
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สถานะ Username รหัสประจําตัวประชาชน รหัสในการลงทะเบียน E-mail หมายเหตุ

1 นาง  เจนจิรา  ศรีนา ผูอํานวยการสถานศึกษา 3430200192125 237971 ipoweredu@gmail.com

2 นาย  เกรียงศักดิ์  เพชรดี ผูอํานวยการสถานศึกษา kpdee 3410200444370 276372 duangtom@hotmail.co.th

3 นาย  สถาพร  เดชศิริ ผูอํานวยการสถานศึกษา sathapron 3100200872358 731085500068 satjanon4246@gmail.com

4 นาย  ยุทธนา  นามทาว พนักงานจาง ( ปฏิบัติหนาที่สอน ) nont1992 1411500107314 107314 nont0800132755@gmail.com

5 นาง  ลําไพ  โพธิจักร ครู 141414 3410200331001 238042 kruphai201813@gmail.com

6 น.ส.  รุงรัชนี  ศรหีาบัติ ครู rung02019 3410102139751 238102 runghipoweredu@gmail.com

7 นาย  ประดิษฐ  วชิาหาร ครู 3419900740867 237982 ipoweredu@gmail.com

8 นาย  วสันต  ศรีสวาง ครู 3410100806385 238062 ipoweredu@gmail.com

9 นาง  เนาวรัตน  วชิาหาร ครู 042304264 3410100027068 238012 aj.tuk11@gmail.com

10 นาย  สุกันย  ญาคํา ครู sugunyakham 3410101220511 238022 ipoweredu@gmail.com

11 นาย  เทิดพงศ  หาชะนนท ครู terdpong 3100203306540 238112 ipoweredu@gmail.com

12 น.ส.  ปนพลอย  บุดดีมี ครู pinploy2506 3410200509901 248682 pinploy.bud23@gmail.com

13 นาย  สัจจานนท  พรมแสน ครู satjanon 3461200236271 238052 satjanon4246@gmail.com

14 นาง  ดวงใจ  เพชรดี ครู duangjai2521 3430100218220 276762 duangtom2521@gmail.com

15 นาง  ธิติธาดา  กูแกว ครู thitithada 3410101902582 233222 thiti.kik@gmail.com

16 นาย  วัชรากร  จําปามาศ ครู maximize209 3450101636998 77412 maximize209@hotmail.com

17 นาง  ทรงสุดา  พรมแสน ครู songsuda 3410200444361 237992 bampimwipa@hotmail.com

18 นาย  อัครวัต  ดุริยกรณ ครู olejojo 3301500013171 287122 akarawatt@hotmail.com

19 นาย  สิทธิชัย  พ้ืนชมภู ครู tomvanvip2525 3430400355541 238182 tatomthungtong@gmail.com

20 น.ส.  สุดารัตน  โจมแกว ครู ao192525 3411000117767 476442 ruttana.lin@gmail.com

21 วาที่ ร.ต.  อโนทัย  รัตนไทย ครู anotai1728 1410100062282 359882 norisary@hotmail.com

22 นาง  กชกร  กุลสวัสดิ์ ครู nim329 3419900749066 359892 Kodchakorn09329@gmail.com

23 น.ส.  ดวงฤทัย  บอคําเกิด ครู poopea120528 1419900036071 359902 krupoo92@gmail.com

24 นาย  บดินทร  บุตรดี ครู bodinbue 3410102127558 238092 baitan_tioy@live.com

25 นาย  กิติกร  ขันติยะ ครู kitikorn 3419900093608 359852 j.anticha@hotmail.com

26 น.ส.  เบญจลักษณ  วังทอง ครู benjaluk 1419900106746 359912 baitan_tioy@live.com

27 นาย  ปรเมษฐ  ศิริเวช ครู 1319900015164 327472 ipoweredu@gmail.com

ขอมูลผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 

สํานัก/กอง/สวนการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
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28 นาย  วริฑ  โสตถิปณฑะ ครู warit_cpw 1469900133204 359862 cpw.warit@gmail.com

29 น.ส.  ธญัญภทัรจิรา  สิงหแกว ครู nimathorn 5560100043051 043051 nimathorn1925@gmail.com

30 น.ส.  สุพรรษา  ศิริขันธ ครู annjira 3410101250992 250992 annjiraa@gmail.com

31 น.ส.  ศศิมา  วรยศ ครู sasima1016 1410600151667 151667 mikky30@hotmail.co.th

32 น.ส.  กนกวรรณ  ภายศรี ครู kanokwan99 1410100179724 179724 kilua99_27@hotmail.com

33 น.ส.  ปรียานุช  โคตรพัฒน ครู 878614388 1441000012071 012071 khotpat.pree@gmail.com

34 นาย  รวมพล  ศรีนา ครู roumpon2527 1430200010012 010012 roumpon2527@gmail.com

35 นาย  กีรติ  โทอึ้น ครู keerati1986 1411200083070 083070 judaz.boy@gmail.com

36 นาย  เวนิช  คําหาญ ครู 1480500106473 106473 ipoweredu@gmail.com

37 นาย  ธีระ  คําโยค ครู theera 1410400179690 179690 mr.arttheera@hotmail.com

38 น.ส.  ชนัดดา  คัชชานนท ครู katchanont29 3102400587012 587012 katchanont29@gmail.com

39 นาย  ธนิน  เกษรจันทร ครู thanin0102 1103700352961 352961 i_mychy@msn.com

40 น.ส.  วรัชยา  อวนเย็นดี ครู aumam 2430500016049 016049 anny_nk27@hotmail.com

41 น.ส.  วนัฉัตร  โสภาพร ครู 0830573472 1430200152160 152160 ipoweredu@gmail.com

42 นาย  พีรพัฒน  แสงเพ็ชร ครู 0854631511 1410100248041 248041 peem_3105@hotmail.com

43 น.ส.  ปยะวรรณ  แกวกุล ครู 3410100908013 908013 ipoweredu@gmail.com

44 น.ส.  ชุติกาญจน  ไชยที ครู chai1008 1419900001855 001855 ipoweredu@gmail.com

45 นาง  นงเยาว  อินศิริ ครู ban2529 1411900094007 18985 nongyao-2529@yahoo.co.th

46 น.ส.  กมลพรรณ  ขาวขํา ครู kamonpan2187 1410200010837 010837 aum_aim1991@hotmail.com

47 น.ส.  ภานุมาศ  สุนิพันธ ครู 30112535 1419900349622 32405 yui30112535@gmail.com

48 น.ส.  พิมพิสร  วงศศิลป ครู 20122517 3411700251253 251253 pimpisorn201217@gmail.com

49 นาย  ศุภวัฒน  ทองพา ครู palmmufc 1430900135586 135586 ipoweredu@gmail.com

50 นาย  อุกฤษฎ  กองภา ครู markza2407 1419900163014 163014 mark.izakaya@gmail.com

51 น.ส.  ศิรินทรา  วงัทะพันธ ครู namemy161300 1480700032643 32395 Chiangpengwit@hotmail.com

52 นาย  จรรยา  วงศเชียงเพ็ง ครู 3410200359364 359364 ipoweredu@gmail.com

53 นาย  กฤษณชัย  บุดดีมี ครู 3410200356331 356331 ipoweredu@gmail.com

54 นาง  สิรินธร  บุดดีมี ครู 3410200511328 11328 ipoweredu@gmail.com

55 นาย  ธวัชชัย  วงศเชียงเพ็ง ครู 1419900347301 347301 ipoweredu@gmail.com

56 นาง  ภาริณี  บุญสิทธิ์ ครู 3410200417852 17852 ipoweredu@gmail.com

57 นาย  ฉัตรชัย  บุดดีมี ครู 3410200507118 507118 ipoweredu@gmail.com


