
วุฒิการศึกษา วิชาเอก วุฒิการศึกษา วิชาเอก

1 นายอ านวย  สังราชกจิ ผอ.รร. ช านาญการพเิศษ การศึกษาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา

2 นายประคอง   ด าคง รอง ผอ.รร. ช านาญการ การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา

3 นางบุตรี  จนัทลิกา ครู ช านาญการพเิศษ ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

4 นางหนึ่งฤทัย สุวรรณะ ครู ช านาญการพเิศษ การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

5 นางอัจจิมา  เครือวัลย์ ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

6 นายธนวินท์  จินดารัตน์ ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

7 นางประทีป  ชูสกุลชาติ ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

8 นางสุบ๊ะ  มาลินี ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

9 นางภฤศพร  ผลไกรเพชร ครู ช านาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

10 นายณฤพร นิลกาญจน์ ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

11 นางนันทรัตน์  หลีเส็น ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

12 นางสาวมยุรี  มะสมาน ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

13 นางสาวมลธิรา  พยูนการ ครู ช านาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณิตศาสตร์ การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

14 นางนิยมาส  ปานเพชร              ครู ช านาญการพเิศษ การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

15 นางมารีน่า  หวังอาลี ครู ช านาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟสิิกส์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตฟสิิกส์ วิทยาศาสตร์ ฟสิิกส์

16 นายศิรวัชร์  แสงนวล ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

17 นายมงคล  จันทร์ทอง ครู ช านาญการพเิศษ การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

18 นางสุธินาญ  แก้วเรียง ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

19 นางสาวสายทิพย์  มียิ้ม ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

20 นางอัญชลี  แคยิหวา ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต การวดัผลและวจิัยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

21 นางจิราพร  คงปล้อง ครู ช านาญการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ขอ้มลูบคุลากรโรงเรยีนจะนะชนูปถัมภ ์ปีการศกึษา 2558

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ/อันดับ
วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือวุฒิอ่ืนๆ

กลุ่มสาระ วิชาทีส่อน

          ขา้ราชการครู



22 นางสาววรลักษณ์  เรศประดิษฐ์ ครู การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา

23 นางจารุวัฒน์  แสงนวล ครู ช านาญการพเิศษ บริหารธุรกจิบัณฑิต บัญชี ภาษาต่างประเทศ ภาษาองักฤษ

24 นางถนอม  ไชยเพศ ครู ช านาญการพเิศษ ศิลปศาสตร์บัญฑิต ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ ภาษาองักฤษ

25 นางพูลสิน  ถิ่นจะนะ ครู ช านาญการ ศิลปศาสตรบัญฑิต ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ ภาษาองักฤษ

26 นางปิยรัตน์  ทองเต็ม ครู การศึกษาบัณฑิต ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ ภาษาองักฤษ

27 นางสาวหนึ่งฤทยั  รักไชย ครู ศิลปศาสตรบัญฑิต นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ นาฏศิลป์

28 นายส าราญ  หมื่นสระชุม ครู ช านาญการ ศิลปศาสตรบัญฑิต ดนตรี การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ศิลปะ ดนตรี

29 นางอรพรรณ  สวนจันทร์ ครู ศึกษาศาสตรบัณฑิต นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ นาฏศิลป์

30 นางวิสาข์  โบกระณีย์ ครู ครุศาสตร์บัณฑิต ศิลปศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต วิจยัและประเมิน ศิลปะ ทัศนศิลป์

31 นางฝีเสาะ  บินโหรน       ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต สุขศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา 'สุขศึกษา

32 นายนิเวศน์    อะหวัง ครู ช านาญการ ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา พลศึกษา

33 นายกฤษฎา  สุขยามผล ครู ช านาญการ ศึกษาศาสตรบัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา พลศึกษา

34 นายวิชาญ  ชูเกิด ครู ช านาญการพเิศษ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิตส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร

35 นายสุเทพ  คงคาวงศ์ ครู ช านาญการพเิศษ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิตส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพวิเตอร์

36 นางจิราวดี  ชูเกิด ครู ช านาญการพเิศษ บริหารธุรกจิบัณฑิต การจดัการทัว่ไป การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม/งานประดิษฐ์

37 นางแววตา  คงยก ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานบา้น/คหกรรม

38 นายบรรเทิง  นามวงศ์ ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต อตุสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานช่าง

39 นางอาณัติ  สุขสุสร ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม

40 นางสารภี  บุญรังษี ครู ช านาญการพเิศษ ครุศาสตรบัณฑิต การตัดเย็บเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย การงานอาชีพและเทคโนโลยี คหกรรม

41 นางทับทิม  ศรีช่วย ครู ช านาญการพเิศษ คหกรรมศาสตรบัณฑิต โภชนาการชุมชน การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี

42 นายอบัดุลเล๊าะ  เสะนี ครู ช านาญการ ครุศาสตรบัณฑิต เกษตรกรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสุมาลี  หล าหลี พนักงานราชการ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษาฯ ศาสนาอสิลาม

1 นายบรรจง  หนูสอน พนักงานบรกิาร บ.2 ป.ว.ช. 3

        พนักงานราชการ

       ลูกจ้างประจ า



2 นายฝีน  หมัดปลอด พนักงานบรกิาร บ.2 ป.4
3 นายห าหมัด  หล าหลี พนักงานคับรถ บ.2 ม.ศ.3

1 นางสาวอ้อยทพิย์  ชูก าเนิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วทิยาศาสตร์บณัฑิต สถิติประยุกต์

2 นายสุกรี  หมัดโร๊ะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ป.6

1 นางวิลาวัณย ์ หมัดเหล๊ะ ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี วิทยาศาสตร์ เคมี

2 นางสาวสุไหวยะ๊  ใบยี ครูอัตราจ้าง ศึกษาศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา

3 นางสาวรอฮานะ  ไชยยอด ครูอัตราจ้าง การศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ สังคมศึกษา

4 นางสาวณัฐวดี  จทัทวงศ์ ครูอัตราจ้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเพื่อการส่ือสาร ภาษาต่างประเทศ ภาษาจนี

5 นางสาวฟาอซ๊ีะ  ดะสะอิ ครูอัตราจ้าง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษามลายู ภาษาต่างประเทศ ภาษามลายู

6 นายอบัดุลยาเดช  สิเดะ ครูอัตราจ้าง ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพและเทคโลโลยี คอมพวิเตอร์

7 นางสาวฮัสนา  หล าหลี ครูอัตราจ้าง การศึกษาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว พฒันาผู้เรียน แนะแนว

        ครูอัตราจ้าง

        อัตราจ้างงบ สพม.16



หมายเหตุ





        ครูอัตราจ้าง

        อัตราจ้างงบ สพม.16


