
 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ที่ ช่ือ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ
สูงสุด/วชิำเอก 

ประจ ำช้ัน/ 
กลุ่มสำระทีส่อน 

หมำย
เหตุ 

๑ นายจ าเนียร วจิิตรจนัทร์ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน ช านาญ

การพิเศษ 

ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

  

๒ นายประสิทธ์ิ งอสอน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(สังคมศึกษา) ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม 

 

๓ นางสถาพร แกว้ภูมิแห่ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(การสอน
ภาษาไทย) 

ประจ าชั้น ป.๕/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๔ นางถนอมจิต รัศมีเดือน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ.(คหกรรม
ศาสตร์) 

ประจ าชั้น ป.๓/๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 

๕ นางมะลิ แสนบุตร ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.ปฐมวยั ประจ าชั้นอนุบาล ๑   

๖ นางสาววลิาวลัย ์พลสัสดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ม.๒ /กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๗ นางสาวณฐัจารี เยาวมาตย ์ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(พลศึกษา) ประจ าชั้น ป.๑/๒  
/กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๘ นางสาวฑิฎาป์ พลทองสถิต  ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.
(ภาษาองักฤษ) 

ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๙ นางพนทอง นวลบุดดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คหกรรม) ประจ าชั้น อนุบาล ๒   



ที่ ช่ือ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ
สูงสุด/วชิำเอก 

ประจ ำช้ัน/ 
กลุ่มสำระทีส่อน 

หมำย
เหตุ 

๑๐ นางภาณี ยพุะลา ครู ช านาญการ ค.บ.(๕ ปี) 
การศึกษาปฐมวยั 

ประจ าชั้น อนุบาล ๓  

๑๑ นางบวรลกัษณ์ พานพฒั
นพงศ ์

ครู ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ป.๔ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๑๒ นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย ์ ครู วท.บ.(เคมี) ประจ าชั้น ม.๑ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

๑๓ นางสาวสุภาวดี สายเนตร ครู ค.บ.
(ภาษาองักฤษ) 

ประจ าชั้น ป.๖ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 

๑๔ นางสาวศศิ  ทองศรี ครู (ศษ.บ.) 
สาขาวชิา
วทิยาศาสตร์ศึกษา 
เอกวทิยาศาสตร์
ทัว่ไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

๑๕ นางสุนิสา  ศิริโส 
 

ครู ค.บ.(๕ ปี) 
สาขาวชิา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประจ าชั้น ป.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

๑๖ นางสาวสุพตัรา ฤทธ์ิลือไกร ครู ค.บ.(ภาษาไทย) ประจ าชั้น ม.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๑๗ นางสาวณิชาภทัร  อรมูล ครูผูช่้วย ศษ.บ.(คณิต
ศาสตรศึกษา) 

ประจ าชั้น ป. ๑/๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 



ที่ ช่ือ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ
สูงสุด/วชิำเอก 

ประจ ำช้ัน/ 
กลุ่มสำระทีส่อน 

หมำย
เหตุ 

๑๘ นางสาวหน่ึงฤดี  ศรีประพนัธ์ ครูผูช่้วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาองักฤษ 

ประจ าชั้น ป. ๓/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๑๙ นายเฉลิม สมสิน ครูอตัราจา้ง วท.บ.
(วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีสาขา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๒๐ นางสาววนัวสิา  สุ่มมาตย ์ ครูพิเศษ วท.บ.
(วทิยาศาสตร์การ
กีฬา) 

นกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 

 

๒๑ นางสุจิตรา กิตติบริสุทธ์ิ ธุรการโรงเรียน บธบ.
(บริหารธุรกิจ) 

-  

๒๒ นายประจกัษ ์ศรีภูเวยีง นกัการภารโรง ปว.ช.ไฟฟ้า -  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙%

๘๖%

๕%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี


