
รายชื่อครูและบุคคลากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ที่ หมายเหตุ ท่ี หมายเหตุ

1 นายประสงค พรหมสิทธิ์ 1 นายสําเริญ ปญญาใจ

2 นายจาตุรนต เครือสาร 2 นางนงลักษณ พรหมสิทธิ์

3 นางวรรณธนี ม่ังคั่ง 3 นางวิจิตรา ทาทอง

4 นางวัชราภรณ สิทธิวงศ 4 นายสงคราม ชินสงคราม

5 นายอรรณพ ยะตา 5 นางจรัสศรี สุวรรณลพ

6 นางศศิธร ภักดิ์สันติพงศ

7 นายนพดล ศีติสาร

8 นายเสนห อยูสุข

ที่ หมายเหตุ 9 นายสุธิวัตร วงศใหญ

1 นางสุนิศา หงษทอง 10 นางสาวไสว ศกัดิ์ศร

2 นางเกศิรินทร รัตนรักษมงคล 11 นายปรัชญา สัมมาทรัพย

3 นางสาวกานทชญา ออนนวล 12 นางสาวภัสราภรณ ชัยเดช

4 นางสาวปนัสยา แกนพล 13 นางนิชาภร ตะสมบัติ

5 นางอภิญญา โยธามาศ 14 นางดวงจันทร หลายแหง

6 นางอริสาพร แสงแกว 15 นายอนุวัฒน คําฟู

16 นางปรานอม ทศรฐ

17 นางสาวนิภาพร นิลประภา

18 นางวันวิสาข พรรณกุล

ที่ หมายเหตุ 19 นางสาวณิชกุลย อดุลยพงศไพศาล

1 นายวรวิชญ ปงเมือง 20 นางศิริชร นันทชาติ

2 นายศภุพงษ ชัยทัศน 21 นางประภากร ชาวเมือง

3 นายนิรันดร เปงโท 22 นางสาวสรัญญา มูลมาก

4 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน 23 นายจิรพันธ จันจินะ

5 นายประสงค อ่ินคํา 24 นางสาวลินดา วงศดาว

6 นางสาวพรเมษา กรรณทรา 25 นางสาวอัญชลี วงศไชย

7 นายพงศกร หงษระนัย 26 นายธนิต กิตติวรพงษกิจ

8 นายอนุรักษ ยอดวงศ

9 นางสาวกันยา กันทะ

10 นายเหมราช เมืองซื่อ

คณิตศาสตร

ชื่อ - สกุล

บริหาร

ชื่อ - สกุล

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ชื่อ - สกุล

สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ - สกุล



รายชื่อครูและบุคคลากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ที่ หมายเหตุ ท่ี หมายเหตุ

1 นางพวงบุหงา สุขสอน 1 นางสาวรัตนา สบายจิตร

2 นางรําไพ ชุมชอบ 2 นางอุษณีย จันทรสุริยา

3 นางสาวเกตุมณี ใจปญญา 3 นางอุบล กุลศรี

4 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช 4 นางอัศนียพร มังคลาด

5 นางธนวรรณ กันคํา 5 นางจิระพร ยาวิราช

6 นายอานุพันธ เทพรักษา 6 นางปทิตตา อนันตกรณ

7 นางวรรณรดา จันตะนา 7 นางศิริธร อุตโม

8 นางสาวอภิรยา แกวสาร 8 นางสาวน้ําผึ้ง มั่งคั่ง

9 นางศศิณฏัฐ อินตะ 9 นางนงคพรรณ สุคันธมาลา

10 นายราชนุชา อินจันทร 10 นายพศิน สาดสาร

11 นางสาวกนกพร ภูปรางทอง 11 นางนฤมล พันธุ

12 นางสาวชมัยพร สุวรรณ 12 นางสาวอัมพร เพียรการ

13 นางอเนรี ใจวงศ 13 นางเบญจวรรณ มงคลดอีนันต

14 นางสาวอรุณรุง สุขสําราญ 14 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร

15 นางรวิกานต ลือวงค 15 นายปริญญา บุญปญญา

16 นางสาวอัชญานันท เจนใจ 16 นางสาวอัชญานันท เจนใจ

17 นางสาวกัญญารัตน โทวรรธนะ 17 นางชุติมา พูตระกูล

18 นางพรรณทิพย ศักดิ์ศร

19 นางบุษบา อริยะคํา

20 นางรุจิรา เครือพันธ

21 นางเพ็ญพิชญ จันทรศภุเสน

22 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ที่ หมายเหตุ

23 นายภีรภูมิ จินดา 1 Mr. Alejandro Omania Cardeinte

24 นางสาวสุรีย ไชยชนะ 2 Mrs. Medilyn Albaran Cardeinte

25 นายรณชัย วรรณรัตน 3 Mr. Julien  Salesne

26 นายทรงศกัดิ์ แกววิลัย 4 Mr. Koishi  Oyama

27 นางสาวโสภา สุกําปง 5 Ms. Abigael  Hoy

28 นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 6 Miss  Annalisa  Ard

29 นายอนุชิต ศาสนา

30 นายกฤษณ วาเพชร

ตางประเทศ

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ภาษาไทย+บรรณารักษตางประเทศ

ชื่อ - สกุล



รายชื่อครูและบุคคลากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ที่ หมายเหตุ ท่ี หมายเหตุ

1 นายพรพจน ประเสรฐิธิติพงษ 1เคมี 1 นางดารุณี ใหมตาจักร

2 นางสาวลัดดาวัลย บุญคุม 2เคมี 2 นางอุไรวรรณ วงศชัย

3 นางสุญาณี ปญญา 3เคมี 3 นายชาญพงษ ถูกจิตร

4 นายวิรัตน ไชยสุ 4เคมี 4 จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร

5 นางสาวเจนจิรา จันทรหลา 5เคมี 5 นางมณฑา นนทศรี

6 นางปริยากร วงศชัย 6เคมี 6 นางชนันษร วัชรกุลปรีชาชาติ

7 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร 7เคมี 7 นางมาริษา สิงหกา
8 นางสุจินดา สระคูพันธ 8เคมี 8 นางสาวปโยรส ใจเอ้ือ

9 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ 1ชีวะ 9 นายสมเดช ชัยวร

10 นางนงคราญ ยะตา 2ชีวะ 10 นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ

11 นายสุทัศน บุญเลิศ 3ชีวะ 11 นางสาวมาลัย ฟกเขียว

12 นางสุมิตรา จันแย 4ชีวะ 12 นางสาวณัชชณชิ ทิพกุล

13 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร 5ชีวะ 13 นายวีรวัฒน พันธุกิ่ง

14 นางพิมพชนก อินตะวงศกา 6ชีวะ 14 นางสาวชัชฎาภรณ รัชฏาวรรณ

15 นางอรชร ถาคํา 7ชีวะ 15 นางญาติกา ไชยจําเริญ
16 นางสาวดารากร จางคพิเชียร 8ชีวะ 16 นางสาวหัตถยากานต สุริยวงคสกุล

17 นายวินัย ตาระกา 1ทั่วไป 17 นายณฉัตรมงคล มูลศรี

18 นางกนกพร ชํานาญยา 2ทั่วไป 18 นางสาวชุลีมาศ คําบุญเรือง

19 นางจีรพา กันทา 3ทั่วไป 19 นางสาวรุจิรา กาจินา
20 นางวิลัยพร ชัยเมือง 4ทั่วไป 20 นางสาวกิติยา ชัยเลิศ

21 นางดารารัตน ทิพวรรณทรัพย 5ทั่วไป 21 นางสาวณภาภรณ พนมฤทธิ์

22 นางสาวอาภัทธา บุญยัง 6ทั่วไป 22 นายเอกรัฐ แสงเพ็ชร
23 นางยอดกุศล ศรีทัน 7ทั่วไป 23 นางสาวศุภลักษณ บุญวงค

24 นายศภุชาติ สุทธิวานิช 1ฟสิกส 24 นางสาววรุณพร วงศราษฎร

25 นายณัฐพงศ วงศชัย 2ฟสิกส

26 นางสาวนภาภรณ ปญญา 3ฟสิกส

27 นางนิตยา ทาเปก 4ฟสิกส

28 นางจามจุรี พรหมเผา 5ฟสิกส

29 นางสาวจิรัชยา วงคราษฎร 6ฟสิกส

30 นางสาวณัฐรินีย อภิวงคงาม 7ฟสิกส

31 นายสุวิทย เทพวงศ 8ฟสิกส
32 นางสาวอีสซา เดสสิ 9ฟสิกส
33 นายเจษฏาวัชส เสียงเย็น 10ฟสิกส
34 นางสาวกนกวรรณ ณ ลําพูน 1

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ - สกุล

วิทยาศาสตร

ชื่อ - สกุล



รายชื่อครูและบุคคลากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ที่ หมายเหตุ ท่ี หมายเหตุ

1 นายผดุงศิลป เทพจันทร 1เกษตร 1 นายวัชระ การสมพจน

2 นายวิทวัส วงคคม 2เกษตร 2 นางศิวาพร เหลี่ยมศริิวัฒนา

3 นายกิตติภณ เพียรจริง 3เกษตร 3 นางธัญวรัตน ภัทรภูตานนท

4 นายปติ โกฏยา 4เกษตร 4 นายอภิวัฒน พวงลําใย

5 นางเสาวลักษณ พันธพัฒนกุล 5เกษตร 5 นายสุรินทร ดีแกวเกษ

6 นายประภาส ปยะโกศล 6ชาง 6 นางราตรี คาํปน

7 นายบรรลือ มาคะสิระ 7ชาง 7 นางจิรปรียา ชัยทะ

8 นายพรรณนันทน พงศกรวรรณ 8ชาง 8 นายยศ กันทายวง

9 นางนัยนา ประวงศเทพ 9คห 9 นางพัชรี สารงาม

10 นายสิรวงษ วงศไชย 10ประดิษฐ 10 นางสาวณัฐณี อินทวงษ

11 นางสุกัลยา ชัยทัศน 11ธุรกิจ 11 นางสาวศศิรอร ศักดิ์กิตติพงศา

12 นางผุสดี วัชรสกุลวงศ 12ธุรกิจ 12 นางสาวสุพัฒน ยังม่ัง

13 นางอารีรัตน นาแพร 13ธุรกิจ 13 นายวรันย ปญญา

14 นางไพจิตร ใจคํา 14การงาน

15 นางรัตนาภรณ ภิญโญฤทธิ์

16 นางสาวจันทรจิรา เตชะวงค

ที่ หมายเหตุ ท่ี ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 นายสิทธิโชค หากิจ 1ดนตรี 1 นายทองชิต บุญเทียม

2 นายกวี บุญกวาง 2ดนตรี 2 นายบุญเริ่ม (นางผัด) หินทอง (บุญทา)

3 นายพงศธร โพธิแกว 3ดนตรี 3 นายอุดม หาญจริง

4 นายเปรมฤทธิ์ อินแตง 4ดนตรี 4 นางรัชนีกร จุมปา

5 นายวรรณะ โพธิ์ชะอุม 5ศิลป

6 นายอุดม ไชยวุฒิ 6ศิลป

7 นางอุบลวดี พรหมสิงห 7ศิลป

8 นางกรรณิกา คําถิน 8นาฏศิลป

9 นายมงคล ครุฑนาค 9นาฏศิลป

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล

ศิลปะ ลูกจางประจํา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ - สกุล

คอมพิวเตอร



รายชื่อครูและบุคคลากร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ ท่ี ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

1 นางสาวสุภาพร สุธรรมเม็ง วัดผล 1 นางสาวศุกรเพ็ช มอญแกว

2 นางสาวรุจิรา คําเผา หองวิทย 2 นายนิรันด ชอบจิตร

3 นางจุฑามาศ วงศใหญ บริการ 3 นายชารี ศรีพรม

4 นางสาวพิชญดา อินทะ แผน 4 นายจันทร ออนตะใคร

5 นางปวลี ภาชนะ บุคลากร 5 นายจําเริญ ชอบจิต

6 นายมานพ โลหะกิจ โสต 6 นางอพัชชา แสนปนตา

7 นางสาวจีนาภรณ ภาชนะ ปกครอง 7 นางสาวเพ็ญศรี รักไทย

8 นางสาวกรรณิกา ภาระจํา ปชส. 8 นางยุพา  สุวรรณ

9 นางสาวสุภาพรรณ ตันมิทา การเงิน 9 นางมาลัย เพียงคาํ

10 นางสาวปาริฉัตร คันธิสา หองสมุด 10 นางอารี คําเผา

11 นางสาวสุชัญญญา สวาทใจ วิชาการ 11 นางดวงแข มั่งบุญมี

12 นางสาวนวสรณ นิลวรรณวีรกุล เลขา 12 นางจันทรวรรณ ดวงตา

13 นายกันตกวี ชัยทะ พัสดุ 13 นางสายหยุด แผนทอง

14 นางสาววาสนา ยอดยิ่ง บัญชี 14 นายพายัพ ม่ังบุญมี

15 นางสาวจริญญา ศิลธรรม บรรณารักษ 15 นายปรีชา เผากันทะ

16 นางทัศนีย บานกลาง สารบรรณ 16 นายสินธุ สงสาร

17 นางสาวธิติมา ใจการ พยาบาล 17 นายประเทือง เดชบุญ

18 นายณัฐภูมิ สีบํารุงสาสน ทะเบียน 18 นายประสิทธิ์ กะทง

19 นางวารุณี แกวนรินทร โรเนียว 19 นางสาวจุไลรัตน วงศจุมปู

20 นายธนทร ใจกลา โรเนียว 20 นายพิษณุ ชาวแพร

21 นางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุล เขต 21 นายอรรถพงศ เจริญสุข

22 นายเกียรติคุณ แกวสอน เขต 22 นางชุติมา บรรจง

23 นายประภาส ตั๋นคํา เขต 23 นางแสงเทียน กาศวิเศษ

24 นางสาวสายสุนีย จํารัส สหการ

25 นางจันทรา คมบาง สหการ

26 นางปริยากร สีสัน สหการ

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 27 นางสาวกรรณิการ จินดา โรงอาหาร

32 นางสุพัตรา ขายขาวสาร 28 นางพร รุงสวาง โรงอาหาร

33 นางพิมพนิภา ไชยวงค 29 นางกฤติยา พุตหลา โรงอาหาร

34 นางสาวณัฐชยา ศริโิท ศูนยกีฬา 30 นางสุกัญญา สําเนียง โรงอาหาร

31 นางวันเพ็ญ ดาสี โรงอาหาร

เจาหนาที่ ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางชั่วคราว


