
 

บัญชีรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” 

 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
1 นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา ผู้อ านวยการ คศ.3 30 นายสมชาย  มีสุวรรณ คร ู คศ.3 
2 นายสุวัฒน์    แดงประยูร ครปูฏิบัติหน้าที่ รองฯ ผอ. คศ.3 31 นางอุบล      เปลี่ยนทอง คร ู คศ.3 

3 นางสาวรดา      จันทร์หอม ครปูฏิบัติหน้าที่ รองฯ ผอ. คศ.3 32 นางวาสนา   เสนาพันธ์ คร ู คศ.3 

4 นางศรีอนงค์   ลิ้มสมบูรณ ์ ครปูฏิบัติหน้าที่ รองฯ ผอ. คศ.2 33 นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ์ คร ู คศ.1 
5 นายหอมหวล  ศรีอาภรณ ์ ครปูฏิบัติหน้าที่ รองฯ ผอ. คศ.1 34 นางสาวสุดารัตน์  รุ่งราษี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 
6 นายวิชัย   ก่ ากระโทก คร ู คศ.1 35 นางสาวทิพย์วัล  แม้นศร ี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 
7 นางอารีวรรณ   ทองค ามาก คร ู คศ.3 36 นางพิมพ์ผกา   เฉลยชีพ คร ู คศ.2 
8 นางณัฐกานต์   แก้วแสงแจ่ม คร ู คศ.1 37 นายปราโมทย์  ทองค ามาก คร ู คศ.3 
9 นางชญานิษฐ์    นิลพฤกษ์ คร ู คศ.3 38 นายชิตพล  เครือแก้ว คร ู คศ.1 
10 นางกรรณิการ์  สีลาด คร ู คศ.1 39 นางจันทิมา   ปกป้อง คร ู คศ.1 
11 นางสาวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 40 นางเรวดี      ผูกเกษร คร ู คศ.3 
12 นายประวิทย์    เปลี่ยนดิษฐ์ คร ู คศ.2 41 นางสาวจารุวรรณ  ไม้เที่ยง คร ู คศ.1 
13 นางสาวมินตรา  อนันตรังสี คร ู คศ.2 42 นางสาวนิตยา  แก้วคงวงษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 
14 นางจิรวัฒน์    หลวงวงษ์ คร ู คศ.3 43 นางสาวสิดี  เปี่ยมศิริมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 
15 นางอมรรัตน์    ช่ืนทิพย์ คร ู คศ.3 44 นางสมพิศ     แดงประยูร คร ู คศ.2 
16 นางสาวสุชาดา   รักไทยวัฒนา คร ู คศ.2 45 นางสาวนภัทร  วงษ์สาหร่าย คร ู คศ.3 
17 นางสาวรพีพร      ทองเพ็ชร คร ู คศ.3 46 นางสาวสกุลดี     ทัดจันทร ์ คร ู คศ.3 
18 นายถนอม      เปลี่ยนทอง คร ู คศ.3 47 นางสาวบุษกร      แสงพงษ์  คร ู คศ.2 

19 นางพรพักตร์    เปี่ยมศักดิ ์ คร ู คศ.3 48 นายเทอดพงษ์  เสียงหวาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 

20 นางสาววันศิริ      สมบุญ คร ู คศ.2 49 นางสาวสุวพร   พินธุพันธ ์ คร ู คศ.3 
21 นางสาวสุกัลย์       เจริญกุล คร ู คศ.1 50 นางสาวอิสราภรณ์   อินเอก  ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 
22 นางสาวพิมพ์พร    สมงาม คร ู คศ.1 51 นางสาวปราณีต  บุญเรืองรัตน ์ คร ู คศ.3 

23 นายค านวณ   มุสิกลาย คร ู คศ.2 52 นางสุพรรณี    อินมะณี คร ู คศ.3 

24 นางสาวกนิษฐา  รุ่งเรือง คร ู คศ.1 53 นายศรศิริ   สุขสอาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ 
26 นางสาวน้ าฝน    ทองค า คร ู คศ.2  สรุป  ผอ. คศ.3 1 คน 
27 นางอุษา  ลือสมุทร คร ู คศ.1                     ครู คศ.3 19 คน 
28 นายโซ่ทอง   สระบัวทอง คร ู คศ.1                     ครู คศ.2 10 คน 
29 นายปราโมทย์  สีมาตย์จันทร์ คร ู คศ.1                     ครู คศ.1 15 คน 
                        ครูผู้ชว่ย ไม่มีวิทยฐานะ 8 คน 
1 นางสาวสุดารัตน์ ดอกมะขาม ธุรการ  6 นางสาวจิราภา  ผลศาส จน.งานวิชาการ  
2 นางสาวจินตนา  ปิติมล พี่เลี้ยงเด็กพิการ  7 นางสาวปรางค์อรุณ  สินนาง บรรณารักษ์  

3 
นางสาววาสิฏฐี  สีงาม อัตราจ้าง/ภาษาจีน 

 8 
นางสาวพรพิมล  ทรงบัณฑิตย์ จน.งานกิจการ

นักเรียน 
 

4 

Mr. Frederick C.Ectin อัตราจ้าง
ภาษาต่างประเทศ  

9 นายทะนงศักดิ์     แก้วเขียว อัตราจ้าง  

10 นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา 
นักวิชาการ 

เงินและบัญช ี
ระดับ
ปฏิบัติการ 

5 นายธนโชติ    ทองพิมล เจ้าหน้าท่ีโสตฯ              รวม บุคลากรทางการศึกษา 10 คน 



 
 

รายชื่อลูกจ้างประจ าและแม่บ้านโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1 นายพยอม    เด่นดวง ช่างสี  ชั้น 4 
2 นายส าลี       บุญทด ช่างสี  ชั้น 4 
3 นายบัญชา    ช่องสาร ช่างสี  ชั้น 4 
4 นายปรีชา     เจริญสุข ช่างสี  ชั้น 4 
5 นายวิชัย      ดอกเทียน ลูกจ้างชั่วคราว 
6 นายด าเนิน    บุญเส็ง ลูกจ้างชั่วคราว 
7 นางสาวศิริออน    หวังกา ลูกจ้างชั่วคราว 
8 นางนิฏฐิตา   ทับทอง ลูกจ้างชั่วคราว 
9 นางลักขณา   นาคนอก ลูกจ้างชั่วคราว 
10 นางเฉิดโฉม   สาลีกิจ ลูกจ้างชั่วคราว 
               รวม ลูกจ้างประจ า 4  คน 
 รวม ลูกจ้างชั่วคราว 6  คน 


