
ครูระดับปฐมวัย

ที่ อายุ ประสบ 
การณ์ วฒิุ วชิาเอก

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๑ นางเกษรินทร์ เกตุทิพย์ ๓๖ ๑๑ กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๑/๒ ๓๒
๒ นางสาวมารีนา ทวยเศษ ๓๔ ๑๐ ค.บ. สังคมศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๑/๓ ๔๐
๓ นางสาวสุธาทิพย์ ธรรมจนัทร์ ๔๖ ๒๐ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๑/๔ ๙๖
๔ นางสาวสุวภาพ ศิริโพธิพ์นัธุก์ลุ ๕๘ ๓๒ ค.บ. สุขศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๑/๕ ๔๐
๕ นางรุ่งทิพย์ ไกยะฝ่าย ๓๘ ๕ ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๑/๖ ๔๐
๖ นางรัตนา พมิพศิ์ริ ๕๖ ๓๖ ป.กศ.  - เตรียมความพร้อม อ.๒/๑ ๖๘
๗ นางสุดารัตน์ พไิลวรเพชร ๓๘ ๕ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒/๒ ๖๒
๘ นางบุญสนอง ชมชื่น ๖๑ ๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒/๓ ๔๐
๙ นางสาวกชพร ลาคูบอน ๓๑ ๔ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒/๔ ๓๒

๑๐ นางอรอนงค์ รัศมี ๔๑ ๑๘ ปวส. การบัญชี เตรียมความพร้อม อ.๒/๕ ๖๔
๑๑ นางสาวพนัทิพา แซ่เฮ้ง ๓๔ ๕ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒/๖ ๓๒
๑๒ นางฐิติวรรณ จนิดาวรรณ ๓๘ ๑๕ ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๓/๑ ๘๘
๑๓ นางสาววนิดา สัพโส ๓๘ ๑๘ ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๓/๒ ๘๘
๑๔ นางสาวอารียา วังทะพนัธ์ ๓๔ ๙ ค.บ. การประถมศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๓/๓ ๔๘
๑๕ นางสาววรานิษฐ์ ดิษยภูววิวัฒน์ ๔๘ ๒๗ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๓/๔ ๘๖
๑๖ นางญาดา จนัทร์ศุกระ ๓๙ ๑๒ กศ.ม. วัดผลการศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๓/๕ ๔๔
๑๗ นางจรินทร์ ดิษฐสัตยธ์รรม ๖๑ ๓๘ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒/๖ ๔๘
๑๘ นางสาวกญัญาภัค บุญเกดิ ๓๐ ๕ ศษ.บ. ปฐมวัยศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๑/๖ ๔๐
๑๙ นางสาวพรุิณรัตน์ แสงทอง ๓๑ ๖ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๑ ๔๖
๒๐ นางสาวสุวรรณา กิ่งกา้น ๖๙ ๓๖ ม.6  - เตรียมความพร้อม อ.๒ ๕๖
๒๑ นางสาวละเอยีด สอสิริกลุ ๕๗ ๓๕ บธ.บ. การตลาด เตรียมความพร้อม อ.๓ ๕๖
๒๒ นางสาวนุชจรินทร์ สมหมาย ๔๙ ๒๙ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๑ ๕๖
๒๓ นางเพญ็แข ชาญวิบูลยศ์รี ๕๓ ๘ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒/๒ ๖๘
๒๔ นางสาวธัญญา ซ่ือตรง ๔๖ ๒๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา หัวหน้าสาย อ.๓ ๗๒
๒๕ นางสาวพรพมิล จนัทร์เคน ๓๘ ๑๖ ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา เตรียมความพร้อม อ.๒/๖ ๙๖
๒๖ นางชริยา ค าจนัทร์ ๓๘ ๑๒ ค.บ. นาฏศิลป์ เตรียมความพร้อม อ.๒/๕ ๔๔
๒๗ นางอาทิญา สุริยวโรภาส ๓๗ ๑๐ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒/๔ ๔๐
๒๘ นางสาวรุจศิิลป์ วัฒนพลอย ๒๙ ๗ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๒ ๔๖
๒๙ นางปานดวงเนตร วิจติรพร ๔๙ ๑๐ ศศ.บ. ดุริยศิลป์ เตรียมความพร้อม อ.๒/๒ ๔๐
๓๐ นางสาวกาญจนา กงกาหน ๓๑ ๒ บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เตรียมความพร้อม อ.๑/๒ ๓๒
๓๑ นางสาวจงรักษ์ พวงทอง ๓๖ ๒ บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ เตรียมความพร้อม อ.๑/๓ ๔๐
๓๒ นางสาวนิตยา เตยสร้อย ๒๕ ๒ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ เตรียมความพร้อม อ.๑/๔ ๔๐

๓๓ นางสาวพรพมิล พญิญะพนัธุ์ ๓๐ ๑ บธ.บ. การจดัการทัว่ไป เตรียมความพร้อม อ.๑/๕ ๔๘

๔. ขอ้มลูครูและบุคลากร

ชื่อ - สกุล สอนวชิา/ชั้น



๓๔ นางสาวปราณี อร่ามวงษ์ ๓๖ ๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม อ.๑/๑ ๔๖

ที่ อายคุรู
ประสบ
การณ์

วุฒิ วิชาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๑ นางสาวพศิมัย วงษ์แปลง ๓๓ ๖ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๕๖
๒ นางวิลาวัณย์ สัจจชลพนัธ์ ๕๐ ๑๙ ค.บ. การอนุบาลศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๕๖
๓ นางสาวนวพร ป่วนภูเขยีว ๓๘ ๑๑ ค.บ. สังคมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๑๑๖
๔ นางสาวกมลวรรณ โสวรรณะ ๓๘ ๑๓ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ป.๑ ๖๓
๕ นางนวลน้อย ฉมิวัย ๕๐ ๒๓ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๕๖
๖ นางมัลลิกา ลมูลศิลป์ ๓๙ ๕ ค.บ. ภาษาไทย ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๕๖
๗ นางจรัสศรี ช่วงถกึ ๕๔ ๓๔ มศ.5  - คณิต,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนมุ ป.๒ ๕๖
๘ นางเสาวนีย์ จนิประยรู ๕๔ ๒๒ กศ.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๒ ๕๖
๙ นางวรรณา ธีระชุติกลุ ๕๐ ๒ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๒ ๕๖

๑๐ นางสาวจฑุาทิต เกตุใจ ๓๐ ๓ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ ป.๑-๓ ๕๖
๑๑ นางสาวสุชีลา ยมะสมิต ๕๘ ๒๘ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๒ ๕๖
๑๒ นางวราภรณ์ เรนอฟ ๔๒ ๕ ศษ.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๒ ๕๖
๑๓ นางนันทนีย์ ทองเรืองรุ่ง ๕๑ ๒ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๓ ๕๖
๑๔ นางสาวพนัทิพย์ จุ้ยศุขะ ๕๐ ๒๑ ศษ.บ. สุขศึกษา ไทย,คณิต,วทิย,์สังคม,ประวติัฯ,การงาน,การอ่านไทย,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๕๖
๑๕ นางสาวมะยรีุ ดีสุ่ย ๓๒ ๙ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๓ ๕๖
๑๖ นางโสภา ช่วงอรุณ ๕๘ ๑๙ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๓ ๕๖
๑๗ นางสาวรักเกล้า วรสาร ๔๘ ๓ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๒ ๕๖
๑๘ นางสาววรนุช นครวงศ์ ๓๔ ๕ ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๓ ๙๖
๑๙ นางสาวลัดดา หอมสมบัติ ๒๙ ๒ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ สังคม,ประวติัศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว ป.๒-๓ ๕๖
๒๐ นางนพพร โกษาคาร ๕๒ ๒๑ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ไทย,คณิต,วทิย,์สังคม,ประวติัฯ,การงาน,การอ่านไทย,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๕๖
๒๑ นายโยธิน วงษ์สะอาด ๓๐ ๖ คอ.บ. ศิลปอตุสาหกรรม ทัศนศิลป,์ล.ส.,ชุมนุม ป.๑-ม.๓ ๕๖
๒๒ นางสาวฉลวย ศุภศรี ๗๔ ๔๓ พ.ม.  - การอา่นภาษาไทย ป.๑-๓ ๕๖
๒๓ นางสาวนงลักษณ์ สุทธิฤกษ์ ๖๕ ๔๐ ค.บ. การประถมศึกษา วิทย,์สุขศึกษา ป.๑ ๕๖
๒๔ นางมณีรัตน์ กสิสิทธิ์ ๖๑ ๓๘ มศ.3  - การเงิน  - ๕๖
๒๕ นางสาวร าเพย วิจติรวงษ์ ๖๔ ๑๙ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ธุรการโรงเรียน  - ๕๖
๒๖ นายกฤษฎา บุญคง ๕๘ ๓๗ ป.กศ.  - สุขศึกษา,ว่ายน้ า ป.๑,ป.๑-๓ ๕๖
๒๗ นางชุลีกร ผิวขาว ๕๕ ๒๒ ค.บ. ศิลปหัตถกรรม ห้องพยาบาล  - ๕๖
๒๘ นายฉลอง ชมบุหร่ัน ๕๖ ๓๑ กศ.บ. สุขศึกษา เกษตร ป.๑-๓ ๕๖
๒๙ นางศุภิสรา แจม่จติร ๔๙ ๒๑ ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๒-๔ ๕๖
๓๐ นางกนัทิมา สุธิกลุไพบูลย์ ๔๗ ๑๙ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๓ ๑๑๖
๓๑ นางปิยะนันท์ ตันสุวงษ์ ๔๔ ๑๙ ค.บ. นาฏศิลป์ ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๓ ๑๑๘
๓๒ นางสาวจนิตนา จนิดาวรรณ์ ๔๒ ๑๘ กศ.บ. พลศึกษา พละ,ว่ายน้ า ป.๓,ป.๑-๓ ๖๘
๓๓ นายทรงกลด วรชาติเดชชัย ๕๒ ๖ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ป.๒ ๖๔

ครูระดับประถมศึกษา

ชื่อ - สกลุ วิชาทีส่อน/ชั้น



๓๔ นางสาวณัฏฐา มีเจริญ ๓๗ ๑๕ ศษ.ม. การศึกษาพเิศษ ภาษาองักฤษ ป.๒-๓ ๑๑๕

๓๕ นางสาวสุธัญญา สีหไสยาสิทธิ์ ๓๘ ๑๐ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ป.๑-๒ ๕๖

ที่ อายคุรู
ประสบ
การณ์

วุฒิ วิชาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๓๖ นางจฑุารัตน์ มานพกาวี ๓๖ ๕ ศศ.บ. ภาษาองักฤษธุรกจิ ภาษาองักฤษ ป.๓ ๕๖

๓๗ นางสาววาสนา ศิลป์ชัย ๓๘ ๑๒ ปวส. คอมพวิเตอร์ ธุรการโรงเรียน  - ๕๖
๓๘ นางสาวนียนา ศรีสนั่น ๓๘ ๑๑ ค.บ. ชีววิทยา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๒ ๕๘
๓๙ นางสาวสมลักษณ์ อมรพทิักษ์วงศ์ ๓๓ ๑๑ กศ.บ. ดุริยางค์ศาสตร์ไทย ดนตรี ป.๑-๓ ๕๖
๔๐ นางสาวนุชนภางค์ ไชยเผือก ๓๒ ๑๐ ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์  - ๘๘
๔๑ นางสาวอจัฉรา ปลิดกระโทก ๓๖ ๙ ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา คอมพวิเตอร์ ป.๑-๓ ๙๖
๔๒ นายทวีศักด์ิ มีเคลือบ ๓๙ ๔ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ป.๑,ป.๓ ๑๐๘
๔๓ นายนิติธานี ปัจฉมิ ๓๙ ๗ ปวช. คอมพวิเตอร์ ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์  - ๕๖
๔๔ นายพรีะ เกตุรัตน์ ๕๐ ๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคม,ประวติัศาสตร์,ศาสนา ม.๑-๓ ๕๖
๔๕ นางสาวชัญญาภัค ทองรวยโรจ ๓๗ ๕ ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑-๖ ๘๙
๔๖ นางบรรยดา ต้นทองค า ๓๙ ๑๑ ค.บ. สังคมศึกษา ธุรการสาย  - ๕๖
๔๗ นางสาวเมธิญา แสงสุข ๒๗ ๒ วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๑ ๕๖
๔๘ นางสมฤดี เกยีรติยศเจริญ ๕๔ ๓๖ ศษ.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์เสริม ป.๒ ๕๖
๔๙ นายอนุศาสน์ จนัทร์แจม่ใส ๒๔ ๑ วท.บ. พลศึกษา พละ,ว่ายน้ า ป.๒,ป.๑-๓ ๕๖
๕๐ นางสาวธิดารัตน์ ยศไชย ๓๔ ๑ กศ.ม. พลศึกษา พละ,ว่ายน้ า ป.๑,ป.๑-๓ ๕๖
๕๑ นางสาวแพรสวรรค์ เต๋าทอง ๒๖ ๑ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย สังคม,ประวัติศาสตร์,นาฏศิลป,์ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๑,๔-๖,ม.๒ ๕๖
๕๒ นางสาวณุจรี ผงประเสริฐสกลุ ๒๕ ๑ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วทิยาศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๔-๕ ๘๐
๕๓ นายสุระกจิ ตรีธารา ๕๘ ๓๐ กศ.บ. ภาษาองักฤษ หัวหน้าฝ่ายการเงิน  - ๕๖
๕๔ นางสาวพรพมิล ศิวะพรุิฬห์เทพ ๕๐ ๒๖ ศศ.บ. พลศึกษา โภชนาการ ม.๒ ๕๖
๕๕ นางสาวจติุรัก ข านิล ๒๗ ๑ บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ วิทย,์แท็บเล็ต ป.๒ ๕๖
๕๖ นางปัทมาพร ริบุญ ๕๒ ๑ ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๒-๓ ๕๖
๕๗ นางอารีย์ สงวนศิลป์ ๔๔ ๑๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคม,ประวัติศาสตร์ ป.๔ ๕๖
๕๘ นางสาวมยรุา หวานจติร ๓๖ ๑๒ ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๔ ๕๖
๕๙ นางภัทรศศิร์ ลูกรัก ๓๗ ๑๒ ค.บ. ฟสิิกส์ วิทยาศาสตร์,การงาน ป.๔ ๗๘
๖๐ นางสาวนวลน้อย ศรีบุญเรือง ๕๘ ๒๐ ค.บ. การบริหารโรงเรียน ภาษาไทย ป.๔ ๕๖
๖๑ นางสาวบุบผา กมิทอง ๕๗ ๒๒ กศ.บ. สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๔ ๑๔๘
๖๒ นางมยรีุ ไชยารัศมี ๔๖ ๑๘ ค.บ. เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา ภาษาไทย,จริยะ ป.๔ ๘๘
๖๓ นางสาวฉลองรัฐ ไชยสมบูรณ์ ๔๔ ๑๑ ศษ.บ. สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ ป.๑-๖ ๘๐
๖๔ นางศรีสุภา สีพนัธ์ ๖๑ ๓๔ ค.บ. การประถมศึกษา สังคม,ประวัติศาสตร์ ป.๔-๖ ๕๖
๖๕ นางวรางคณา อื่มอาจ ๔๗ ๖ ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ภาษาไทย,คณิต,วิทย,์สังคม,ประวัติฯ,การงาน,ล.ส.,แนะแนว ป.๑ ๕๖
๖๖ นางสาวสุภนิดา บงแกว้ ๓๑ ๓ ศษ.บ. ธุรกจิศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๕ ๕๖
๖๗ นางจารุณี โพธิน์้อย ๓๒ ๗ ค.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๕-๖ ๕๖
๖๘ นางสาวกชกร ขนัธะ ๓๗ ๑๑ ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์,การงาน ป.๕ ๕๖
๖๙ นางปลมัยจติต์ มงคลชัย ๕๓ ๒๒ ค.บ. ประวัติศาสตร์ สังคม,ประวัติศาสตร์ ป.๕ ๘๔

ชื่อ - สกลุ วิชาทีส่อน/ชั้น



๗๐ นางสาววฤนดา รัตนเลิศ ๓๙ ๗ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ป.๔-๕ ๑๐๔
๗๑ นางอภิญญา เพิม่สมบัติ ๕๕ ๓๐ บธ.บ. การบริหารงานบุคคล ภาษาไทย ป.๕ ๖๔

ที่ อายคุรู
ประสบ
การณ์

วุฒิ วิชาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๗๒ นางขนิษฐา โพธิสาร ๓๙ ๑๕ ค.บ. การประถมศึกษา การงานอาชีพ ป.๒,๖ ๕๖

๗๓ นางธนัทรัช กสิสิทธิ์ ๕๙ ๑๙ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณิตศาสตร์ ป.๕,ม.๑-๒ ๕๖
๗๔ นายอภิชา พุม่พวง ๒๗ ๓ อ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒-๓ ๑๑๐
๗๕ นางสาวนงนุช ราชภักดี ๓๗ ๑๑ ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว ป.๔-๖ ๑๐๔
๗๖ นางพกิลุแกว้ วิยาสิงห์ ๓๗ ๑๑ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม,ประวัติศาสตร์ ป.๖ ๖๐
๗๗ นางสาวณิชชา บุญประเวศ ๕๕ ๒๑ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ป.๖ ๖๐
๗๘ นางสิรินทิพย์ อยู่รักษา ๔๐ ๕ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ป.๖ ๑๓๖
๗๙ นางสาลี แกว้สนั่น ๕๙ ๒๐ กศ.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย ป.๖ ๕๖
๘๐ นางพวงทอง จู่ขอ้ง ๕๓ ๑๙ ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย ป.๔,๖ ๕๖
๘๑ นางอญัชุลี จั่นขาว ๕๑ ๖ ค.บ. การประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๔,๖ ๕๖
๘๒ นายประสงค์ ชัยสาร ๕๙ ๒๒ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๓,ป.๕,ม.๑ ๕๖
๘๓ นายภูมิพฒัน์ ตาปราบ ๓๐ ๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.๖ ๖๘
๘๔ นายปณิธิศร์ แพงค า ๒๗ ๔ วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอร์ ป.๔-๖ ๙๖
๘๕ นายไพโรจน์ วานิชสรรพ์ ๗๕ ๔๒ พ.ม.  - โรเนียว  - ๕๖
๘๖ นางสาวคนอ ฉายแกว้ ๗๑ ๓๙ พ.ม.  - การเงิน  - ๕๖
๘๗ นางสาวสุนันทา เจยีรนัยกลุ ๖๖ ๓๘ พ.ม.  - ผู้จดัการโรงเรียน  - ๖๘
๘๘ นางสาวยนิดี ศรีสดใส ๖๐ ๑๘ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ ๕๖
๘๙ นางสาวมารี จินดาหาญด ารง ๖๘ ๓๘ พ.ม.  - ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง  - ๕๖
๙๐ นายอนันต์ เกาะน้อย ๔๘ ๒๑ ค.บ. คอมพวิเตอร์ คณิตศาสตร์ ป.๕ ๕๖
๙๑ นางวันทา นาคนาคา ๕๒ ๒๙ กศ.บ. พลศึกษา สังคม,ประวัติศาสตร์ ป.๖ ๘๖
๙๒ นางณัฏฐา เขม็เพช็ร ๕๑ ๑๑ ค.บ. ภาษาองักฤษ บรรณารักษ์  - ๕๖
๙๓ นายวิเชียร อาจกนัภัย ๔๗ ๒๓ ศษ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ป.๔-๖ ๕๖
๙๔ นางสาวนงลักษณ์ ดุรงค์รัตน์ ๔๖ ๑๘ กศ.บ. การประถมศึกษา ภาษาองักฤษ ป.๕-๖ ๕๖
๙๕ นางคล้องจติต์ กลมลี ๓๙ ๑๗ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ป.๕-๖ ๘๐
๙๖ นางสาวจงกล แกว้สุรินทร์ ๔๑ ๑๗ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ ป.๖ ๑๒๔
๙๗ นางสาวชุตินันท์ ธีระพร ๓๔ ๑๐ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  - ๕๖
๙๘ นายเอกพงษ์ หล่ีอนิทร์ ๓๖ ๘ ค.บ. เทคโนโลยีนวตักรรมทางการศึกษา การงานอาชีพ ป.๔-๖ ๗๐
๙๙ นางธนิยา พานเพง็ ๓๐ ๖ วท.บ. เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อตุสาหกรรม ธุรการสาย  - ๕๖
๑๐๐ นางสาวนิตยา จุ่นบุญ ๒๗ ๓ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-๔ ๕๓
๑๐๑ นายโสภณ เอง้ฉว้น ๖๔ ๔๒ ค.บ. การประถมศึกษา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ  - ๕๖
๑๐๒ นายมาโนช ประกอบสุข ๕๒ ๒๑ ค.บ. การประถมศึกษา การงานอาชีพ,สุขศึกษา ป.๓,ม.๒ ๕๖
๑๐๓ นางสุภาพร สารภี ๓๑ ๕ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ป.๔ ๕๖
๑๐๔ นางเกศรา เหลาค า ๓๑ ๖ ศศ.บ. สารสนเทศทัว่ไป การงานอาชีพ ป.๖ ๕๖
๑๐๕ นางสายนะที ฤทธิโสม ๔๘ ๒ วท.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.๔-๖ ๘๐

ชื่อ - สกลุ วิชาทีส่อน/ชั้น



๑๐๖ นางสาวสายหยดุ ศรีคราม ๓๕ ๒ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ป.๔-๕ ๕๖
๑๐๗ นางสาววนิดา จติชอบใจ ๓๔ ๒ บธ.บ. การบริหารธุรกจิ ธุรการสาย  - ๕๖

ที่ อายุ
ประสบ
 การณ์

วฒิุ วชิาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๑๐๘ นางสาวอรุณศรี ธีระกาญจน์ ๔๘ ๒๔ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงานอาชีพ ป.๖ ๑๐๔
๑๐๙ นางสาววรี วินิจฉยั ๔๖ ๑ กศ.บ. สุขศึกษา คณิตศาสตร์ ป.๖ ๖๐
๑๑๐ นางสาวกลุธิดา สันติเสวี ๒๙ ๑ ศศ.บ. ภาษาจนี ภาษาจนี ป.๑-ม.๓ ๕๖
๑๑๑ นายอนุวัฒน์ กลมลี ๓๖ ๑ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ป.๔-๖ ๕๖
๑๑๒ นายจ าลอง ชัยภูธร ๓๔ ๑ ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา ภาษาองักฤษ ป.๕ ๕๖

ที่ อายุครู
ประสบ
การณ์

วฒิุ วชิาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๑ นางสาวดลฤดี ปัสสา ๓๐ ๓ วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ ม.๑ ๕๖
๒ นายกติติ เหลาค า ๓๕ ๑๐ ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา คริสต์ศาสนา ม.๑-๓ ๙๓
๓ นายสุรเชษฐ พลายงาม ๒๗ ๓ ศ.บ. ศิลปะไทย ศิลปะ ม.๑,๓ ๗๒
๔ นางสตรีวรรณ อารีรอบ ๕๕ ๘ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑ ๗๒
๕ นางพทันี โชติรสสุคนธ์ ๓๙ ๔ ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ ป.๖,ม.๑ ๕๖
๖ นางสาวราตรี ดิเรกสี ๒๙ ๕ กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา คอมพวิเตอร์ ม.๒-๓ ๑๐๗
๗ นางสาวกิ่งดาว เชื่อมสุข ๔๙ ๗ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคม,ประวัติศาสตร์ ม.๓ ๗๖
๘ นางองัคณา กลิ ๓๘ ๓ ค.บ. สุขศึกษา ภาษาองักฤษ ม.๒ ๑๐๓
๙ นายกติติศักด์ิ อสุุมสารเสวี ๓๔ ๑๐ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๒ ๘๘

๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ พทิักษ์โยธากลุ ๓๘ ๑๔ ว.บ. ผลิตรายการวทิยุ-โทรทัศน์ ห้องทะเบียน  - ๕๖
๑๑ นายอานัส มั่นทอง ๓๗ ๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วทิย,์สุขศึกษา,แนะแนว ม.๑-๓ ๕๖
๑๒ นางสาวศรทิพย์ บุญคง ๒๙ ๕ คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา การงานอาชีพ ม.๑-๓ ๑๑๘
๑๓ นางวิมลมาศ ป้อมงาม ๓๕ ๑๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๓ ๑๕๒
๑๔ นางสาวภัททิรา ศิริค า ๒๙ ๖ กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.๓ ๑๑๙
๑๕ นางนงลักษณ์ พนัธุอ์ารีย์ ๓๗ ๑๔ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๓ ๑๑๖
๑๖ นางสาวเบ็ญจวรรณ บัวรอด ๔๙ ๑๓ ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป พละ,สุขศึกษา ม.๑,๓ ๕๙
๑๗ นางธนัชนันท์ วราห์ค า ๓๘ ๑๔ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์,สุขศึกษา ม.๑-๓ ๕๖
๑๘ นายวัชรินทร์ ดีสุ ๓๓ ๑๐ ค.บ. ฟสิิกส์ วิทย,์ล.ส.,ชุมนุม ม.๒-๓ ๕๖
๑๙ นางสาวจริภา จติตรีสาร ๒๖ ๓ กศ.บ. การแนะแนว แนะแนว ม.๑-๓ ๘๓
๒๐ นายสรยทุธ์ จนัทร์เนย ๒๘ ๓ วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษา,ว่ายน้ า ม.๒ ๑๐๓
๒๑ นายวิรัช มีชัย ๒๙ ๒ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม,ประวัติศาสตร์ ม.๒ ๙๒
๒๒ นายกนัย์ วงษ์ชีรี ๖๒ ๒๑ Psy.D. จติวทิยาการบริหารและการเป็นผู้น าองค์กร แนะแนว  - ๕๖
๒๓ นางธัญญรัตน์ ฟุง้ศิลปชัยพร ๖๐ ๓๖ ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาองักฤษ ม.๓ ๗๒
๒๔ นางสุรางค์ ไทยวิรัช ๖๐ ๓๔ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ม.๒ ๕๙

ชื่อ - สกุล สอนวชิา/ชั้น

ครูระดบัมธัยมศึกษา

ชื่อ - สกุล วชิาที่สอน/ชั้น



๒๕ นางสาวจริาภรณ์ รอดน้อย ๕๕ ๓๔ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๒ ๗๒
๒๖ นายวิรัตน์ ค าเจริญ ๕๔ ๓๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน  - ๖๘

ที่ อายุครู
ประสบ
การณ์

วฒิุ วชิาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๒๗ นางชุดาธร ถนัดผ่อง ๕๕ ๒๙ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ คอมพวิเตอร์ ม.๑ ๕๖
๒๘ นายกล้าหาญ หนึ่งแววแดง ๕๔ ๒๑ ศษ.บ. ประถมศึกษา ดนตรี ม.๑-๒ ๗๓
๒๙ นายสุริยา มนัสศิลา ๓๗ ๑๒ วท.บ. ชีววิทยาประยกุต์ วิทยาศาสตร์ ม.๓ ๑๐๐
๓๐ นางสาวพรเพญ็ สุขไกรไทย ๓๙ ๑๒ บธ.บ. การตลาด ธุรการสาย  - ๕๙
๓๑ นายเดโชชัย ไทยวิรัช ๖๑ ๓๕ ค.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.๓ ๘๓
๓๒ นายสิทธา นิลสันธิ ๖๕ ๑๘ M.A. มานุษยวิทยา ศาสนา ม.๑-๓ ๗๕
๓๓ นางสาวส าเภา พมิพคู์ณ ๔๖ ๖ ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ บรรณารักษ์  - ๕๖
๓๔ นางสาวปัทมา ผลสินธุ์ ๕๗ ๔ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓ ๑๐๓
๓๕ นางสาวจรีุรัตน์ แปงต่อม ๒๙ ๒ วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ม.๒ ๗๕
๓๖ นายคมกฤช วรรณขาว ๒๘ ๒ วท.บ. พลศึกษา พละ,สุขศึกษา ม.๑-๒,๔ ๗๕
๓๗ นายชูศักด์ิ ดัชถยุาวัตร ๔๔ ๒ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณิตศาสตร์ ม.๑ ๗๓
๓๘ นางสาวกฤษฏ์ณิชากร หนองนา ๔๑ ๑ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ม.๒ ๖๖
๓๙ นางสาวอบุล มะลิโค ๓๔ ๑ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.๑-๒ ๘๓
๔๐ นางสาวสิรินทิพย์ สุขประเสริฐ ๓๑ ๑ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.๑ ๗๕
๔๑ นางสาวศิริลักษณ์ บัวจนัทร์ ๒๘ ๑ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคม,ประวัติศาสตร์ ม.๑ ๔๓
๔๒ นายเชษฐธวัช ชวกาญจนกจิ ๕๓ ๓๔ กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา ภาษาองักฤษ ม.๓ ๖๗
๔๓ นางสาวสุพตัรา ธัญน้อม ๖๓ ๓๖ รป.ม. บริหารทัว่ไป ธุรการ,การเงิน  - ๕๖
๔๔ นางจารุณีย์ กิ่งทอง ๓๓ ๗ ศศ.บ. การบัญชี บัญชี  - ๔๘
๔๕ นางสาวดารณี สายสนิท ๓๒ ๕ บธ.บ. การจดัการทัว่ไป บรรณารักษ์                                                                                                                                                                                                              ๕๖
๔๖ นางสาวสุรางคณา นนทะสร ๔๔ ๑ ค.ม. บริหารการศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๓ ๕๖
๔๗ นายวิทวัส อนิทะแสง ๒๖ ๑ ศศ.บ. ดนตรีไทย ดนตรี ป.๑-๓,ม.๑-๒ ๕๖
๔๘ นางสาวกชพร สร้อยเกลียว ๒๔ ๑ วท.บ. ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ม.๑ ๔๑
๔๙ นางสาวสุภาสิรี กรีติวานิชย์ ๒๙ ๑ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ม.๑-๓ ๗๕
๕๐ นายโชคชัย ตันเจริญ ๓๐ ๑ วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอร์ ม.๒-๓ ๑๑๐
๕๑ นางสาวศยามล พลูศิริ ๓๑ ๗ ศศ.บ. จติวิทยา แนะแนว ม.๔-๖ ๗๒
๕๒ นายสังวรณ์ ขนุนนท์ ๓๐ ๔ ค.บ. ฟสิิกส์ ฟสิิกส์,วิทยาศาสตร์ ม.๔-๕ ๗๑
๕๓ นางสาวพศิรา แยม้ศรี ๕๗ ๒๑ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.๔-๕ ๘๖
๕๔ นางสาวอมุาพร อบมา ๓๖ ๖ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔-๕ ๕๖
๕๕ นายวิสิฎฐ์ สุทธสนธิ์ ๓๕ ๖ ศษ.บ. สังคม สังคม ม.๔-๕ ๕๖
๕๖ นางสาวกติิยา กิ่งพทุธพงษ์ ๔๕ ๑๗ กศ.ม. ประวัติศาสตร์ สังคม,ประวติัศาสตร์,ภูมิศาสตร์ ม.๕-๖ ๕๖
๕๗ นางอภิลักษณ์ สวยงาม ๔๙ ๒๒ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๖ ๗๘
๕๘ นายภูไท ป้อมงาม ๓๙ ๑๗ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์,ชีววิทยา ม.๕-๖ ๗๘
๕๙ นายอรรถพล ศิริพงษ์ ๔๗ ๑๗ ศศ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะ ม.๔,๖ ๘๖
๖๐ นางสาวพรรณี ฉายศิริ ๕๔ ๒๙ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคม,ประวัติศาสตร์ ม.๔,๖ ๘๖

ชื่อ - สกุล วชิาที่สอน/ชั้น

เทคโนโลยแีละ เทคโนโลยแีละ 

เทคโนโลยแีละ นวตักรรมทาง



๖๑ นายธิฒิวุฒิ พันธุ์เจริญเกยีรติ ๔๘ ๒๕ วท.บ. ฟสิิกส์ ฟสิิกส์ ม.๕-๖ ๘๖

ที่ อายุ
ประสบ
 การณ์

วฒิุ วชิาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๖๒ นางทัศนีย์ นิรันดรเกยีรติ ๕๔ ๓๐ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔,๖ ๘๖
๖๓ นางสุรีย์ นุชน้อย ๕๒ ๒๘ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๖ ๘๖
๖๔ นางลัดดา โทออ่น ๖๗ ๒๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป LAB BOY ม.๔-๖ ๕๖
๖๕ นายชัยพร กจิมงคล ๕๔ ๕ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ทีป่รึกษาหัวหน้าสาย ม.๔-๖ ๖๘
๖๖ นางสาวพวงรัตน์ อบเชย ๕๔ ๓๔ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๕-๖ ๕๖
๖๗ นายอดุล นุชน้อย ๕๓ ๓๓ มศ.5  - การงานอาชีพ ม.๓-๔,๖ ๘๖
๖๘ นายพาที นาคนาคา ๕๐ ๒๗ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา,พลศึกษา ม.๖ ๗๒
๖๙ นายภารดา ศิลป์ชัย ๓๘ ๒ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.๔-๕ ๕๖
๗๐ นางสาวลัดดา ศิลป์ชัย ๓๔ ๑๒ ปวส. คอมพวิเตอร์ ธุรการสาย  - ๕๖
๗๑ นางเพยีงดาว อสุุมสารเสวี ๓๓ ๑๐ วท.บ. วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพวิเตอร์ ม.๔-๖ ๗๔
๗๒ นายสุนทร ศรีค า ๔๒ ๒ ศศ.บ. ภาษาองักฤษธุรกจิ ภาษาองักฤษ ม.๕ ๖๒
๗๓ นางสาวชนิดา สุทธิจติ ๕๘ ๓๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาองักฤษ ม.๖ ๑๑๐
๗๔ นายบริพตัร อนิทรบุญ ๓๘ ๘ วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษา,พลศึกษา ม.๔-๕ ๘๖
๗๕ นายนิรันดร์ บุญสนาน ๕๔ ๓๓ กศ.บ. ศิลปศึกษา หัวหน้าฝ่ายธุรการ  - ๕๖
๗๖ นายชานนท์ สงวนศักด์ิ ๔๐ ๒ ศป.บ. จติรกรรม ธุรการ,สารสนเทศ  - ๕๖
๗๗ นายกล้อง ไชยเผือก ๔๙ ๑๒ ศศ.บ. ปรัชญา แนะแนว,ศาสนา ม.๓ ๕๖
๗๘ นางรัตนา นิจบรรณ ๓๑ ๒ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์,ชีววิทยา ม.๔-๕ ๕๖
๗๙ นายไพโรจน์ ทรงหาค า ๓๓ ๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คริสตศาสนา ม.๔-๖ ๘๐
๘๐ นายสุริยนั สุทธิประภา ๓๓ ๑ วท.ม. เคมี เคมี ม.๔-๕ ๖๒
๘๑ นายมาลิกกยีา่ร์ ราเหม ๕๔ ๑ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.๔-๕ ๑๐๔
๘๒ นายประภาส ศรีเจริญ ๕๖ ๑ ศษ.ม. บริหารการศึกษา อธิการโรงเรียน  - ๖๘
๘๓ นายเจริญ ศรีพกุ ๔๕ ๑ ศษ.บ. มัธยมศึกษา แนะแนว ม.๔ ๕๖
๘๔ นายพนม วิทยานุกรณ์ ๔๖ ๖ ค.ม. บริหารการศึกษา แนะแนว ม.๕ ๕๖
๘๕ นายพชิิต เวชรักษ์ ๕๔ ๗ ศษ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คริสตศาสนา ม.๔ ๕๖

ที่ อายุครู
ประสบ
การณ์

วฒิุ วชิาเอก
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๑ นายจรุญ ชัยขวัญดี ๓๔ ๖ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ  - ๕๖
๒ นางสาวชลฤดี ไชยสมบูรณ์ ๓๙ ๔ นศ.บ. ประชาสัมพันธ์ บัญชี  - ๔๐

ชื่อ - สกุล สอนวชิา/ชั้น

ครูบุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ - สกุล วชิาที่สอน/ชั้น



ที่ อายุครู ประสบ 
การณ์ วฒิุ วชิาเอก

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๑ นางธัญญารัตน์ โชว์พทิยพรชัย ๓๘ ๖ อ.ศศ. บริหารธุรกจิ ห้องทะเบียน  - ๕๖
๒ นายวัลลภ น้อยสงวน ๓๓ ๖ ปวส. ช่างอเิล็กทรอนิคส์ สารสนเทศ  - ๕๖
๓ นางสาวอลิษา ภูห่อม ๒๘ ๕ ม.6  - เตรียมความพร้อม อ.๑/๖ ๔๖
๔ นางสาวณัฏฐสิญา ปานเจริญ ๔๐ ๓ ปวท. คอมพวิเตอร์ธุรกจิ คอมพวิเตอร์ อ.๓ ๕๖
๕ นางยพุนิ ชัชวาลย์ ๖๓ ๒ กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.๔,๖ ๗๒
๖ นายเมฆ มักสัน ๓๓ ๒ ปวช. ช่างอเิล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมคอมพวิเตอร์  - ๕๖
๗ นางพมิพา เตียวไพบูลย์ ๗๐ ๒ พ.ม.  - เตรียมความพร้อม อ.๒/๓ ๔๖
๘ Miss Josephine Thandar Chit ๔๕ ๑ M.A. English Language Teaching ภาษาองักฤษ ม.๑ ๑๕
๙ นางจริะญา บุญประกอบ ๓๕ ๑ บธ.บ. การบัญชี ห้องทะเบียน  - ๕๖

๑๐ นางสาวละไมล์ พละเอน็ ๓๐ ๑ ศษ.ม. บริหารการศึกษา วทิยาศาสตร์,ล.ส.,แนะแนว,ชุมนุม ป.๒-๓ ๕๖
๑๑ นางสาวหทัยชนก เสาร์แกว้ ๒๓ ๑ วท.บ. พลศึกษา พละ,สุขศึกษา,ว่ายน้ า ป.๑-๓ ๕๖
๑๒ นายเชาว์ชัยพฒัน์ ศันสนยทุธ ๕๓ ๑ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คริสตศาสนา ม.๕ ๕๖
๑๓ นางสาวเพญ็จนัทร์ ชงโคจรูญ ๒๔ ๑ ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา เตรียมความพร้อม อ.๑/๑ ๔๖
๑๔ นางสาวมะลิ นิมิตคีรีมาศ ๒๓ ๑ ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา เตรียมความพร้อม อ.๒/๖ ๔๖
๑๕ นางสาวอบุลวรรณ ค ามา ๓๖ ๙ เดือน ค.บ. การประถมศึกษา ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๒ ๔๖
๑๖ นายพรชัย ทองลา ๒๗ ๘ เดือน นศ.บ. การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ภาษาไทย ป.๕ ๔๖
๑๗ นายโกศล แสงทอง ๔๔ ๘ เดือน ศษ.บ. ดุริยางค์ไทย ดนตรี ป.๔-๖ ๔๖
๑๘ นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณโณ ๒๔ ๘ เดือน ศษ.บ. พลศึกษา พละ,ว่ายน้ า ป.๑-๓ ๓๘
๑๙ นางอรุณี ศรีตันดา ๔๗ ๕ เดือน วท.บ. เคมี ไทย,คณิต,สังคม,ประวัติฯ,แนะแนว,ล.ส.,ชุมนุม ป.๓ ๑๙
๒๐ นายอาทร อคัควุฒิกลุ ๓๔ ๕ เดือน ค.บ. ดนตรีสากล ดนตรี ม.๓ ๒๐
๒๑ นายสุนทร ศรีจนัทร์ ๒๖ ๔ เดือน ร.บ. รัฐศาสตร์ สังคม ป.๔-๕ ๑๖

ที่ อายุครู ประสบ 
การณ์ วฒิุ วชิาเอก

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงทีรั่บ

การพัฒนา/ปี

๑ Miss Kulajit  Khaneeyor ๒๘ ๔ B.A. ภาษาองักฤษธุรกจิ ภาษาองักฤษ ป.๓-๔  -
๒ นายสุเทพ ถนัดผ่อง ๕๖ ๓ กศ.บ. ภาษาองักฤษ สังคม,ประวัติศาสตร์ ม.๒ ๕๖
๓ Mr. Mongkol Pitivetrasmee ๒๕ ๓ B.Sc. Engineer ภาษาองักฤษ ม.๑-๓ ๒๖
๔ Mr. Arron John Zeb Clarke ๒๘ ๑ B.B.A. Business English ภาษาองักฤษ ป.๒,๖  -
๕ Miss Joanne Gumban Abing ๔๒ ๑ B.S.BA. Accounting ภาษาองักฤษ ป.๑,๔,ม.๑  -
๖ Miss Rowena A Legaspi ๓๕ ๑ B.Sc. Computer science ภาษาองักฤษ อ.๓,ม.๓  -
๗ Miss Alison Pukurdpol ๒๕ ๑ B.A. Anthropology ภาษาองักฤษ ป.๕  -
๘ Miss Mary Ann Bacud ๓๔ ๗ B.Ed. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ป.๒,๖  -
๙ Miss Liezel H. Lappay ๒๕ ๓ BEED. Elementary Education ภาษาองักฤษ ป.๑  -

๑๐ นายแอนโทนี่ มาเรียน โนโรน่า ๖๐ ๒๒ H.A.F.T. Management ภาษาองักฤษ ม.๔ ๕๖

ครูอัตราจ้าง

ชื่อ - สกุล วชิาที่สอน/ชั้น

ครูต่างชาติ

ชื่อ - สกุล วชิาที่สอน/ชั้น


