
ลําดับท่ี หมายเหตุ

1 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์

2 นางวรรณธนี ม่ังค่ัง

3 นางศิริณี ขัติวงค์

4 นายจาตุรนต์ เครือสาร

5 นายเสน่ห์ ไชยลังกา

ลําดับท่ี หมายเหตุ

1 นางสุนิศา หงษ์ทอง

2 นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล

3 นางสาวกานท์ชญา อ่อนนวล

4 นางสาวปนัสยา แก่นพล

5 นางอภิญญา โยธามาศ ครูผู้ช่วย

6 นางอริสาพร แสงแก้ว พนักงานราชการ

ลําดับท่ี หมายเหตุ

1 นายวรวิชญ์ ปิงเมือง

2 นายศุภพงษ์ ชัยทัศน์

3 นายนิรันดร์ เป็งโท

4 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน

5 นายประสงค์ อ่ินคํา ครูผู้ช่วย

6 นายพงศกร หงษ์ระนัย พนักงานราชการ

7 นายอนุรักษ์ ยอดวงศ์ ครูอัตราจ้าง

8 นางสาวกันยา กันทะ ครูอัตราจ้าง

9 นายเหมราช เมืองซ่ือ ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บริหาร
ช่ือ - สกุล

สุขศึกษาและพลศึกษา
ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล



ลําดับท่ี หมายเหตุ
1 นางพวงบุหงา สุขสอน
2 นางรําไพ ชุมชอบ
3 นางวิไลวรรณ สุปรียาพร
4 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา
5 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช
6 นางธนวรรณ กันคํา
7 นายอานุพันธ์ เทพรักษา
8 นางสาววรรณรดา เรือนสอน
9 นางสาวอภิรยา แก้วสาร
10 นางสาวศศิณัฏฐ์ จันทพันธ์
11 นายราชนุชา อินจันทร์
12 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง
13 นางสาวชมัยพร สุวรรณ
14 นางอเนรี ซ่ือสัตย์
15 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสําราญ
16 นางรวิกานต์ ลือวงค์
17 นางสาวอัชญานันท์ เจนใจ
18 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ
19 นางพรรณทิพย์ ศักด์ิศร
20 นางบุษบา อริยะคํา
21 นางรุจิรา เครือพันธ์
22 นางเพ็ญพิชญ์ จันทร์ศุภเสน
23 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ
24 นางปัทมา เอ่ียมสุวรรณ มาช่วย
25 นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ พนักงานราชการ

26 นางสาวสุดารัตน์ ดอนลาดลี พนักงานราชการ

27 นางสาวสุภาพร ชะตัน ครูอัตราจ้าง

28 นายกฤษณ์ วาเพชร ครูอัตราจ้าง

1 Mr. Alejandro Omania Cardeinte
2 Mrs. Medilyn Albaran Cardeinte
3 Mr. Julien  Salesne 8 Miss Tang  Xinnan จีน
4 Mr. Koishi  Oyama 9 Mr. Joseph Capaldi คณิต
5 Mr. Joshua  Gerbault 10 Miss Sally Jane Charnock วิทย์
6 Miss Tshering Wangden 11 Miss Liu Chao Rong จีน
7 Mr. Simon Robert Chandler

ช่ือ - สกุล

ต่างประเทศ



ลําดับท่ี หมายเหตุ

1 นายดิลก กิตติวรพงษ์กิจ

2 นายสําเริญ ปัญญาใจ

3 นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์

4 นายฌาณกิรติ รัตนปภานันท์

5 นางวิจิตรา ทาทอง

6 นายสงคราม ชินสงคราม

7 นางจรัสศรี สุวรรณลพ

8 นางศศิธร ภักด์ิสันติพงศ์

9 นายนพดล ศีติสาร

10 นายเสน่ห์ อยู่สุข

11 นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่

12 นางสาวไสว ศักด์ิศร

13 นายปรัชญา สัมมาทรัพย์

14 นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดช

15 นางนิชาภร ต๊ะสมบัติ

16 นางดวงจันทร์ หลายแห่ง

17 นายอนุวัฒน์ คําฟู

18 นางปรานอม ทศรฐ

19 นางสาวนิภาพร นิลประภา

20 นางวันวิสาข์ พรรณกุล

21 นางสาวณิชกุลย์ อดุลย์พงศ์ไพศาล

22 นางจันทร์เพ็ญ ยอดยา มาช่วย

23 นางสาวอัญชลี วงศ์ไชย พนักงานราชการ

24 นายชวลิต พิศาลชัยกุล ครูอัตราจ้าง

25 นายระวีศักด์ิ ช่างเย็บ ครูอัตราจ้าง

26 นายภูเบศร์ สุดเสน่ห์ ครูอัตราจ้าง

คณิตศาสตร์
ช่ือ - สกุล



ลําดับท่ี หมายเหตุ

1 นางอุรุณีย์ ปิงน้ําโท้ง

2 นายชูสิทธิ์ ศีติสาร

3 นางดารุณี ใหม่ตาจักร์

4 นางอุไรวรรณ วงศ์ชัย

5 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์

6 จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์

7 นางมณฑา นนท์ศรี

8 นางสมพิศ ศีติสาร

9 นางชนันษร วัชรกุลปรีชาชาติ

10 นางมาริษา สิงห์กา

11 นางสาวปิโยรส ใจเอ้ือ

12 นายสมเดช ชัยวร

13 นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์

14 นางสาวมาลัย ฟักเขียว

15 นางสาวณัชชณิช ศรีโยธี

16 นายวีรวัฒน์ พันธุก่ิง

17 นางสาวชัชฎาภรณ์ รัชฏาวรรณ์

18 นางญาติกา ไชยจําเริญ

19 นางสาวหัตถยากานต์ สุริยวงค์สกุล

20 นางสาวณภาภรณ์ พนมฤทธิ์ พนักงานราชการ

21 นายเอกรัฐ แสงเพ็ชร พนักงานราชการ

22 นางสาววรรณภา ทะอินทร์ ครูอัตราจ้าง

23 นายธนวัฒน์ สมคิด ครูอัตราจ้าง

24 นางสาวศุภลักษณ์ บุญวงค์ ครูอัตราจ้าง

25 นางสาววรุณพร วงศ์ราษฎร์ ครูอัตราจ้าง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ช่ือ - สกุล



ลําดับท่ี หมายเหตุ
1 นางสาวรัตนา สบายจิตร
2 นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา
3 นางอุบล กุลศรี
4 นางอัศนีย์พร มังคลาด
5 นางจิระพร ยาวิราช
6 นางปทิตตา อนันต์กรณ์
7 นางศิริธร อุตโม
8 นางสาวน้ําผึ้ง ม่ังค่ัง
9 นางนพวรรณ มณี
10 นางนงค์พรรณ สุคันธมาลา

11 นายพศิน สาดสาร

12 นางนฤมล พันธุ

13 นางสาวอัมพร เพียรการ

14 นางเบญจวรรณ สวัสดี

15 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร์
16 นางดวงดารา กมลบูรณ์ พนักงานราชการ

17 นางสาวเมธาพร จุ๋มป๋ี ครูอัตราจ้าง

ศิลปะ

ลําดับท่ี หมายเหตุ
1ดนตรี นายสิทธิโชค หากิจ
2ดนตรี นายกวี บุญกว้าง
3ดนตรี นายพงศธร โพธิแก้ว
4ดนตรี นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง
5ศิลป์ นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่ม
6ศิลป์ นายอุดม ไชยวุฒิ
7ศิลป์ นางอุบลวดี พรหมสิงห์

8นาฏศิลป์ นายพิชิตชัย คะเน ครูอัตราจ้าง

9นาฏศิลป์ นางสาวสามินี มะโนใจ ครูอัตราจ้าง

ภาษาไทย+บรรณารักษ์

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล



วิทยาศาสตร์

ลําดับท่ี หมายเหตุ
1เคมี นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ 1

2เคมี นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้ม 2

3เคมี นางสุญาณี ปัญญา 3

4เคมี นายวิรัตน์ ไชยสุ 4

5เคมี นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า 5

6เคมี นางปริยากร วงศ์ชัย 6

1ชีวะ นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ 7

2ชีวะ นางนงคราญ ยะตา 8

3ชีวะ นายสุทัศน์ บุญเลิศ 9

4ชีวะ นางสุมิตรา จันแย้ 10

5ชีวะ นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ 11

6ชีวะ นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา มาช่วย                                   12

7ชีวะ นางอรชร ถาคํา 13

1ท่ัวไป นายวินัย ตาระกา 14

2ท่ัวไป นางอฤดี วงศ์เมือง 15

3ท่ัวไป นางกนกพร ชํานาญยา 16

4ท่ัวไป นางจีรพา กันทา 17

5ท่ัวไป นางวิลัยพร ชัยเมือง 18

6ท่ัวไป นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์ 19

7ท่ัวไป นางสาวอาภัทธา บุญยัง 20

8ท่ัวไป นางยอดกุศล ศรีทัน 22

1ฟิสิกส์ นายศุภชาติ สุทธิวานิช 22

2ฟิสิกส์ นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย 23

3ฟิสิกส์ นางนิตยา ทาเป๊ก 24

4ฟิสิกส์ นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา 25

5ฟิสิกส์ นางจามจุรี พรหมเผ่า 26

6ฟิสิกส์ นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์ 27

7ฟิสิกส์ นายสุวิทย์ เทพวงศ์ 28

8ฟิสิกส์ นางสาวณัฐรินีย์ อภิวงค์งาม 29

1 นางสาวกนกวรรณ ณ ลําพูน ครูอัตราจ้าง 30

2 นางสาวถิรนันท์ อะสุพล ครูอัตราจ้าง 31

3 นางสาวสกุลกานต์ โกสีลา ครูอัตราจ้าง 32

ช่ือ - สกุล



ลําดับท่ี หมายเหตุ
1เกษตร นายผดุงศิลป์ เทพจันทร์
2เกษตร นายวิทวัส วงค์คม
3เกษตร นายกิตติภณ เพียรจริง
4เกษตร นายปิติ โกฏยา
5เกษตร นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล
6ช่าง นายผดุงสิงห์ ปงหาญ
7ช่าง นายประภาส ปิยะโกศล
8ช่าง นายบรรลือ มาคะสิระ
9ช่าง นายพรรณนันทน์ พงศ์กรวรรณ
10คห นางนารี มาคะสิระ

11ประดิษฐ์ นางนัยนา ประวงศ์เทพ
12ประดิษฐ์ นายสิรวงษ์ วงศ์ไชย
13ธุรกิจ นางสุกัลยา ชัยทัศน์
14ธุรกิจ นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์
15ธุรกิจ นางอารีรัตน์ นาแพร่
16ธุรกิจ นางอุษา ถํ้าสุธะ

17 นางรัตนาภรณ์ ภิญโญฤทธิ์ พนักงานราชการ

18 นางสาวจันทร์จิรา เตชะวงค์ ครูอัตราจ้าง

คอมพิวเตอร์
1 นายวัชระ การสมพจน์
2 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา
3 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์
4 นายอภิวัฒน์ พวงลําใย
5 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ
6 นางราตรี คําปัน
7 นางจิรปรียา ชัยทะ
8 นายยศ กันทายวง
9 นางพัชรี สารงาม
10 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์
11 นางสาวศศิร์อร ศักด์ิกิตติพงศา
12 นางสาวสุพัฒน์ ยังม่ัง
13 นายวรันย์ ปัญญา
14 นายกัมพล สีสัน พนักงานราชการ

15 นางสาวจิรสุดา กุมาลี พนักงานราชการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ช่ือ - สกุล



เจ้าหน้าท่ี

ลําดับท่ี ลายมือช่ือ
1 นางสาวสุภาพร สุธรรมเม็ง วัดผล

2 นางสาวรุจิรา คําเผ่า LabBoy

3 นางจุฑามาศ วงศ์ใหญ่ บริการ

4 นางสาวพิชญดา อินทะ แผน

5 นางปวลี ภาชนะ บุคลากร

6 นายมานพ โลหะกิจ โสต

7 นางสาวจีนาภรณ์ ภาชนะ ปกครอง

8 นางสาวกรรณิกา ภาระจํา ประชาสัมพันธ์

9 นางสาวสุภาพรรณ์ ตันทิมา ธุรการโรงเรียน(การเงิน)

10 นางสาวปาริฉัตร์ คันธิสา ห้องสมุด

11 นางสาวเบญจทิพย์ ตรุยานนท์ วิชาการ

12 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล เลขา

13 นายกันต์กวี ชัยทะ พัสดุ

14 นางสาววาสนา ยอดยิ่ง บัญชี

15 นางสาวจริญญา ศิลธรรม บรรณารักษ์

16 นางทัศนีย์ บ้านกลาง สารบรรณ

17 นางสาวธิติมา ใจการ พยาบาล

18 นายณัฐภูมิ สีบํารุงสาสน์ ทะเบียน

19 นางวารุณี แก้วนรินทร์ โรเนียว

20 นางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุล ศูนย์36

21 นางสาวฐิติรัตน์ ใจดี ศูนย์36

22 นายเกียรติคุณ แก้วสอน ศูนย์36

ลูกจ้างประจํา
1 นายบุญเกิด ถูกจิตร
2 นายบุญเริ่ม หินทอง
3 นายสมบูรณ์ ใจหล้า
4 นายทองชิต บุญเทียม
5 นายอุดม หาญจริง
6 นางรัชนีกร จุมปา

ช่ือ - สกุล



ลูกจ้างช่ัวคราว
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลายมือช่ือ

1 นางสาวศุกร์เพ็ช มอญแก้ว
2 นายนิรันด์ ชอบจิตร
3 นายชารี ศรีพรม
4 นายจันทร์ ออนตะใคร้
5 นายจําเริญ ชอบจิต
6 นางลาวัลย์ วังวล
7 นางอพัชชา แสนปินตา
8 นายศราวุธ พรรณรินทร์
9 นางสมพร เทพวงศ์
10 นางสาวเพ็ญศรี รักไทย
11 นางสาวอังคณา ชอบวิชา
12 นางยุพา สุวรรณ์
13 นางมาลัย เพียงคํา
14 นางอารี คําเผ่า
15 นางดวงแข ม่ังบุญมี
16 นางจันทร์วรรณ ดวงตา
17 นางสายหยุด แผ่นทอง
18 นายพายัพ ม่ังบุญมี
19 นายฤทธิ์พงษ์ ทองสมรัก
20 นายปรีชา เผ่ากันทะ
21 นายสินธุ สงสาร
22 นางสาวสายสุนีย์ จํารัส
23 นางจันทรา คมบาง
24 นางปริยากร สีสัน
25 นางสาวกรรณิการ์ จินดา
26 นางลลิตา รุ่งสว่าง
27 นางพร รุ่งสว่าง
28 นางสาวศิริพร ต๊ะต้องใจ
29 นางสาวแสงจันทร์ บุญป๋ัน
30 นางสมสุข สงสาร
31 นายเชาว์ สุขดี
32 นายประเทือง เดชบุญ
33 นางกฤติยา พุตหล้า
34 นางสาวจุไลรัตน์ วงศ์จุมปู
35 นายพิษณุ ชาวแพร่
36 นางสมมิตร ไชยวงค์
37 นายอรรถพงศ์ เจริญสุข


