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ข้อมูลครูและบุคลากร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 

อายุ  (ปี  /เดือน 
) ต าแหน่ง / 

วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
ในภาคเรียนนี ้จริง ราชการ 

1 น.ส.วรรณรัตน ์ โปษกานนท์ 57 31 ครูช านาญการพิเศษ ครุศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.2 

34  ชัว่โมง 

2 นายสมศักดิ์ ใจเพ็ชร์ 49 24 ครูช านาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต 
การสอน

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.4 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5 

60  ชั่วโมง 

3 น.ส.ธีณรันต์ สังหร 37 12 ครูช านาญการพิเศษ การศึกษามหาบัณฑิต 
การสอน

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.1 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 

84  ชั่วโมง 

4 นางพุธชาด ศักดิ์แสง 35 10 ครูช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.4 

 
48  ชั่วโมง 

5 นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ 36 8 ครูช านาญการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.4 84  ชั่วโมง 

6 น.ส.สุลักขณา คุ้มทรัพย์ 36 8 ครูช านาญการ การศึกษามหาบัณฑิต 
การสอน

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.5 

 
162 ชั่วโมง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 

อายุ  (ปี  /เดือน )  
ต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
ในภาคเรียนนี ้

จริง ราชการ 

7 นายสรศักดิ์ โพธิ์นิล 35 8 ครูช านาญการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยี
การศึกษา 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.6 160 ชั่วโมง 

8 นายกิตณิวัฒช์ แซ่วู่ 34 8 ครูช านาญการ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5 84 ชั่วโมง 

9 นายไพบูลย์ พงษ์หิรัญเจริญ 46 18 ครูช านาญการ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
มัธยมศึกษา – 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.6 
is ม.5 

42 ชั่วโมง 

10 นางสาวพรนภา พันธ์ไชยา 33 8 ครู คศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.6 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.6 

48 ชั่วโมง 

11 น.ส.รัศมี วงวิลัย 36 7 ครู คศ.1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.2 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4 

28 ชั่วโมง 

12 น.ส.สุกัญญา ภูรักษา 35 6 ครู คศ.1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
บริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 

 

96 ชั่วโมง 

13 นางเบญจวรรณ ภมะราภา 35 3 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4 
24 ชั่วโมง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 

อายุ  (ปี  /เดือน )  
ต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
ในภาคเรียนนี ้

จริง ราชการ 

14 นางสาวฉลอม สุดเขียว 41 2 ครูผู้ช่วย ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
วัดและ

ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 120  ชั่วโมง 

15 นางสาวศรีรุ้ง มรกฏ 29 2 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.3 42  ชั่วโมง 

16 นายพีรวัส ปงเทพ 38 2 ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 
72 ชั่วโมง 

17 
 

นางสาววิรัลนัฐ 

 

ภิญโญ 
 

28 
 

7 เดือน 

 

ครูผู้ช่วย 

 

ครุศาสตรบัณฑิต 

 

คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.3 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4 

48 ชั่วโมง 

18 นางสาวปัทมา คละบุตร 26 3 เดือน 

 

 
ครูผู้ช่วย 

ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5 
is ม.2 

- 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง                            

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
อายุ  

 (ปี  /เดือน )  

ประสบการณ์
การสอน 

 (ปี  /เดือน )  
วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
ในภาคเรียนนี ้

1 นายหัษฎายุ กองพอด 29 3 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.3 

12 ชั่วโมง 

2 น .ส.ธัญญารัตน์  เปี่ยมปาน 27 3 ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.1 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 

30 ชั่วโมง 

3 
 

นายอนันต์ วิกล 27 2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 

30 ชั่วโมง 

4 น .ส. อรอุมา  มูลจันทร์ 26 2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.5 

60 ชั่วโมง 

5 น .ส. เจนจิรา  แก้วนาพันธ์ 26 2 ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.5 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.6 

36 ชั่วโมง 

6 นายจามิกร 
 
ฤทธิ์มนตรี 
 

26 1 ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.6 

30 ชั่วโมง 
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 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  25  คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  25 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด  -  คน คิดเป็นร้อยละ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
อายุ  

 (ปี  /เดือน )  

ประสบการณ์
การสอน 

 (ปี  /เดือน )  
วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา 
ในภาคเรียนนี ้

7 
 

นายพรเทพ 
 

ศรีดอนทราย 24 4 เดือน ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.5 

12 ชั่วโมง 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
 

ครูประจ าการ 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี( ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น 
 

สอนตรงตาม 
จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นางชนิดา      ทองประดับ 44 22 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ.(วท.บ.) ชีววิทยา ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
ม.4 

  
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

2 นางสาวอนันต์พร   เทียมเมฆ 58 32 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.บ. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
โลกทั้งระบบ ม.2 

ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.6 
 

  

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
วิทยาศาสตร์ 

3 นางอรชร    เที่ยงยุติธรรม 59 37 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
คอ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

พลังงานกับชีวิต ม.6   

4 นางพรวิไล   สุวรรณพานิช 59 36 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. เคมี เคมีพ้ืนฐาน 
ม.4 

  

5 นางกรรณิกา   ซักตั่น 58 35 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
การสอนเคมี 

เคมีเพ่ิมเติม2 
ม.5 

  

6 นางสาวโสภี    สุคนธประ
พันธ์ 

54 30 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 
โลก ดาราศาสตร์ ม.4 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี( ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น 
 

สอนตรงตาม 
จริง ราชการ เอก ถนัด 

7 นายอดิศร    มณีศิริ 52 29 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. 
กศ.ม. 

ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

เชื้อเพลิง ม.3 
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 

  

8 นางสาวอารีย์        เทียมเมฆ 50 22 ครู 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์พ้ืนฐาน ม.1   

9 นางพัชรนันท์    ศิริทรัพย์ 53 9 ครู คศ.1 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทย์พ้ืนฐาน ม.1   
10 นายภูมินทร์     สุวรรณสูร 33 7 ครู คศ.1 ปริญญาตรี 

วท.บ. 
ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.6   

11 นางสาวนภาจิตร    ดุสด ี 36 6 ครู คศ.1 ค.บ. 
คอ.ม 

เคมี เคมีเพ่ิมเติม 
ม.6 

  

12 นางสาวละอองดาว  เอี่ยม
สอาด 

33 5 ครู คศ.1 ปริญญาโท 
ศษ.ม. 

บริหารการศึกษา ชีววิทยาพ้ืนฐาน ม.4 
พันธุกรรม ม.5 

  

13 นายพรชัย   นามภูษา 31 5 ครู คศ.1 วท.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหารการศึกษา 

ดุลยภาพฯ ม.4 
วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 

  

14 น.ส.ณัจจนันท ์ จันทร์ทองสุข 37 5 ครู คศ.1 ปริญญาตรี 
ค.บ. 

เคมี เชื้อเพลิง ม.3 
เคมี ม.5 

  

15 นางสาวไฉไลรัตน์   บรรลือ 38 3 ครู คศ.1 ปริญญาตรี 
วท.บ. 

ชีววิทยา วิทย์กับโลกทั้งระบบ 
ชีววิทยา ม.5 
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ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี( ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น 
 

สอนตรงตาม 
จริง ราชการ เอก ถนัด 

16 นายณรงค์ฤทธิ์   โฮ้งจิก 26 2 ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปและ
เคมี 

วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 
เคมีเพ่ิมเติม 2 ม.5 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 

  

17 นางสาวกุลพัชร   ศรีสุภาพ 26 2 ครู คศ.1 ปริญญาตรี 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4 ม.5   

18 นางสาวสุภาพร  จันทรจตุรภัทร 32 1 ครผูู้ช่วย ปริญญาตรี 
ค.บ. 

ชีววิทยา พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ม.5 
ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.5 

  

19 นายสาโรจน์       กุลศิลาฤทธิ์ 32 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย วท.บ. 
ป.บัณฑิต 

ฟิสิกส์ ของเล่นเชิงวิทย์ ม.1 
ฟิสิกส์ ม.6 

  

20 นายอนุสรณ์          พรมไชย 32 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 
วท.บ. 

อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทย์พ้ืนฐาน ม.1 
วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 

  

21 นางสาวปนัญญา     วัฒนา 24 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 
ค.บ. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 
พลังงานกับชีวิต 

  

 
 
 
 
 

 



 54 

 

ข้อมูลครูอัตราจ้าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 

 

ครูอัตราจ้าง 
 

 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ปี/เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ป/ีเดือน) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวนันทภัสร์      พุทธสรณ ์ 40 3 ปี ค.บ. 
กศ.ม. 

เคมี 
การสอนวิทยาศาสตร์ 

วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 สพฐ. 

2 นางสาวจารุวรรณ     สุขสนิท 36 10 ปี ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยาเพ่ิมเติม4 ม.6 
โลกดาสาสตร์และอวกาศ 

สพฐ. 

2 นางสาววราลักษณ์   ขุนาพรม 25 2 ปี วท.บ. เคมี วิทย์พ้ืนฐาน ม.1 
สารและสมบัติของสาร 

สพฐ. 

3 นางสาวอ าพรพรรณ   ด่างพล้อย 25 2 ปี วท.บ. ฟิสิกส์ ของเล่นเชิงวิทย์ 
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 

สพฐ. 

4 นางสาวอรพรรณ      ศาลาแดง 25 2 เดือน วท.บ. เคมี วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 
เคมีพ้ืนฐาน 

สพฐ. 

5 นางสาวโชติกา       วงค์ษาเนาว์ 25 1 เดือน ค.บ. เคมี วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 สพฐ. 
6 นางสาววรรณศิริ     มินทยักษ์ 25 3 ปี วท.บ. ฟิสิกส์ วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 

ฟิสิกส์พืน้ฐาน  
อบจ. 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

ครูประจ าการ  

ที ่ ชื่อ – สกุล 

อายุ )ปี( 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ปีการศึกษา

2559  
จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นางชนิดา      ทองประดับ 44 22 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ.(วท.บ.) ชีววิทยา ชีววิทยาเพ่ิมเติมม.4     80ชั่วโมง 
ค.ม. การศึกษา

วิทยาศาสตร์ 
2 นางสาวอนันต์พร   เทียมเมฆ 58 32 คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. 

ศษ.บ. 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
โลกทั้งระบบ ม.2 

ชีววิทยาเพ่ิมเติม5 ม.6 
 

  54ชั่วโมง 

ศษ.ม. หลักสูตรและ 
การสอน 

วิทยาศาสตร์ 
3 นางอรชร    เที่ยงยุติธรรม 59 37 คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. 
คอ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
เทคโนโลยีเทคนิค

ศึกษา 

ทรัพยากรดินหินแร่ ม.6   74ชั่วโมง 

4 นางพรวิไล   สุวรรณพานิช 59 37 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. เคมี 
 

เคมีพ้ืนฐาน ม.4 
วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 

 
 
 

  64ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 

อายุ )ปี( 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ปีการศึกษา

2559  
จริง ราชการ เอก ถนัด 

5 นางกรรณิกา   ซักตั่น 58 35 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. 
วท.ม. 

เคมี 
การสอนเคมี 

เคมีเพ่ิมเติม3 
ม.5 

  42 ชั่วโมง 

6 นางสาวโสภี    สุคนธประพันธ์ 53 29 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 
วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 

  74 ชั่วโมง 

7 นายอดิศร   มณีศิริ 51 28 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. 
กศ.ม. 

ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

พลังงานทดแทนกับการใช้
ประโยชน์ ม.3 

ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 

  58 ชั่วโมง 

8 นางสาวอารีย์        เทียมเมฆ 49 21 คร ู

ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์พ้ืนฐาน ม.1   90 ชั่วโมง 

9 นางพัชรนันท์     ศิริทรัพย์ 52 8 ครู คศ.1 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทย์พ้ืนฐาน2 ม.1   42 ชั่วโมง 

10 นายภูมินทร์   สุวรรณสูร 32 6 ครู คศ.1 วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เพิ่มเติม5 ม.6   74 ชั่วโมง 
11 นางสาวนภาจิตร    ดุสด ี 3 7 ครู คศ.1 ค.บ. เคมี เคมีเพ่ิมเติม5 ม.6 

วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 
  48 ชั่วโมง 

คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

12 
 

นางสาวละอองดาว  เอ่ียมสะอาด 
 

34 5 ครู คศ.1 ปริญญาตรี 
วท.บ. 

ปริญญาโท 
ศษ.ม. 

ชีววิทยาประยุกต์
(จุลชีววิทยา) 
การบริหาร
การศึกษา 

 

ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.4  
วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 

  64 ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 

อายุ )ปี( 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ปีการศึกษา

2559  
จริง ราชการ เอก ถนัด 

13 นายพรชัย   นามภูษา 32 5 ครู คศ.1 วท.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
บริหารการศึกษา 

วิทย์พื้นฐาน ม.2 
ชีววิทยาเพิ่มเติม ม.5 

  110ชั่วโมง 

14 นางสาวณัจจนนัท์  จันทร์ทองสขุ 36 4 ครู คศ.1 ค.บ. เคมี เคมีเพิ่มเติมม.5 
พลังงานทดแทนกับการใช้

ประโยชน์ ม.3 

  70ชั่วโมง 

15 นางสาวไฉไลรัตน์   บรรลือ 37 1 ครู คศ.1 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5 
วิทย์พื้นฐาน ม.3 

  74ชั่วโมง 

16 นายณรงค์ฤทธิ์   โฮ้งจิก 25 1 ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
และเคมี 

เคมีเพิ่มเติม ม.6 
วิทย์พื้นฐาน ม.2 

การสื่อสารและการน าเสนอ ม.5 

  134ชั่วโมง 

17 นางสาวกุลพัชร   ศรีสุภาพ 25 1 ครู คศ.1 กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 
การสื่อสารและการน าเสนอ ม.5 

  86ชั่วโมง 

18 นางสาวสุภาพร  จันทรจตุรภัทร 32 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา วิทย์พื้นฐาน ม.3 
ชีววิทยาเพิ่มเติม ม.5 

  86ชั่วโมง 

19 นายสาโรจน์       กุลศิลาฤทธิ์ 33 1 ปี  
 

ครูผู้ช่วย วท.บ. 
ป.บัณฑิต 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.6 
การเคลื่อนที่และแรงใน

ธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 

  94ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 

อายุ )ปี( 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ปีการศึกษา

2559  
จริง ราชการ เอก ถนัด 

20 นายอนุสรณ์          พรมไชย 32 1ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทย์พ้ืนฐาน ม.1 
วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 

  90ชั่วโมง 

21 นางสาวปนัญญา     วัฒนา 25 1ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 
พลังงานกับชีวิต 

  62ชั่วโมง 

22 นางสาวอารียา  กองวิมาน 23 3 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษานอก
ระบบโรงเรียนและ

เคมี 

เคมีเพ่ิมเติมม.4 
พลังงานทดแทน ม.3 

  52ชั่วโมง 

23 นางสาวจิณห์จุฑา พิพิธจันทร์ 25 2 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ฟิสิกส์ วิทย์พ้ืนฐาน ม.1 
ฟิสิกส์เพิ่มเติม1 ม.4 

  46ชั่วโมง 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ 

(ปี/เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ปี/เดือน) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาใน 
ปีการศึกษา 2559 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวจารุวรรณ     สุขสนิท 36 10 ปี ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.5 
ดวงดาวและโลกของเรา 

80 ชั่วโมง สพฐ. 

2 นางสาวนันทภัสร์   พุทธสรณ์ 41 4 ปี ค.บ. 
กศ.ม. 

เคมี 
การสอน

วิทยาศาสตร์ 

วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 94 ชั่วโมง สพฐ. 

3 นางสาววรรณศิริ     มินทยักษ์ 25 2 ปี วท.บ. ฟิสิกส์ พลังงาน ม.5 
การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ 

ม.4 

42 ชั่วโมง อบจ. 

4 นางสาวอ าพรพรรณ   ด่างพล้อย 25 2 ปี วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.5 
ทรัพยากรดินหินแร่ ม.6 

42 ชั่วโมง สพฐ. 

5 นางสาววราลักษณ์   ขุนาพรม 25 2 ปี วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์กับความงาม ม.1 
 

58 ชั่วโมง สพฐ. 

6 นางสาวอรพรรณ      ศาลาแดง 25 1 ปี วท.บ. เคมี วิทย์พ้ืนฐาน ม.2 
วิทย์พ้ืนฐาน ม.3 

42 ชั่วโมง สพฐ. 

7 นางสาวโชติกา       วงค์ษาเนาว์ 25 1 ปี ศษ.บ. เคมี โลกทั้งระบบ ม.2 
ดวงดาวและโลกของเรา ม.4 

48 ชั่วโมง สพฐ. 
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 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 27  คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  27 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด  -  คน คิดเป็นร้อยละ – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2559 
 

ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 
นายชาติชาย  พุทธสรณ์ 44/6 20 คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษาพ้ืนฐาน ม.6 
 

  1/8 

2 
น.ส.นิธิตา  ขันธวิทยา 29/6 5/5 ครู ค.ศ.1 ศิลปศาสตร์

บัณฑิต 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

ประวัติศาสตร์ ม.5 
 

  8/64 

3 
นายชิติพัทธ์  เพียขันทา 34/8 3/6 ครู ค.ศ.1 ปริญญาโท 

ศศ.ม. 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
สังคมศึกษา ม.2 

หน้าที่พลเมือง ม.2 
  3/24 

4 
นางสาวขนิษฐา  วุฒิวิริยกิจ 37/1

0 
6/8 ครู ค.ศ.1 ศิลปศาสตร์

บัณฑิต 
ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ม.5    20/122 

5 น.ส.แอนนา  พูนวศินมงคล 27/4 3/3 ครู ค.ศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3   5/64 

6 
นางกาญจนา  ผลวัฒนะ 56/8 34 คร ู

ช านาญการพิเศษ 
ครุศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2
ประวัติศาสตร์ ม.2 
หน้าที่พลเมือง ม.2 

  1/8 

7 นางร าเพย  พึ่งมา 57/2 33 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.4 
หน้าที่พลเมือง ม.4 

 

  1/8 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

8 นางฉันทนี  ชาฤทธิ์ 58 37/6 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ครุศาสตร์
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.5 
 

  1/8 

9 นางสุณีย์  มาศสุวรรณ 58/4 24 คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. การสหกรณ์ สังคมศึกษา ม.1   1/8 

10 นางปิยวรรณ์  อุดมพงศ์พิพัฒน์ 37/3 5 ครู ค.ศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.4   3/24 

11 
นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน 33/4 2/1 คร ู ศศ.บ. รัฐประศาสน

ศาสตร์ 
สังคมศึกษา ม.3 

หน้าที่พลเมือง ม.3 
ประวัติศาสตร์ ม.3 

  6/75 

12 
นางสาวชลธิชา  เจริญผาสุข 25/1 1/7 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.1 

สังคมศึกษา ม.1 
หน้าที่พลเมือง ม.1 

  8/91 

13 
นายประสิทธิชัย  ตุเทพ 33/2 1/2 ครูผู้ช่วย กศม. 

พธบ. 
บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา ม.4 

ประวัติศาสตร์ ม.4 
  4/64 

14 นายธนายุต  ข าวงษ์ 24 2 เดอืน ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 
หน้าที่พลเมือง ม.2 

  1/8 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2559 
 

ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ปี/เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ป/ีเดือน) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาใน 

ภาคเรียนน้ี 
จ้างด้วยเงิน 

1 นางระพีพรรณ  เจริญพิทย์ 64/9 39 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.6 1/8 รายได้สถานศึกษา 
2 น.ส.นันทนา  อินทะจักร 29/2 5/8 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2

ประวัติศาสตร์ ม.2 
หน้าที่พลเมือง ม.2 

3/24 สพฐ. 

3 นางจันศิริ   วัฒนปฤดา 53/11 5 ศิลปศาสตร์บัณฑิต การบริหารธุรกิจ สังคมศึกษา ม.1
ประวัติศาสตร์ ม.1 
หน้าที่พลเมือง ม.1 

1/8 อบจ. 

4 นายธรรมรัตน์  ภควรรณ 27/6 3/6 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 
หน้าที่พลเมือง ม.3 

2/16 สพฐ. 

5 นายสุรศักดิ์  จันทิมา 26/5 1/1 กศบ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3 
สังคมศึกษา ม.3 

หน้าที่พลเมือง ม.3 

3/24 รายได้สถานศึกษา 

6 นายสุกฤษฏิ์   วาอุทัศน์ 24/1 6 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1 
หน้าที่พลเมือง ม.1 
หน้าที่พลเมือง ม.5 

3/24 อบจ. 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ปี/เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ป/ีเดือน) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาใน 

ภาคเรียนน้ี 
จ้างด้วยเงิน 

7 นายชวลิต  แวงวรรณ 24/2 3 เดอืน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 
หน้าที่พลเมือง ม.2 

3/18 รายได้สถานศึกษา 

8 นายนวเฉลิม  แก้วไพฑูรย์ 29/2 3 ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ สังคมศึกษา ม.1 
IS ม.2 

72 อบจ. 

 
 

 

 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  22  คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.36 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด  3  คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2559 

 
ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

1. นางอังคณา  โสดถานา 56 33 ครูช านาญการ อ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษอ่าน-เขียน ม.4   75 
2. นางอภิรดี  ตรีพืช 50 27 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐานม.1   75 
3. นางสาวอุไรวรรณ  สอนแสง 32/9 7 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐานม.2   132 
4. นางสาวมธุรส  ลีราช 29/10 5/4 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐานม.3   208 
5. นางสาวสุทธิชา  ขันธวิทยา 32/3 4 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐานม.4   138 
6. นางศิรดา  นาเบะคุระ 32/6 6/2 คร ู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีนเบื้องต้น2,ภาษาจีน

เบื้องต้น4,ภาษาจีน4 
  72 

7. นายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง 32/6 6/2 คร ู กศ.ม. การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีนม.4,ภาษาจีนศึกษา 
ม.4,ภาษาจีนศึกษาม.6 

  208 

8. นายคณวัฒน์  พรสุริยโรจน์ 27 4/7 คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน 5   208 
9. นางสาวเกศยุพา  โลศิริ 31 4/4 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน 4 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนม.6 
 
 

  145 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

10. นางสาวสยุมพร  บัวบุศย์ 31 4 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน 5   208 
11. นางสาวอัฏฐพรณ์  สังข์พาลี 44 2 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน   76 
12. นายนพดล  ยกรัตน์ 27 2/1   คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน 6   129 
13. นางฟาริดา  สะแปะอิง 37 1/4 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่นศึกษา 

ม.6 
  208 

14. นางสาวอัจฉรา  ชุมภู 25/1 1/2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.1  
อังกฤษพ้ืนฐาน ม.4  

  84 

15. นางสาวรัตนาภรณ์  บุพชาติ 26/2 1/2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน 4 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนม.5 

  96 

16. นางสาวณรินา   ไตรทิพย์ 29/10 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.6 
อังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 

  69 

17. นายชานันท์      สุนทรวินิต 28 9 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาญี่ปุ่นศึกษา 
ม.5 

  42 

18. นางสาวอนัญญญ์านินท์  อ้นจันทร์ 37 4 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 
อังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 

  20 

19. นางสาวนัทชา  ทองกาล 24 4 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.1 
อังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 
 
 
 

  20 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

20. นางสาวสุตราภัทร  ปฐมนุพงศ ์ 24 1/2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 
อังกฤษอ่าน-เขียนม.4 

  9 

21. นางสาวหทัยชนก  ทองอร่าม 24 1เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ -   - 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2559 
 

ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

(ปี/เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ป/ีเดือน) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาใน 

ภาคเรียนนี ้
จ้างด้วยเงิน 

1. นางจินตนา   ก้อนอินทร์ 61 35 ค.บ. พละศึกษา อังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 
อังกฤษพ้ืนฐาน ม.1 

65 สพฐ. 

2. นางสาวอารียา    มาลากุล 27 3/9 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 
อังกฤษพ้ืนฐาน ม.6 

80 รายได้โรงเรียน 

3. นางสาวกันยา   คงวิลาวัลย์ 25 2/8 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.2 
อังกฤษพ้ืนฐาน ม.4 

69 รายได้โรงเรียน 

4. นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์ส่งแสง 24/4 1/9 ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษพ้ืนฐาน ม.3 
อังกฤษอ่าน-เขียน ม.5 

69 อบจ. 

 

 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 25  คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก 25  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด  -  คน คิดเป็นร้อยละ - 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา 2559 
 

ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นางสาวภักดี  อินทร์ขาว 47 5 ปี 6 เดือน ครู คศ.1 ศศ.บ./ศษ.บ บริหารทรัพยากร
มนุษย/์ 

มัธยมศึกษา 
(ภาษาไทย) 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.3 
 

  54 

2 นางสาวภัทรพร  ป้อมสวุรรณ 
 

31 6 ปี 6 เดือน ครู คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.4 
การสื่อสารและการ
น าเสนอ ม.2 

  78 

3 นายวสันต์  มหามิตรมงคล 31 7 ปี คร ูคศ.1 ค.บ. /ศษ.ม. ภาษาไทย / 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.2   78 

4 นางสมยา  เมชฌสมภพ 56 29 ปี  ครู คศ.3 ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1   18 
5 นางเกล็ดแก้ว  ศรีนวลดี 35 4 ปี 7 เดือน ครู คศ.1 ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.2   72 
6 นางสาวอารียล์ักษณ์ อุดมแก้ว 40  4 ปี 6 เดือน ครูคศ.1 กศ.บ. /ศษ.ม. ภาษาไทย/การ

บริหารการศึกษา 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.6   72 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

7 นางสาวน้ าอ้อย วิเชียรณรัตน์ 36 6 ปี 4 เดือน ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.3 
 

  78 

8 นางสาวพรรษกร แก่นจันทร์ 36 6 ปี 3 เดือน ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.5 
การสื่อสารและการ
น าเสนอ ม.5 

  72 

9 นายยงยุทธ   อังคสัญญลักษณ ์ 28 1 ปี 4 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ./ค.ม. ภาษาไทย/การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.4 
 

  84 

10 นางสาวธัญญานันท์  สุขล้าน 25 1 ปี 4 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.3 

  84 

11 นายกิตติพงษ์  จ าชาติ 24 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.2 
ภาษาไทยเพ่ือการเขียนเชิง
วิชาการ ม.2 

  42 

12 นางสาวสริตา  คนบุญ 24 5 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.4 
ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.3 

  42 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปีการศึกษา 2559 
ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นายจารึก  จอมคีรี 30 ปี  
9 เดือน 

3 ปี ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม. 6   80 

2 นางสาวเบญจมาศ  เที่ยงอินทร์ 28 2 ปี  
6 เดือน 

ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม. 2 
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3 นางสาวจิราพร  ชมมร 27 3 ปี  ครูอัตราจ้าง กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม. 1 
 

  72 

4 นายศราวุธ  ผ่านดอยแดน 25 1 ปี  
4 เดือน 

ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม. 5   84 

5 นางสาวนิตยา   กายฤทธิ์ 24 9 เดือน ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม. 3   72 
 

 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   17 คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  17  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด -   คน คิดเป็นร้อยละ – 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2559 
 
 
ครูประจ าการ  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นางนิจรินร์  ทองพิลา 58ปี 35ปี ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.6   24 
2 นางจิราพร สวัสดิรักษ์ 56ปี 35ปี ครูช านาญการพิเศษ ป.กศ.สูง 

คบ. 
คม. 

ปร.ด. 

      พลศึกษา สุขศึกษา ม.6   26 

3 นายผดุงศักดิ์    บูรณสมบัติ 35ปี 5ปี คศ.1 วทบ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา พลศึกษา ม.2   20 

4 นายสีทัพ   ทะสุวรรณ 33ปี 6ปี คศ.1 กศ.บ. 
กศ.ม. 

พลศึกษา พลศึกษา ม.5   66 

5 นายสมตระกูล น้อยพันธ์ 57ปี 35ปี คศ.2 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.3   24 

6 
นายไทยประเสริฐ    วนวาล 35ปี   6ปี คศ.1 กศ.บ. 

กศ.ม. 
พลศึกษา 

บริหารการศึกษา 
พลศึกษา ม.1   48 

7 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สาสี 34 ปี 5 ปี คศ.1 ปริญญาตรี สุขศึกษา สุขศึกษา ม.3   36 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

8 นายบุญนุช วีรธรรมเลขา 28 ปี 1 ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี พลศึกษา พลศึกษา ม.6,4,2   66 
9 นายชัยยุทธ์ ชัยสกุลศักดิ์ 24 ป ี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี พลศึกษา สุขศึกษา ม.3, 

       พลศึกษา ม.5 
  60 

10 นางสาวณิชชา สมานบุตร 25 ปี 5 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี สุขศึกษา สุขศึกษา ม.4   36 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2559 
ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ  

(ปี/เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ป/ีเดือน) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาใน 

ภาคเรียนนี ้
จ้างด้วยเงิน 

1 นางเฉลิมศรี คชเพชร 56 10 ปริญญาตรี พลศึกษา สุขศึกษา ม.2 26 อ.บ.จ. 
2 นางสาวเรวดี ด าศรี 25 2 ปริญญาตรี สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
สุขศึกษา ม.1 20 อ.บ.จ. 

3 นายเฉลิมศิลป์ เจริญศรี 26 2 ปริญญาตรี พลศึกษา พลศึกษา ม.4,1 30 ส.พ.ฐ. 
4 นางสาวนูรนาฮาบี ผูหาดา 26 1 ปริญญาตรี สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
สุขศึกษา ม.5 66 อ.บ.จ. 

 
 

 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  14 คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  14  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด  -  คน คิดเป็นร้อยละ - 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2559 
 
 

ครูประจ าการ  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นายอนันต์        สุขชื่น 56 28 ครคูศ.3 ค.บ. ช่างยนต์, ช่างโลหะ การงานอาชีพ ม.4   4/24 
2 นายมนูญ         ชาฤทธิ ์ 58 36 ครคูศ.3 ค.บ. ช่างยนต์ การงานอาชีพ ม.3   10/60 
3 นายสุเทพ         อินทวิชัย 57 30 ครคูศ.3 คษ.บ. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ ม.3   6/36 
4 นายบุญเชิด      ต้อยปาน 59 37 ครคูศ.3 กศ.บ. เกษตร การงานอาชีพ ม.1   5/30 
5 นางปฤษณา      แผ่ตระกูล 60 40 ครคูศ.3 คศ.บ. คหกรรม การงานอาชีพ ม.1   4/24 
6 นางศรีธนา       มุ่งธัญญา 60 38 ครคูศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การงานอาชีพ ม.6 / 

IS / ธุรกิจการท่องเที่ยว 

  5/26 

7 นางเกตนุิตา     ศรีสังข์ 57 33 ครคูศ.3 ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ ม.4   6/30 
8 น.ส.หทัยภัทร   จีนสุทธิ์ 38 8 ครคูศ.1 ศศ.บ. อาหารและโภชนาการธุรกิจ

อาหาร 
IS ม.5   6/42 

9 นางดวงใจ       ภูช่ัย 
 

46 4 ครคูศ.1 
 

ศศ.บ. บริหารธุรกิจ(บัญชี) การงานอาชีพ ม.2   8/66 

10 นายชาญ         นรากล่ า 33 / 1 4 / 1 ครคูศ.1 ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การงานอาชีพ ม.6 /   3/68 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

ธุรกิจขนาดย่อม / โครงงาน
ธุรกิจ 

11 นายมนตรี        น้อยท่า
ทอง 

31 3 ครคูศ.1 วท.บ. พืชสวนประดับ การงานอาชีพ ม.1   3/68 

12 น.ส.ปิยาภา    แสงอรุณ 37 / 3 1 / 3 ครผูู้ช่วย บช.บ. บัญชี การงานอาชีพ ม.5   14/132 
13 นางพรทิพย์    ภูแสนศรี 

34 0 / 11 
ครผูู้ช่วย ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์ และ

สารนิเทศศาสตร์ 
งานห้องสมุด ม.1-3   26/156 

14 น.ส.นภา       ทองจันทร์ 35 0 / 8 ครผูู้ช่วย บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ การงานอาชีพ ม.2   7/48 
15 นางกันยา      ดวงค า 

39 0 / 8 
ครผูู้ช่วย ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
การศึกษา ค้นคว้า  

และสร้างองค์ความรู้ 

  8/48 

16 น.ส.พิชามล    พีระพิทยมงคล 31 0 / 7 ครผูู้ช่วย วท.บ. คหกรรม การงานอาชีพ ม.3   12/88 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2559 
 

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 

)ปี/เดือน( 

ประสบการณ์ 
การสอน 
)ป/ีเดือน( 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่
ได้รับการพัฒนาใน 

ภาคเรียนน้ี 
จ้างด้วยเงิน 

1 นางเนื่องพร      ภิรมย์เอี่ยม 52 / 5 5 / 11 บธ.บ บริหารงานบุคคล การงานอาชีพ ม.2 5/60 รายได้สถานศึกษา 
2 น.ส.จุฬาลักษณ ์สุวรรณพานิช 28  2 / 1 ศศ.บ. สารสนเทศ

ส านักงาน 
การงานอาชีพ ม.5 
/ งานเกษตร ม.2 

11/78 อบจ. 

ร.บ. บริหารรัฐกิจ 
ศศ.บ. สารสนเทศทั่วไป 

(บรรณารักษ์) 
 

 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  18  คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  8  คน  คิดเป็นร้อยละ 44.44 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด   10  คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 
 

ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 

สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั
การพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นายฐิรภัทร  อุตตะพันธุ์ 39 9 ปี คศ.2 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/ม.5, ม.6   120 
2 นายศักดา  ส ารวล 34 9 ปี คศ.1 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/ม.5   120 
3 นางสาววรรณวรี วัฒนพายัพกุล 39 4 ปี คศ.1 ปริญญาตรี เทคโนยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.1   120 
4 นายไพโรจน์  รักอ่อน 33 4 ปี คศ.1 ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/ม.3,4   120 
5 นายเชาว์วิทย์  สุขโชต ิ 32 2 ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์/ม.3   120 
6 ว่าที่ ร.ต.ภาณุภณ   เติมพันธุ์ 32 2 ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี เทคโนยีและสื่อสารการศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.6   120 
7 นางสาวกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์ 33 2 ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์/ม.2   120 
8 นางสาวพิไลพร ทิมเทศ 39 2 ปี ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์/ม.1,2   120 
9 นางสาวน้ าเพชร เพ็ชรพิจิตร 26 7 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.3,4   120 
10 นางสาวปุญญาภา  แจ้งพูล 39 2 เดือน ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ -   120 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ปีการศึกษา 259 
 

ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ (ปี/
เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ป/ีเดือน) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบัการ

พัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี 

จ้างด้วยเงิน 

1 นายธนวัฒน์  ศิริประสาท 30 7 ปี ปริญญาตรี การจัดการ คอมพิวเตอร์/ม.3,4 120 อบจ. 
2 นางสาวดวงชีวัลย์   ข าวงค ์ 28 6 ปี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์/ม.2 120 อบจ. 
3 นายวสันต์  เตชะอ้าย 28 3 ปี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.4,5 120 อบจ. 
4 นางสาวกันยาพร  ชัยศิริ 25 1 ปี ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.5,6 120 อบจ. 
5 นายปรมินทร์   กลีบกลาง 24 1 ปี ปริญญาตรี เทคโนยีและสื่อสาการศึกษา คอมพิวเตอร์/ม.1,4,6 120 รายได้สถานศึกษา 

 
 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   15  คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  15  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด   - คน คิดเป็นร้อยละ – 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2559 

 
 

ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/
เดือน( 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

 
สอนตรงตาม จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่

ได้รับการพัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นายคเณศร  ศรีรงค์ 47 11 ครูช านาญการ ศศ.ม. บริหารการศึกษา ม.5   5/59 
2 นายเทียนชัย  วัฒนปฤดา 55 31 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา ม.3   5/59 

3 นายพัฒนพงษ์  พลายงาม 59 32 ครูช านาญการ ค.บ. ศิลปศึกษา ม.1 และ ม.2   5/59 
4 นายพัฒนโรช เจริญยุทธ 56 45 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา ม.4   5/59 
5 นายนิตินัย   ทองน้อย 28 5 คร ู ศษ.บ ดุริยางคไ์ทย ม.2   5/59 
6 นางปาริชาติ  พลายงาม 47 4 คร ู ค.บ. บริหารการศึกษา ม.1 และ ม.2   5/59 
7 นางสาวหทัยกานต์ เลขานุกิจ 32 6 คร ู ศศ.ม. บริหารการศึกษา ม.1   5/59 
8 นายพงศ์ประภา  วสุวัต 33 5 คร ู ศศ.ม. บริหารการศึกษา ม.2   5/59 
9 นางสาววรัญญา  คงธนฉัตร 30 - ครูผู้ช่วย ศป.บ. การออกแบบ 

นิเทศศิลป์ 
ม.3   5/59 

10 นายภาสกร  โหมวานิช 28 - ครูผู้ช่วย ศษ.บ ดนตรีตะวันตก ม.4 และ ม.5   5/59 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2559 
 

ครูอัตราจ้าง   
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ (ปี/
เดือน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ปี/เดือน) 

วุฒิการศึกษา วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่ได้รับการพัฒนา

ใน 
ภาคเรียนน้ี 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวอัฐมพร  มาเวชกิจ 50 7 ศศ.บ. ศิลปกรรม ม.4, ม.5  และ 
ม.6 

5/59 อบจ. 

2 นายกิตติศักดิ์   แก่นนาโรง 33 6 ศษ.บ ดนตรีไทย ม.3 5/59 อบจ. 
3 นางสาวกมลชนก  ตรงเที่ยง 23 1 ศษ.บ นาฏศิลป์ ม.3 5/59 อบจ. 

                                                                  
 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  13  คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.31 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด   1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
กลุ่มงานแนะแนว  ปีการศึกษา 2559 

 

ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
อายุ )ปี/เดือน( ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

สอนวิชา/ชั้น 
 

สอนตรง
ตาม 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบัการ

พัฒนาใน 
ภาคเรียนน้ี จริง ราชการ เอก ถนัด 

1 นางสุดารัตน์   ลิ้มเสรี 60 37 ครูช านาญการ ศศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว   14 
2 นางสาวสุดสงวน  พัวผินรัตนะ 58 36 ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป แนะแนว   16 
3 นางสาวศิริขวัญ   อุตตมา 34 3 ครูคศ 1 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว แนะแนว   14 
4 นางสาวลัดดาวรรณ  อินม่วง 31 1 ครูผู้ช่วย วทบ. จิตวิทยาการปรึกษาและ

แนะแนว 
แนะแนว   16 

5 นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี 35 8 ด. ครูผู้ช่วย บธ.บ. การตลาด แนะแนว   14 
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ข้อมูลครูอัตราจ้าง 
กลุ่มงานแนะแนว  ปีการศึกษา 2559 

 

ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ - สกุล 
อายุ (ปี/
เดอืน) 

ประสบการณ์ 
การสอน 
(ปี/เดือน) 

วุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/ชั่วโมง
ที่ได้รับการพัฒนา

ใน 
ภาคเรียนน้ี 

จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวชฎาพร  วันจรูญ 29 2 วทบ. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว แนะแนว 16 อบจ. 
2 นางสาวสุวรรณา  เพ็ชร์กุล 49 - รบ. ทฤษฎีเทคนิครฐัศาศตร์ ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก

พิการเรียน 
- สพฐ. 

 
 จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  7   คน 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงเอก  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14 
 จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงตามความถนัด   3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 



 

 

 84 

 

 


