
งานทะเบียนประวัติบุคลากร และหนังสือรับรอง 
1. ด ำเนินกำรท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูแลบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นปัจจุบัน 

ครูประจ าการ (ณ วันที่ 5 กันยายน 2563)  

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น เบอร์โทรศัพท์ 

1 นำยใจ   ยอดด ำเนิน ผอ./ช ำนำญกำร

พิเศษ 

กศ.ม. 

 

ค.บ. 

กำรบริหำร

กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ 

ผู้บริหำร 084 - 2366757 

2 น.ส.นงลักษณ์   

ด่ำนตระกูล 

ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

 

บริหำรกำรศึกษำ 

สังคมวิทยำและ

มำนุษยวิทยำ 

สังคมศึกษำ 

ม.ปลำย 

081 - 2839434 

3 นำยฤชำกร   เพ็งสว่ำง ครูผู้ช่วย ศศ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 091 - 8398909 

4 นำงกำญจนำ  เพ็งสิน ครูช ำนำญกำร ศศ.บ. ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ 

ม.ต้น 

089 - 7034964 

 

5 

นำยช่วงศิลป์  บัวสอน ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

กศ.ม. 

 

พธ.บ. 

จิตวิทยำกำรแนะ

แนว 

พุทธศำสนำ 

สังคมศึกษำ 

ม.ต้น,ปลำย 

089 - 9601595 

6 นำยพิทยำ  รอดสุนทรำ ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ศษ.ม. 

 

กศ.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ 

บรรณำรักษ 

ศำสตร์ 

สังคมศึกษำ 

ม.ต้น / 

กำรงำนอำชีพ 

083 - 2147196 

7 นำงธนิตตำ  รอดสุนทรำ ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ศษ.ม. 

 

ศศ.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ

ประวัติศำสตร์ 

สังคมศึกษำ 

ม.ต้น 

088 - 2667562 

8 นำงจันทร์ค ำ  ปินตำใส ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภำษำอังกฤษ 

ภำษำอังกฤษ 

ภำษำอังกฤษ 

ม.ปลำย 

080 - 3443208 

9 นำงทัศนีย์  สุธัมโม ครูช ำนำญกำร กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ 

ม.ต้น,ปลำย 

087 - 1963329 



ท่ี ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น เบอร์โทรศัพท์ 

10 นำงกรรณิกำร์  รัตนภูมิ ครูช ำนำญกำร ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ 

ม.ต้น,ปลำย 

088 - 2529295 

11 นำยพิทักษ์  ค ำแปง ครู คศ.1 คบ. ภำษำจีน ภำษำจีน 

ม.ต้น,ปลำย 

082 - 1859634 

12 ว่ำที่ รต. หญิงจริญำ 

บุญมำ 

ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภำษำพม่ำ ภำษำพม่ำ 

ม.ต้น,ม.ปลำย 

095 - 5527074 

13 นำงอุทัยวรรณ  ภู่คง ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 

ม.ต้น 

086 - 2159927 

14 นำงสำวเพ็ญพิชชำ 

ใจยอด 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 

ม.ต้น 

061 - 6856414 

15 น.ส.สุคนธ์ทิพย์  

จันทร์ทอง 

ครู คศ.1 ศษ.ม. 

 

ศษ.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ 

ภำษำไทย 

ภำษำไทย 

ม.ปลำย 

086 - 2159927 

16 นำงกัลยำ  ธีระเชีย ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ศษ.ม. 

 

ค.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ 

วิทยำศำสตร์ 

ม.ต้น,ปลำย 

089 - 9607093 

17 น.ส.วิภำวรรณ ค ำมงคล ครูคศ.1 ศษ.ม. 

 

ค.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ 

เคมี 

วิทยำศำสตร์ 

ม.ต้น,ปลำย 

098 - 8161360 

18 นำย อิสรพงษ์  ใจคนอง ครูคศ.1 คบ. 

 

ฟิสิกส์ วิทยำศำสตร์ 

ม.ต้น,ม.ปลำย 

082 - 6198955 

19 น.ส. อังคณำ ตำมกูล ครูคศ.1 วท.บ. ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์ 

ม.ต้น,ม.ปลำย 

089 - 5646287 

20 น.ส.สมเพชร   

แตงบุญรอด 

ครูช ำนำญกำร กศ.ม. 

 

วท.บ 

บริหำรกำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ 

ม.ต้น,ปลำย 

087 - 2057255 

21 นำงสำวกฤติกำ    

ทิมแสน  

ครูผู้ช่วย วท.บ 

 

คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 

 

064 - 4160595 



 
 

 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น เบอร์โทรศัพท์ 

22 นำยผดุงเกียรติ   

ปำนแดง 

ครูช ำนำญกำร กศ.ม. 

ค.บ. 

 

บริหำรกำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์ 

 

คณิตศำสตร์ 

ม.ต้น,ปลำย 

086 - 2023455 

23 นำงคณิตษำ ขำวสะอำด ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 

ม.ต้น 

091 - 2945745 

24 นำยไพฑูรย์   

จันทร์ศิลำนุรักษ์ 

ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ค.บ. อุตสำหกรรมศิลป์ กำรงำนอำชีพ 

ม.ต้น,ปลำย 

086 - 9264398 

25 นำงขนิษฐำ   

สุวรรณปัญญำ 

ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ศษ.ม. 

 

ศษ.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ 

บริหำรธุรกิจ 

ธุรกิจ 

ม.ปลำย 

 

091 - 8415140 

26 นำยจ ำเนียร   

เนียมจันทร์ 

ครูช ำนำญกำร กศ.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยีและ

สื่อสำร วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 

ม.ปลำย 

081 - 5337228 

27 น.ส.รัชนก  จินะตำ ครูช ำนำญกำร

พิเศษ 

ศษ.ม. 

 

บธ.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ 

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ม.

ต้น,ปลำย 

087 - 2007291 

28 น.ส.สุพรรณี  

พิริยำธำดำนนท์ 

ครูช ำนำญกำร กศ.ม. 

 

วท.บ. 

บริหำรกำรศึกษำ 

วิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ม.

ต้น,ปลำย 

086 - 6172680 

29 ว่ำที่ ร.ต.สินธพ  

พีรวรพัฒน์ 

ครูช ำนำญกำร ค.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ 

ม.ต้น,ปลำย 

064 - 9879536 

30 นำยศิวพงษ์  กำวิน ครู คศ.1 กศ.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ 

ม.ต้น,ปลำย 

082 - 8843907 

31 นำยศักรินทร์   สืบสอน

  

ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ 090 - 9983766 



พนักงานราชการ (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น เบอร์โทรศัพท์ 

1 น.ส.วำรี  มหำวัน ศษ.บ. นำฏศิลป์ไทย นำฏศิลป์ 
ม.ต้น,ปลำย 

084 - 6116872 

2 นำยเจษฎำ  ฟูม่ัน 
 

ค.บ. ศิลปกรรมดนตรี ดนตรี 
ม.ต้น,ปลำย 

084 - 0408766 

ครูอัตราจ้าง (จ้างด้วยเงิน บริจาค) 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น เบอร์โทรศัพท์ 

1 Miss.Myla Racadio 

Podua 

ป.ตรี เคมีและมัธยมศึกษำ ภำษำอังกฤษ  ม.

ต้น ม.ปลำย 

 

2. นำงสำวรตินันทน์ แสนค ำ

หล้ำ 

ศศ.บ บรรณำรักษศำสตร์

และสำรสนเทศศำสตร์ 

เพศศึกษำและกำร

งำนอำชีพ ม.ต้น 

ม.ปลำย 

097-1252114 

เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าท่ี เบอร์โทรศัพท์ 

1 นำงพัทธนันท์ เกตุชม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกำรโรงเรียน 094 - 6099988 

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

1 นำยสมชำย   พุดเสียง ม.6 - นักกำรภำรโรง 099 - 1398319 

2 นำยพิทักษ์ ปัญเงิน ม.6 - นักกำรภำรโรง 081 - 3947511 

064 - 8791774 

3 นำงสมปอง ต่ำยโพ ม.3  แม่บ้ำน 096 - 8435239 

093 - 2958029 

 



2. ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรออกหนังสือรับรองสิทธ์ิต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ทำงกำรศึกษำ เช่น หนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำน 

 
 


