ 56 29 ค.ศ.3 ศษ.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.4 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.6 

19 

6 นายกฤษดา วงศ์หล้า 55 27 ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม.5 17 

7 นางสาวโปรยทอง แซ่แต้  52 26 ค.ศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 

สังคมศึกษา ม.5 

26 

8 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ 49 14 ค.ศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา ค.ม. หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา ม.2 

อาเซียน ม.6 

21 

9 นางประภัสสร พรมค าตัน 40 8 ค.ศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การศึกษาสังคมศึกษา สังคมศึกษา  ม.5 

ประวัติศาสตร์ ม.2 

22 

1

0 

นายณัชนนท์ แสนศรี 35 10 ค.ศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและ 

        การจัดการเรยีนรู้ 

สังคมศึกษา ม.1 

อาเซียน ม.6 

26 

11 นายสหัสนัยน์ จิตรกุล 35 11 ค.ศ.2 ศษ.บ. สังคมศึกษา ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.5 23 

12 นางสาวธัญวรัตน์ เจริญจิตร์ 34 7 ค.ศ.2 บธ.บ. การจัดการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม.4, ม.6 23 

1

3 

ว่าท่ี ร.ต. กิตติชัย ตั้งตรง 32 4 ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.3 

ภูมิศาสตร์กายภาพ ม4/9 

23 



1

4 

นางสาวธัญกมล       บุญยะสิงห์ 28 3 ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.1 

วิถีชวิีตตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ม.4 

23 

15 นายเศรษฐ์ ตุ่นมานะ 26 1 ปี        ครูผู้ช่วย ศษ.บ. สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์ ม.1 

สังคมศึกษาม.3 

23 

16 นายศรายุทธ ใจพล 24 11 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา ม.3 

ประวัติศาสตร์อเมริกา ม.5 

20 

 

 

  

 

 กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นายพรีพล พรหมมินทร์ 57 35 ค.ศ.3 ศษ.บ. บริหารการศึกษา  สุขศึกษา ม.6  

ว่ายน้ า ม.3 

19 

2 นางสาวมณีรักษ์         เอ็นเมืองเหล็ก 44 16 ค.ศ.3 วท.บ. พลศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษา ม.4  

ว่ายน้ า ม.1, ม.2 

21 

3 ว่าท่ีร.ต.กมลศิษฐ์     ชลมนัสสรณ์ 41 14 ค.ศ.2 ค.บ. พลศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา สุขศึกษา ม.3  

ว่ายน้ า ม.1, ม.2 

21 

4 นายนิวัฒน์ ไววุฒิ 38 9 ค.ศ.2 ศษ.บ. พลศึกษา  สุขศึกษา ม.5 

การสร้างผลงานด้านกีฬา ม.6 

20 

5 นายธนา กัณทวีชัย 37 7 ค.ศ.1 ค.บ. พลศึกษา  สุขศึกษา ม.1 

สร้างเสริมสมรรถภาพฯ ม.1 

ว่ายน้ า ม.3 

21 

6 นายธนกฤต บุญทาจันทร์ 35 3 ค.ศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา  พลศึกษา ม.2  

สร้างเสริมสมรรถภาพฯ ม.3 

19 

7 นายศิวรินทร์ แสงผึ้ง 31 7 พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา  สุขศึกษา ม.2 

ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ ม.6 

20 

8 นายอธิพงษ์ ไชยวงค์ 25 2 ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

 พลศึกษา ม.3 

การจัดการแข่งขัน ม.6 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ิลปะ 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ อายรุาชการ 
ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นายเชาว์ อุปปินใจ 60 26 ค.ศ.2 ค.บ. วิชาเอก ศิลปศึกษา            

วิชาโท พละศึกษา 

ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์ ม.3, ม.5 12 

2 นายวสันต์ วีระโพธิ์ 57 34 ค.ศ.3 ค.บ. วิชาเอกดนตรีศึกษา ปริญญาตรี.สาขาดนตรี ดนตรี ม.2 17 

3 นางอัญชลี หม่องพะสั่น 56 34 ค.ศ.2 ค.บ. วิชาเอกดนตรีการศึกษา ศษ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษา ดนตรี ม.6 17 

4 นายไกรสร วงศ์วิวัฒน์ 55 29 ค.ศ.3 กศ.บ.วิชาเอกดนตรีไทย ปริญญาตรี สาขาดนตรไีทย ดนตรี ม.3 17 

5 นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์ 50 27 ค.ศ.3 ค.บ. วิชาเอกศิลปศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ม.4, ม.5 16 

6 นายอุเทน ศรตีระกูลวงศ์  44 19 ค.ศ.2 ค.บ. วิชาเอกดนตรีศึกษา ปริญญาตรี สาขาดนตรศีึกษา ดนตรี ม.1  14 

7 นายธรีดล สามัคคี 33 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิชาเอกศิลปกรรม ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม ศิลปศึกษา ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 16 

8 นายสุธร์ี จิตหาญ 40 7 ค.ศ.1 ศบ. วิชาเอกศิลปะไทย ป.บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ทัศนศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 18 

9 นายยศศักดิ์ นุชหร่ัง 30 7 ครูผู้ช่วย ศ.ศบ. วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา ปริญญาตร ีสาขานาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ม.1, ม.2, ม.3 18 

1

0 

นางสาวกุสุมา             ดงสงคราม 27 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา ปริญญาตร ีสาขานาฏศิลป์ศึกษา นาฏศิลป์ ม.5 18 

11 นางสาววรางคณา มณีจักร 26 1 ปี 6 

เดือน 

ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิชาเอกดนตรีศึกษา ปริญญาตร ีสาขาดนตรี ดนตรี ม.3, ม.5, ม.6 21 

12 นางสาวลักษณพร มูลมาก 24 1 ปี ครูอัตราจ้าง ค.บ.วิชาเอกนาฏศิลป์ ปริญญาตร ีสาขานาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.2 8 

1

3 

นางสาวณิชา แสนไชย 30 6 เดือน ครูอัตราจ้าง ดศ.บ. วิชาเอกธุรกิจดนตรี ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ ดนตรี ม.1 - 6 20 

1

4 

นายจารุณ                   พลเดช 23 22 วัน ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิชาเอกดนตรีตะวันตก ปริญญาตรี สาขาดนตรีตะวันตก ปฏิบัติดนตรี ม.1 – 2 – 4  

ดนตรีรวมวง ม.1 – 2 – 4  

ความรู้พ้ืนฐานทางด้านดนตรี 

ม.1 – 2 – 4  

19 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ สาขาเกษตรกรรม 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นายสมาน อุ่นแก้ว 60 34 ค.ศ.3 ทษ.บ. พืชศาสตร์  เกษตรกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

2 ว่าท่ี ร.ต.ปรีชา       ญาณโรจน์ 59 36 ค.ศ.3 ค.บ. เกษตรศาสตร์  เกษตรกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

3 นายเสมือน สายศร 57 31 ค.ศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร์ ค.ม. การบริหารการศึกษา เกษตรกรรม ม.1, ม.3 ,ม.5, ม.6 15 

4 นางรัตนา ซุกซอน 57 33 ค.ศ.4 วท.บ. ศึกษา – เกษตร วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร เกษตรกรรม ม.1, ม.2 ม.5, ม.6 17 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ สาขาคหกรรมและธรุกจิ 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นางฉัตราพร ศุกลพันธ์ 59 31 ค.ศ.3 ศศ.บ. คหกรรมศาสตร์  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3 16 

2 นางสาววิรภาศา สินธุปัน 59 25 ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมท่ัวไป  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 16 

3 นางกัลยา ไชยรังษี 59 26 ค.ศ.3 คศ.บ. โภชนาการชุมชน  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3 16 

4 นางบุณยนุช ใจบันทัด 56 33 ค.ศ.3 ค.บ. คหกรรมศึกษา  คหกรรม ม.1, ม.2, ม.3 15 

5 นางมาลัย สายหลาน 44 8 ค.ศ.1 บธ.บ. การจัดการท่ัวไป  ธุรกิจ ม.2, ม.3 18 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ สาขาอตุสาหกรรม 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นางศุภลักษณ์ บุษมงคล 57 35 ค.ศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  อุตสาหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

2 นายสันติ จีราพันธุ์ 58 36 ค.ศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  อุตสาหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 15 

3 นายทันฤทธิ์           อินทรยี์ 52 28 ค.ศ.2 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  อุตสาหกรรม ม.1, ม.2, ม.3, ม.5, 

ม.6 

17 

 

 

 

 

 

 

 



 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ีสาขาคอมพวิเตอร์ 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นายสุริยา นิ่มตระกูล 57 33 ค.ศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.4 13 

2 นางสาวดุษฏี วัฒนคามินทร์ 50 27 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ กศ.ม. ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4 19 

3 นางนภัสสร วงศรคุีณถาวร 49 25 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4 21 

4 นางชลภิรัตน์ แก้วมูล 48 26 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา  คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4, ม.5 20 

5 นางณัชชา เตจะโสด 47 19 ค.ศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4, ม.6 20 

6 นางสายฝน ส่องศรี 44 15 ค.ศ.3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

        การจัดการ 

คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.4 20 

7 นายวิทยา วรรณมะกอก 42 16 ค.ศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ ม.1 20 

8 นายปรดีา ยะธิมา 39 15 ค.ศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

        การจัดการ 

คอมพิวเตอร์ ม.1, ม.3 19 

9 นางสาวพรรษา ชายน้อย 32 3 ค.ศ.1 บธ.บ.บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ ม.3, ม.4 21 

1

0 

ครูอัตราจ้างใหม่       คอมพิวเตอร์ ม.2, ม.3, ม.6 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์



1 นายอภิชาต ิ           หงษ์สร้อย  56 31 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.4, IS ม.4 21 

2 นางประกายค า       พรมณะ 55 21 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.4 21 

3 นางรสสุคนธ์ รุดชาติ 54 25 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ค.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.1-4 17 

4 นางพิศสมัย สารพันธ์ 53 26 คศ.2 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1 21 

5 นายนิคม โท๊ะลงธง 49 26 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

        เป็นภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ ม.4, ม.6  

English mate ม.4, ม.5 

21 

6 นางชญานิศ เข่ือนควบ 49 26 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.5  

English mate ม.4, ม.5 

21 

7 นางวรณัน พรหมช่วย 48 20 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1 

English mate ม.1 

20 

8 นายจักริน อินทนนท์ 43 19 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.3, ม.5 

English mate ม.3 

21 

9 นางสาวเยาวภา ค าสม 43 18 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.5, IS ม.4 21 

1

0 

นายศยานันท์ ยารังฝั้น 41 14 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

        ในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ ม.5, ม.6 

IS ม.4 

21 

11 นายกฤชาณัฏฐ์ เป้าแก้ว 41 13 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6, IS ม.4 21 

12 นางสาวภูษณิศา บริหาร 40 10 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ 

         การแนะแนว 

ภาษาฝรั่งเศส ม.1, ม.3, ม.4, ม.5, ม.

6 

23 

1

3 

นายรุ่งสยาม เสนางาม 39 9 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น ม.1-2, ม.4-6 23 

1

4 

นางสาวอลินดา อินทร์อยู่ 39 9 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.6 ,IS ม.4 21 

15 นางสาวธัญชญาภรณ ์ ธิมายอม 35 10 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน ศษ.ม. หลักสูตร การสอน และ 

        เทคโนโลยีการเรยีนรู้ 

ภาษาจีน ม.1, ม.3-6 26 

 

 

 

 

 

 

 กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

16 นางสาวภิรดา บุญศิริชัย 33 9 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ม.3, IS ม.4 22 

1

7 

นางอักษร ถุงเงิน 32 4 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาญี่ปุ่น ม.3 – ม.6 22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนะแนว 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นายสาคร โมลาดุก 55 18 ค.ศ.3 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว ค.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว  ม.3 18 

2 นายบรรยง ทิพยอด 35 9 ค.ศ.2 ค.บ. จิตวิทยาเพ่ือการศึกษาและ

การแนะแนว 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา แนะแนว ม.1, ม.4 21 

3 นายณัฐวุฒิ กันธิยะเทพ 37 10 ค.ศ.2 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว ศษ.ม. บริหารการศึกษา แนะแนว ม.1, ม.5 21 

4 นายนริศ บุญญานุพงศ ์ 27 5 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ.จิตวิทยา  แนะแนว ม.1 , ม.2 19 

5 นางทิวาพร       วัฒนานุกร 35 12 พนักงาน

ราชการ 

ศศ.บ. จิตวิทยาองค์การ ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ 

        การแนะแนว 

แนะแนว ม.1, ม.6 20 

6 นางสาวณัฐวรรณ ไสยรัตน์ 36 1 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.การแนะแนว ศศ.บ. การแนะแนว แนะแนว ม.1 5 

18 นางสาววราภรณ์ หน่อค า 37 4 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาฝรั่งเศส ม.2, ม.4, ม.5, 

ม.6 

22 

          

1

9 

นางสาวกนกนุช พัชรประพันธุ์ 41 15 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.2 21 

2

0 

นายพรีดนย์ พรีะพัฒนสกุล 35 9 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1, ม.4, IS ม.

4 

22 

21 นางสาวรัชนก สิทธิบาล 27 2 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาเกาหลี  ภาษาเกาหลี ม.4 – ม.6 17 

2

2 

นางสาวณัฐพร เครือแก้ว 30 4 คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาจีน  ภาษาจีน ม.2, ม.4, ม.5, ม.6 25 

2

3 

นางสาวรัตนาภรณ์ ก๋าวิโยค 33 4 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.2 

English mate ม.6 

21 

2

4 

นางพัชราภรณ์ ธนาไพศาลสิทธิ์ 39 7 คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ ม.5 

English mate ม.6 

22 

2

5 

นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะ 35 9 คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. การสอนและเทคโนโลยีการเรยีนรู้ ภาษาอังกฤษ ม.3 22 

2

6 

นางพรพิศ หลวงสุภา 57 33 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ม.1-2 18 

2

7 

นางสาวสุวพิชญ์ วรรณวงศ์ 23  วิทยากร ศศ.บ. ภาษาเกาหลี   ภาษาเกาหลี ม.1 - 4 17 



 

 

 ห้องสมดุ 

ที ่ ชื่อ - ชือ่สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหนง่/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิปรญิญาตร/ีวชิาเอก วุฒิการศึกษาสงูสดุ/สาขา สอนวชิา/ชัน้ 

จ านวนชัว่โมง 

ทีส่อน/สัปดาห ์

1 นายมติ ศิริพันธุ์ 34 4 ค.ศ.1 ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์  บรรณารักษ์ ม.1, ม.2, ม.3 15 

2 นางธนาพร วงค์วาน 39 9 ค.ศ.2 ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์  บรรณารักษ์ ม.1, ม.2, ม.3 18 

 

 

 


