
 
 

 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาพรัพยากรบุคคล

ประจำปี 2564 
 

 

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เชียงใหม่ เขต 1 

 
 



 
 ข้อมูลครูประจำการและลกูจ้าง 

4.3.1) ข้อมูลผู้บริหารและครูประจำการ 

ข้อมูลผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อ- สกุล วันเดือนที่บรรจ ุ ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมงที่
สอน/สัปดาห ์

1 นายโกวิท  หมื่นทา  ผอ. เช่ียวชาญ ตรี/ศษ.บ. ประถมศึกษา 

โท/ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

บริหาร - 

2 นางนารีย์  หมื่นแจ่ม 16 พ.ค. 2537 รอง ผอ.ฯ ชำนาญการพิเศษ ตรี/ศษ.บ. ประถม 

โท/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 

บริหาร - 

3 นางสาววิชชุดา  นนทศิลา 5 ม.ค. 2541 รอง ผอ.ฯ ชำนาญการพิเศษ ตรี/คบ. ปฐมวัย 

โท/ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 

บริหาร - 

4 นางสาวกันตินันท์  โภคิน
อธิษฐ ์

1 มี.ค. 2549 รอง ผอ.ฯ ชำนาญการพิเศษ ตรี/คบ. คอมพิวเตอร์ 

โท/กษ.ม.บริหารการศึกษา 

บริหาร - 

5 นางภัทริน  หมื่นประจำ 8 ก.พ. 2556 รอง ผอ.ฯ ชำนาญการ ตรี/ 

โท/กษ.ม.บริหารการศึกษา 

บริหาร - 

 

ข้อมูลครูประจำการ (ฝ่ายปฐมวยั) ปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 

กศ. 
วิชาเอก 

สอน
วิชา/ชั้น 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอน/สัปดาห ์

1. นางนงนชุ  เงินท๊อก 9 ปี ครู/ชำนาญ
การ 

คม. ปฐมวัย/บริหาร 
การศึกษา 

อนุบาล
2/1 

25 

2. นางนฤมล  ภิรมย ์  ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

คม. การศึกษาปฐมวัย/
บริหารการศึกษา 

อนุบาล
2/2 

25 



ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 

กศ. 
วิชาเอก 

สอน
วิชา/ชั้น 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอน/สัปดาห ์

3. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว 13 ปี ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. ปฐมวัย/บริหาร 
การศึกษา 

อนุบาล
2/3 

25 

4. นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย ์ 14 ปี ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. ปฐมวัย/บริหาร 
การศึกษา 

อนุบาล
2/5 

25 

5. นางพรชนนั  ขยันการ 15 ปี ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. อนุบาลศึกษา อนุบาล
2/6 

25 

6. นางสาวณัฐพร  สาทสิกุล 13 ปี ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

คม. ปฐมวัย/ปริญญาโท
ปฐมวัย 

อนุบาล
2/7 

25 

7. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร 10 ปี ครู/ 

ชำนาญการ 

กศ.บ. ปฐมวัย อนุบาล
2/8 

25 

8. นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล 9 ปี ครู/ 

ชำนาญการ 

คบ. ปฐมวัย/บริหาร 
การศึกษา 

อนุบาล
3/2 

25 

9. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล 25 ปี ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

คบ. ปฐมวัย อนุบาล
3/3 

25 

10. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ 6 ปี - คบ. ปฐมวัย อนุบาล
3/4 

25 

11. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ ์ 22 ปี ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

คม. ปฐมวัย/ 
หลักสูตรและการสอน 

อนุบาล
3/5 

25 

 

12. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ 10 ปี ครู/ 

ชำนาญการ 

คบ. ปฐมวัย อนุบาล
3/6 

25 

13. นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา 6 ปี ครู คบ. ปฐมวัย อนุบาล
3/7 

25 



ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ 

กศ. 
วิชาเอก 

สอน
วิชา/ชั้น 

จำนวนชั่วโมง
ที่สอน/สัปดาห ์

14. นางพไิลพร  กันไชยต๊ะ 23 ปี ครู/ชำนาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. ปฐมวัย/ 
หลักสูตรและการสอน 

อนุบาล
3/8 

25 

15. นางสาวชลธชิา  ถนนนอก 10 ปี ครู/ 

ชำนาญการ 

คม. ปฐมวัย/ปริญญาโท
ปฐมวัย 

อนุบาล
2,3 

16 

16. นางสาวอัญชษิกาญจน์  โพธิ์ศร ี  ครู/ 

ชำนาญการ 

คม. การศึกษาปฐมวัย/
บริหารการศึกษา 

อนุบาล 25 

 

ข้อมูลครูประจำการ (ฝ่ายขั้นพื้นฐาน) ปกีารศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

1 นางปรานอม  ปรากฎวงศ์ 5 ม.ค.
2530 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 5/4 

ภาษาไทย ป.6/3 , 6/4 

แนะแนว ป.6/4 
ยุวกาชาด ป.6/4 
พบครูประจำชั้น ป.6/4 

17 

2 นายสมฤกษ์  พอกจันทร์ 12 พ.ค.
2524 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ศษ.บ. เกษตร 
โท/หลักสูตรและการ
สอน 

คอมพิวเตอร์ ป.2/1-6 
คอมพิวเตอร์ ป.3/1-6 

แนะแนว  

ลูกเสือ – ยุวกาชาด 

ซ่อมเสริม  

17 

3 นางอุบล  สว่างวงศ์ 11 ธ.ค.
2533 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ ค.บ.บรรณารักษ์ คณิตศาสตร์ ป.2/8  
ภาษาไทย ป.2/8 

สังคมฯ ป.2/8 

ประวัติ ป.2/8 

ศิลปะ ป.2/8 

17 

 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

การงานอาชีพ ป.2/8                

แนะแนว ป.2/8 

ลูกเสือ ป.2/8 

ซ่อมเสริม ป.2/8 
4 นางจิรภรณ์  เดชนาเกล็ด 18 ม.ค.

2532 
ครู ชำนาญการ

พิเศษ 
ตรี/ กศ.บ. สังคมศึกษา 
โท/หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาไทย ป.3/2 
คณิตศาสตร์ ป.3/2 
สังคมฯ ป.3/2 
รักการอ่าน ป.3/2 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3/2 

ซ่อมเสริม ป.3/2 

อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม ป.3/2 

 

19 

5 นางผ่องศรี  สิทธิชัย 1 ก.ค.
2531 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ศศ.บ./ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6/7,ป.6/8 

การงานอาชีพ ป.6/8 

แนะแนว ป.6/8 
ยุวกาชาด ป.6/8 

11 
 
 

6 นางลินลดา  เชาว์มนัส 19 พ.ค.
2536 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ค.บ./ภาษาไทย 

โท/หลักสูตรและการ
สอน 

ภาษาไทย ป.3/7,ป.3/8 

คณิตศาสตร์ ป.3/8 

การงาน ป.3/7 , ป.3/8 

แนะแนว ป.3/8 

ยุวกาชาด ป.3/8 

ซ่อมเสริม  ป.3/8 
IS ป.5/8 

20 

7 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง 9 ก.ย.
2536 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ค.บ./ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ ป.5/8 

ภาษาไทย ป.5/8 

สังคมฯ ป.5/8 

13 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

ประวัติฯ ป.5/8 

ยุวกาชาด ป.5/8                   

แนะแนว ป.5/8 

ซ่อมเสริม ป.5/8 

8 นายธวัฒชัย   ใบโสด 29 มิ.ย.
2541 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/คบ./อุตสาหกรรม 

โท/เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ป.5/1-5/6 

แนะแนว ป.5/3 

ลูกเสือ ป.5/3 

พบครูประจำชั้น ป.5/3 

17 

9 นางสาววรดา  สุขสอน 22 ก.ค.
2545 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ค.บ./คอมพิวเตอร์
ศึกษา  

โท/บริหารการศึกษา 

คอมพิวเคอร์ ป.4/1-4/6 

 

12 

10 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 7 พ.ค.
2545 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ค.บ./คณิตศาสตร์  

โท/วัดและประเมินผล 

คณิตศาสตร์ ป.4/5,ป.
4/6 

คณิตคิดคำนวณ ป.4/5,
ป.4/6 

เสริมวินัย/คุณธรรม     
ป.2/6 

ซ่อมเสริม ป.2/6 

ยุวกาชาด ป.2/6 

แนะแนว ป.2/6 

16 

11 นางสุมาลี  เนรวงค์ 1 ก.พ.
2533 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ ศศ.บ./ การพัฒนา
ชุมชน),  

โท/ ศศม. การจัดการ
ศึกษา 

ภาษาไทย ป.2/1 

คณิตศาสตร์ ป.2/1 

สุขศึกษา ป.2/1 

รักการอ่าน ป.2/1 

แนะแนว ป.2/1 

19 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

ยุวกาชาด ป.2/1 

ซ่อมเสริม ป.2/1 

อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม  

12 นางสาวพรรณราย   ไชยชนะ 27 มิ.ย.
2537 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/กศ.บ./ดุริยางค์
ศาสตร์  

โท/หลักสูตรและการ
สอน 

คณิตศาสตร์ ป.3/1 

ภาษาไทย ป.3/1 

สังคม ป.3/1 

รักการอ่าน ป.3/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3/1 

ซ่อมเสริม ป.2/1 

อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม 

19 

13 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปริยา ศิวิลัยซ์ 16 ธ.ค.
2537 

ครู ชำนาญการ ตรี/ค.บ./สังคมศึกษา 

โท/บริหารการศึกษา 

ประวัติศาสตร์          
ป.3/1 , ป.3/2 , ป.4/1 , 
ป.4/2 

การงานอาชีพ ป.4/1 , 
ป.4/2 , ป.5/1 , ป.5/2 , 
ป.6/1 , ป.6/2 

ต้านทุจริต ป.4/1 , ป.
4/2 , ป.5/1 , ป.5/2  

แนะแนว 

กิจกรรมชุมนุม 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด  

ซ่อมเสริม  

20 

14 นางนันทนา  ท่างาม 26 มิ.ย.
2545 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ค.บ./ภาษาอังกฤษ  

โท/บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.2/4 

คณิตศาสตร์ ป.2/4 

20 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

สังคม ป.2/4
ประวัติศาสตร์ ป.2/4 

แนะแนว ป.2/4 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2/4 

เสริมวินัย/คุณธรรม    
ป.2/4  

พบครูประจำชั้น ป.2/4 

15 นางรัชฎาภรณ์  สินธุชัย 28 ก.ค.
2541 

ครู ชำนาญการ ศษ.บ./ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4/1, ป.4/2 

สุขศึกษา ป.4/1 , ป.4/2 

อ่านคิด ป.4/2 

อ่านคิด ป.5/1 , ป.5/2 

แนะแนว ป.4/2 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/2 

กิจกรรมชุมนุม 

ซ่อมเสริม 

18 

16 นางณัชชา  แก่นธิยา 26 มิ.ย.
2545 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ศษ.บ./การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ป.5/5 ,  
ป.6/5 , ป.6/6 

คณิตคิดคำนวณ ป.5/5 ,  
ป.5/6 

การงานอาชีพ ป.5/5 

ซ่อมเสริม ป.5/5 

แนะแนว ป.5/5 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/5 

16 

17 นางสาวฉายสุรี    ธิคำ 7 ก.พ.
2556 

ครู ชำนาญการ ตรี/ศษ.บ./
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย ป.3/4 
คณิตศาสตร์ ป.3/4 

19 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

โท/บริหารการศึกษา สังคมฯ ป.3/4 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3/4 

แนะแนว ป.3/4 

เสริมวินัย/คุณธรรม     
ป.3/4 

พบครูประจำชั้น ป.3/4 

18 นายประชา  รุ่งศิริ 1 ธ.ค.
2552 

ครู ชำนาญการ ตรี/คอบ./อุตสาหกรรม 

โท/บริหารการศึกษา 

ศิลปะ (ทัศนศิลป์)      
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/5, 
ป.4/6, ป.5/1, ป.5/2 ,
ป.5/5, ป.5/6 , ป.6/1, 
ป.6/2, ป.6/5, ป.6/6 

แนะแนว 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

ซ่อมเสริม 

17 

19 นางสาวกรกฎ   หลานรักษ์ 1  มิ.ย.
2553 

ครู ชำนาญการ ตรี/ค.บ./ดนตรีศึกษา 

โท/บริหารการศึกษา 

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์     
ป.1/4-1/6, ป.2/4-2/6 ,
ป.3/4-3/6, ป.5/8 ,    
ป.6/7 , ป.6/8 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/8 

แนะแนว ป.6/8 

14 

20 นางจิราภา  ท่ังเชียงใหม่ 1 ม.ค.
2553 

ครู ชำนาญการ ตรี/ค.บ./ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4/3, ป.4/4 
, ป.5/3 

แนะแนว ป.4/3 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/3 

พบครูประจำชั้น ป.4/3 

17 

21 นายปิติพงษ์  วิญญาณ 1 ก.ค.
2553 

ครู ชำนาญการ ตรี/ดนตรีศึกษา 

โท/บริหารการศึกษา 

ศิลปะ (ดนตรี)  ป.4/1-
4/3 , ป.5/1-5/3 ,      
ป.6/1-6/3 

15 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

แนะแนว ป.4/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/1 

กิจกรรมชุมนุม ป.4/1 

ซ่อมเสริม ป.4/1 

22 นางจิตรานุช  วันทมาตย์ 16 ต.ค.
2552 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ค.บ./คณิตศาสตร์ 

โท/วิทยาศาสตรศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.5/5, ป.5/6  

คณิตคิดคำนวณ ป.5/5, 
ป.5/6  

ซ่อมเสริม ป.5/6 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/6 

แนะแนว ป.5/6 

16 

23 นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม 1 ก.ค.
2553 

ครู ชำนาญการ ตรี/ค.บ./วิทยาศาสตร์ 

  

วิทยาศาสตร์ ป.1/1 ,  
ป.1/2 , ป.2/1 , ป.2/2 

การงานอาชีพ ป.2/1 , 
ป.2/2 

สุขศึกษา ป.1/1 , ป.1/2 

แนะแนว ป.1/2  

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/2 

ซ่อมเสริม ป.1/2 

อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม 

19 

24 นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ 8 ธ.ค.
2557 

ครู - ตรี/ค.บ./ประถมศึกษา 

โท/บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.1/7 

ภาษาไทย ป.1/7 

สังคม ป.1/7 

ประวัติ ป.1/7 

การงานอาชีพ ป.1/7 

20 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์ ป.1/7 

ศิลปะ ป.1/7 

สุขศึกษา ป.1/7 

แนะแนว ป.1/7 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/7 

ซ่อมเสริม ป.1/7 

25 นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว 24 ต.ค.
2551 

ครู ชำนาญการ ตรี/ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 

โท/บริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.5/3 ,  
ป.5/4 , ป.6/3 , ป.6/4 

หน้าท่ีพลเมือง ป.6/3 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/3 

แนะแนว ป.6/3 

พบครูประจำชั้น ป.6/3 

17 

26 นางศิริพร  คูณแก้ว 1 ก.พ.
2531 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ค.บ./ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1/2 

คณิตศาสตร์ ป.1/2 

การงานอาชีพ ป.1/2 

รักการอ่าน ป.1/2 

แนะแนว ป.1/2 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/2 

ซ่อมเสริม ป.1/2 

อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม 

19 

27 นายเทวิน  ณ  สุวรรณ 16 พ.ค.
2534 

ครู ชำนาญการ ตรี/ค.บ./พลศึกษา พลศึกษา ป.3/1-ป.3/6 , 
ป.4/1-ป.4/6 

12 

28 นางศิริรัตน์  กาวินนะ 17 ธ.ค.
2558 

ครู - ตรี/ค.บ./ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1/4 

คณิตศาสตร์ ป.1/4 

20 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

สังคมฯ ป.1/4 

ประวัติศาสตร์ ป.1/4 

แนะแนว ป.1/4 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/4 

เสริมวินัย/คุณธรรม    
ป.1/4 

พบครูประจำชั้น ป.1/4 

29 นางสาวชเนตตี  พิชัย 7 ก.ย.
2552 

ครู ชำนาญการ ตรี/ศศ.บ./
ภาษาอังกฤษ 

โท/ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ป.5/1 ,   
ป.5/2 , ป.6/1, ป.6/2 

แนะแนว ป.5/1 

กิจกรรมชุมนุม ป.5/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/1 

ซ่อมเสริม ป.5/1 

18 

30 นางสาวชนกพร   ใจขวาง 18 ก.พ.
2559 

ครูผู้ช่วย - ตรี/ศษ.บ./
วิทยาศาสตร์ 

โท/วท.ม.วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ป.5/5 ,  
ป.5/6 

วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน ป.5/5 ,  
ป.5/6 

IS ป.5/5 ,  ป.5/6 

สุขศึกษา ป.4/5 

การงานอาชีพ ป.4/5 

ซ่อมเสริม ป.4/5 

แนะแนว ป.4/5 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/5 

16 

31 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล 17 ธ.ค.
2558 

ครู - ตรี/ศน.บ./การสอน
ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ ป.4/7 15 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

โท/ศษ.ม.หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาไทย ป.4/7 

สังคม ป.4/7 

ประวัติศาสตร์ ป.4/7 

การงานอาชีพ ป.4/7 

ศิลปะ ป.4/7 

สุขศึกษา ป.4/7 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/7 

แนะแนว ป.4/7 

 

32 นางสาวชมพูนุช   

        ปัญญาศักดิ์ศรี 

2 พ.ค.
2559 

ครูผู้ช่วย - ตรี/ค.บ./คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4/1 ,   
ป.5/1 , ป.5/2 

IS ป.5/1 

แนะแนว ป.5/1 

กิจกรรมชุมนุม ป.5/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/1 

ซ่อมเสริม ป.5/1 

19 

33 นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 1 พ.ย.
2560 

ครู - ตรี/ศษ.บ./ภาษาจีน ภาษาจีน ป.6/3, ป.6/4 

สุขศึกษา ป.6/3, ป.6/4 

การงานอาชีพ          

 ป.6/3, ป.6/4 

ประวัติศาสตร์ ป.6/3, 
ป.6/4 

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ป.6/3, ป.6/4 

กิจกรรมชุมนุมจีน ป.1-6 

แนะแนว ป.6/4 

23 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/4 

พบครูประจำชั้น ป.6/4 

34 นางศิริรัตน์  ประสิงห์ 16 มิ.ย. 
2554 

ครู ชำนาญการ ตรี/ศษ.บ. ภาษาไทย 

โท/ศษ.ม. ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.5/2 ,     
ป.6/1 , ป.6/2 

แนะแนว ป.6/1 

กิจกรรมชุมนุม ป.6/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/1 

ซ่อมเสริม ป.6/1 

18 

35 นางเข็มทอง กรรณิกา 12 ก.ย. 
2552 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ศษ.บ. ภาษาไทย 

โท/ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.1/1 

คณิตศาสตร์ ป.1/1 

การงานอาชีพ ป.1/1 

รักการอ่าน ป.1/1 

แนะแนว ป.1/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/1 

ซ่อมเสริม ป.1/1 

อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม 

19 

36 นางนิติกุล สุทธหลวง 1 มิ.ย. 
2555 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. ประถม 

โท/กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.2/2 

คณิตศาสตร์ ป.2/2 

สุขศึกษา ป.2/2 

รักการอ่าน ป.2/2 

แนะแนว ป.2/2 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2/2 

ซ่อมเสริม ป.2/2 

19 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

อบรมคุณธรรม/
จริยธรรม 

37 นางศศินภา  บำเพ็ชร 1 พ.ย. 
2548 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/วท.บ. คณิตศาสตร์ 

โท/ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ป.5/3 ,   
ป.5/4 

คณิตศาสตร์เพิ่ม  ป.5/3 
, ป.5/4 

คณิตศาสตร์ประยุกต์   
ป.5/3 , ป.5/4 

แนะแนว ป.5/4 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/4 

พบครูประจำชั้น ป.5/4 

17 

38 นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง 14 ธ.ค. 
2547 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 

โท/กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ป.6/1-6/6 

แนะแนว ป.5/3 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/3 

พบครูประจำชั้น ป.5/3 

17 

39 นางสาวนพวรรณ ทนันชัย 4 ม.ค. 
2556 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. ไทย 

โท/ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.1/6 , ป.3/5 
, ป.3/6 

แนะแนว ป.1/6  

เสริมวินัย/คุณธรรม    
ป.1/6 

ซ่อมเสริม ป.1/6 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/6 

21 

40 นางสาวอมลสิริ พีรชนะพัฒน์ 25 ต.ค. 
2556 

ครู - ตรี/คบ. ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ป.4/8 

ภาษาไทย ป.4/8 

สังคมฯ ป.4/8 

ประวัติฯ ป.4/8 

21 

 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

การงานอาชีพ ป.4/8
ศิลปะ ป.4/8 

สุขศึกษา ป.4/8 

ภาษาอังกฤษหลัก 

Grammar Extra 
English ป.4/8 

แนะแนว ป.4/8 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/8 

ซ่อมเสริม ป.4/8 

41 นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์ 4 ต.ค. 
2556 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. ประถม 

โท/คม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.1/8
ภาษาไทย ป.1/8 

สังคมฯ ป.1/8 

ประวัติฯ ป.1/8 

การงานอาชีพ ป.1/8 

วิทยาศาสตร์ ป.1/8 

ศิลปะ ป.1/8 

สุขศึกษา ป.1/8 

แนะแนว ป.1/8 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/8 

ซ่อมเสริม ป.1/8 

20 

42 นางสาวนาตยา อุประ 1 มิ.ย. 
2538 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/คบ.ประถม 

โท/ศษ.ม.ประถมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.2/5 ,   
ป.2/6 , ป.3/5 , ป.3/6 

วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน ป.3/5 , 
ป.3/6 

สุขศึกษา ป.3/5 

18 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

การงานอาชีพ ป.3/5 

เสริมวินัย/คุณธรรม    
ป.3/5 

ซ่อมเสริม ป.3/5 

แนะแนว ป.3/5 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3/5 

43 นางสาวภัทรา กัลยา 15 ส.ค.
2557 

ครู ชำนาญการ ตรี/ศศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

โท/ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.5/7 

ภาษาไทย ป.5/7 

สังคมฯ ป.5/7 

ประวัติฯ ป.5/7 

ศิลปะ ป.5/7 

IS ป.5/7 

ภาษาอังกฤษหลัก ป.5/7 

Grammar Extra 
English ป.5/7 

ซ่อมเสริม ป.5/7 

แนะแนว ป.5/7 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/7 

20 

44 นางมนทิรา นันกาวงศ์ 1 ส.ค. 
2554 

ครู ชำนาญการ ตรี/วท.บ. สถิติ 

โท/ศษ.ม.วิจัยและ
ประเมินผล 

คณิตศาสตร์ ป.4/3 ,   
ป.4/4 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม   
ป.4/3 , ป.4/4 

แนะแนว ป.4/4 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/4 

พบครูประจำชั้น ป.4/4 

17 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

45 นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ 19 ส.ค. 
2556 

ครู - ตรี/คบ. คณิต 

โท/ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.4/2 ,   
ป.6/1, ป.6/2 

แนะแนว ป.6/1 

กิจกรรมชุมนุม ป.6/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/1 

ซ่อมเสริม ป.6/1 

18 

46 นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย 16 ธ.ค. 
2557 

ครู - ตรี/คบ. วิทย์ 

โท/ศษ.ม.บริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.6/1 ,  
ป.6/2 

สุขศึกษา ป.6/1 , ป.6/2 

อ่านคิด ป.6/1 ,  ป.6/2 

โครงงาน ป.6/1 , ป.6/2 

แนะแนว ป.6/2 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/2 

กิจกรรมชุมนุม ป.6/2 

ซ่อมเสริม ป.6/2 

20 

47 นางสาวบุษรา  คำจันทร์ 1 พ.ย.
2560 

ครู - ตรี/ศษ.บ./
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ป.6/5 ,   
ป.6/6 

วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน ป.6/5 ,   
ป.6/6 

สุขศึกษา ป.6/5 , ป.6/6 

การงานอาชีพ ป.6/5 ,   
ป.6/6 

ซ่อมเสริม ป.6/5 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/5 

แนะแนว ป.6/5 

16 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

48 นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล 31 ส.ค.
2550 

ครู ชำนาญการ ตรี/ คบ./ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ป.4/4-ป.4/6 

นาฏศิลป์ ป.5/4-ป.5/6 

นาฏศิลป์ ป.6/4-ป.6/6 

9 

49 นางชนกพร  พัฒนกุล 22 พ.ย.
2547 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ศษ.บ./ 
ภาษาอังกฤษ 

โท/วท.ม.วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.4/5 ,   
ป.4/6 , ป.5/6 

สุขศึกษา ป.3/6 

การงานอาชีพ ป.3/6 

วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน ป.4/5 ,   
ป.4/6 

เสริมวินัย/คุณธรรม     
ป.3/6 

ซ่อมเสริม ป.3/6 

แนะแนว .ป2/6 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2/6 

19 

50 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ 2 ก.ค.
2553 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ คบ./ คณิตศาสตร์ 

โท/ศษ.ม.คณิตศาสตร์
ประยุกต์ , ศษ.ม.
บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.6/5 ,   
ป.6/6 

คณิตศาสตร์คิดคำนวณ 
ป.6/5 , ป.6/6 

ซ่อมเสริม ป.6/6 

แนะแนว ป.6/6 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/6 

16 

51 นางสุพิตร   เหลาพรม 29 มิ.ย.
2541 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ ศษ.บ. /
คณิตศาสตร์ 

โท/ศษ.ม/การวัดและ
ประเมินผล 

คณิตศาสตร์ ป.6/3 ,   
ป.6/4 

คณิตศาสตร์เพิ่ม ป.6/3, 
ป.6/4 

แนะแนว ป.6/4 

17 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/4 

พบครูประจำชั้น ป.6/4 

52 นางร่มฉัตร    ภารังกูล 10 ก.พ.
2543 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/คบ./ ภาษาไทย การงานอาชีพ ป.3/1 , 
ป.3/2 , ป.5/7 , ป.5/8 

แนะแนว ป.1/8 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1/8 

6 

53 นางนัษฐา  ศิรินาม 21 ก.พ. 
2527 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/ คบ.สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ป.2/5 ,    
ป.2/6 

คณิตคิดคำนวณ ป.2/5 ,    
ป.2/6 

เสริมวินัย/คุณธรรม    
ป.2/5 

ซ่อมเสริม ป.2/5 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2/5 

แนะแนว ป.2/5 

19 

54 นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 29 ส.ค. 
2551 

ครู ชำนาญการ ตรี/ คบ./วิทยาศาสตร์ 

โท/ศษ.ม./
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ป.5/1 ,  
ป.5/2 

สุขศึกษา ป.5/1 , ป.5/2 

IS ป.5/2 

โครงงาน ป.5/2 , ป.4/1 
, ป.4/2 

แนะแนว ป.5/2 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/2 

กิจกรรมชุมนุม ป.5/2 

ซ่อมเสริม ป.5/2 

18 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

55 นายยงยุทธ  ชาวน่าน 26 ก.ย. 
2554 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. /สังคมศึกษา สังคมฯ ป.4/1, ป.4/2, 
ป.5/1, ป.5/2, ป.6/1, 
ป.6/2 

ประวัติฯ ป.5/1, ป.5/2, 
ป.6/1, ป.6/2 

แนะแนว ป.6/2 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/2 

21 

56 นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา 16 ส.ค. 
2556 

ครู  ตรี/ คบ. /ภาษาไทย 

โท/ศษ.ม/หลักสูตร
และการสอน 

ภาษาไทย ป.4/1,      
ป.4/2, ป.5/1 

อ่านคิด ป.4/1 

แนะแนว ป.4/1 

กิจกรรมชุมนุม ป.4/1 

ซ่อมเสริม ป.4/1 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/1 

20 

57 นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก 7 ก.ค. 
2557 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. /คณิตศาสตร์ 

โท/ศษ.ม/บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.2/3 

คณิตศาสตร์ ป.2/3 

สังคมฯ ป.2/3 

ประวัติฯ ป.2/3 

แนะแนว ป.2/3 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2/3 

เสริมวินัย/คุณธรรม     
ป.2/3 

พบครูประจำชั้น ป.2/3 

20 

58 นางโรชินีย์  ใจมุข 8 ก.พ. 
2556 

ครู ชำนาญการ ตรี/ศศ.บ. /ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

สังคมฯ ป.3/3 , ป.4/3 

ประวัติฯ ป.3/3 , ป.3/4 

19 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

ศิลปะ ป.4/3 , ป.4/4 ,
ป.5/3 , ป.5/4 , ป.6/3 , 
ป.6/4 

แนะแนว ป.3/3 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3/3 

เสริมวินัย/คุณธรรม    
ป.3/3 

พบครูประจำชั้น ป.3/3 

59 นางอัญชลี  แก้ววงค์ 9 มี.ค. 
2558 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. /คณิตศาสตร์ 

 

คณิตศาสตร์ ป.2/7 

ภาษาไทย ป.2/7 

สังคมฯ ป.2/7 

ประวัติศาสตร์ ป.2/7 

การงานอาชีพ ป.2/7 

ศิลปะ ป.2/7 

แนะแนว ป.2/7 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2/7 

ซ่อมเสริม ป.2/7 

19 

60 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย 15 ม.ค. 
2558 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. /สังคมศึกษา 

โท/ศษ.ม.บริการ
การศึกษา 

 

คณิตศาสตร์ ป.3/7 

สังคมฯ ป.3/7 , ป.3/8 

ประวัติศาสตร์ ป.3/7 , 
ป.3/8 

สุขศึกษา ป.3/7 , ป.3/8 

ศิลปะ ป.3/7 , ป.3/8
แนะแนว ป.3/7 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3/7 

16 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

61 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี 19 พ.ค. 
2558 

ครู ชำนาญการ ตรี/ศษ.บ./คณิตศาสตร์ 

 

คณิตศาสตร์ ป.6/7 ,   
ป.6/8 

สังคมฯ ป.6/7 ,  ป.6/8 

ประวัติฯ ป.6/7 , ป.6/8 

สุขศึกษา ป.6/7 , ป.6/8 

การงานอาชีพ ป.6/7 

ดนตรี นาฏศิลป์ ป.6/8 

แนะแนว ป.6/7 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6/7 

20 

62 นายศุภชัย  สมฤทธิ์ 1 ส.ค. 
2557 

 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. /พลศึกษา 

โท/ศษ.ม.บริการ
การศึกษา 

พละ ป.5/1 - ป.5/6 , 
ป.6/1 - ป.6/6 

แนะแนว ป.3/2 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3/2 

ซ่อมเสริม ป.3/2 

19 

63 นางจันทธิกาญ  เสาร์เจริญ 24 ธ.ค. 
2556 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. /ชีววิทยา 

โท/ศษ.ม.หลักสูตรการ
สอนและเทคโนโลยี
การเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ ป.1/3-1/4 

วิทยาศาสตร์ ป.2/3-2/4 

วิทยาศาสตร์ ป.3/3-3/4 

วิทยาศาสตร์ ป.4/3-4/4 

13 

64 นางสาวอุราภรณ์  ใสส่อง 30 พ.ค. 
2553 

ครู ชำนาญการ ตรี/คบ. /ประถมศึกษา 

 

คณิตศาสตร์ ป.2/5 ,    
ป.2/6 

คณิตคิดคำนวณ ป.2/5 ,    
ป.2/6 

เสริมวินัย/คุณธรรม    
ป.2/5 

ซ่อมเสริม ป.2/5 

19 



ที ่ ชื่อ- สกุล วัน
เดือนที่
บรรจุ 

ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา ชั่วโมง
ที่สอน/
สัปดาห์ 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2/5 

แนะแนว ป.2/5 

65 นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน 25 ส.ค. 
2552 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/คบ. /ภาษาไทย 

โท/ศษ.ม.การสอน
ภาษาไทย 

 

ภาษาไทย ป.4/5, ป.4/6 

พบครูประจำชั้น ป.4/6 

แนะแนว ป.4/6 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4/6 

12 

66 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์ 10 ม.ค. 
2538 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/คบ. /ประถมศึกษา 

 

 13 

67 นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย 10 ก.พ. 
2552 

ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ตรี/คบ. /ชีววิทยา 

โท/ศษ.ม.หลักสูตรและ
การสอน 

Smart Science ป.3/7,  
ป.3/8 , ป.4/7,  ป.4/8,
ป.5/7 ,  ป.5/8 , ป.6/7,  
ป.6/8 

แนะแนว ป.5/7 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5/7 

16 

 

4.3.2) ข้อมูลครูพนกังานรัฐ/ครูอัตราจ้าง 

 

ข้อมูลครูพนกังาน/ครูอัตราจ้าง (ฝ่ายปฐมวัย) ปีการศึกษา 2564 

 

 

ที ่

 

 

ชื่อ-ชื่อสกุล 

 

ประสบการณ์
สอน (ป)ี 

 

วุฒิ 

 

 

วิชาเอก 

 

สอนวิชา/ชั้น 

 

พนักงานรัฐ/ 
อัตราจ้าง 

1. นางสาวสิริกานต์  กิติ 3 ปี คบ. ปฐมวัย อนุบาล3/1 อัตราจ้าง 

2. นายจารุวัฒน์  นามหาญ 3 ปี คบ. พลศึกษา อนุบาล2,3 อัตราจ้าง 



3. นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี 2 ปี วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา-
สุขภาพ 

อนุบาล2,3 อัตราจ้าง 

4. นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ 2 ปี ศษ.บ. บริหารธุรกิจ อนุบาล2,3 อัตราจ้าง 

 

ข้อมูลครูพนกังาน/ครูอัตราจ้าง (ขั้นพื้นฐาน) ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม 2 ป ี ภาษาจีน ภาษาจีน รายได้
สถานศึกษา 

2 นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ 4 ป ี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.3 

แนะแนว ป.3 

ซ่อมเสริม ป.3 

ยุวการชาด ป.3 

 

รายได้
สถานศึกษา 

3 นางสาวศิริกาญจน์  เมฆอากาศ 3 ป ี ค.บ. การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน ป.1 

สุขศึกษา ป.1 

ศิลปศึกษา ป.1 

รายได้
สถานศึกษา 

4 นางสาวกาญจนา  ทากาศ 2 ป ี ค.บ.ภาษาไทย คณิคศาสตร์ ป.2 

ภาษาไทย ป.2 

สังคม ป.
ประวัติศาสตร์ ป.2 

รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

5 นางสาวสุภาพรรณ  แปงคำ 3 ป ี ศศ.บ. ภาษาจีน
ธุรกิจ 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 

ภาษาจีน ป.5 

การงานอาชีพ ป.5 

สุขศึกษา ป.5 

ศิลปศึกษา ป.5 

รายได้
สถานศึกษา 

6 นางสาวกฤชณัท พิมสาร 4 ป ี วท.บ 
คณิตศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 

ภาษาไทย ป.1 

คณิตศาสตร์ ป.1 

สังคมศึกษา ป.1 

ประวัติ ป.1 

รายได้
สถานศึกษา 

7 นางสาวจารุวรรณ  ขวดแก้ว 1 ปี 5 เดือน วท.บ. 
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ป.5 

วิทยาศาสตร์ ป.6 

รายได้
สถานศึกษา 

8 นางสาวณัชยา  แหลมคม 1 ปี 5 เดือน คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.4 รายได้
สถานศึกษา 

9 นายศรัณย์  วาฤทธิ์ 1 ปี 8 เดือน คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.1, ป.2 รายได้
สถานศึกษา 

10 นางสาวอารีรัตน์   อินต๊ะวัน 6 ป ี ค.บ.คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.1/5-6 
ป.2/6 , ก.อ.ท.       
ป.1/5-6 ป.2/6, 
ลูกเสือ ป.2/6 

รายได้
สถานศึกษา 

11 นายพงศกร  กันทะพรหม 1 ปี 8 เดือน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  

12 นายสุธีกานต์  โปธาพันธ์ 21 ปี เดือน วท.บ.  
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์(เสริม) ป.
6/5-6 , GSP ป.4-6, 

รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

กอท. ป.6/5, สุข
ศึกษา ป.6/5 

13 นางสาวรัตติกาล  กันทะสร 5 ป ี ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.1/5-6 
ป.2/5-6,ก.อ.ท. ป.

4/5-6, หน้าที่
พลเมือง ป.4/6, 

ลูกเสือ ป.4/6, ซ่อม
เสริม ป.4/6, ลดเวลา

เรียน ป.4/6 

รายได้
สถานศึกษา 

14 นายกฤตวัน  ปูเฟย 3 ป ี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4/5, 
4/6 

ลูกเสือ ป.4/6 

รายได้
สถานศึกษา 

15 นายปฏิญญา  แสงจันทร์ 2 ปี 4 เดือน ร.บ. รัฐศาสตร ์

/ประการศนีย
บัตรวิชาชีพครู ป.
บัณฑิต 

สังคมศึกษา ป.4-5, 

ประวัติศาสตร์ ป.4-5, 

ก.อ.ท. ป.5/5, ซ่อม
เสริม ป.5/5 ลูกเสือ 
ป.5/5 

รายได้
สถานศึกษา 

16 นางสาวกาญจนา  คุเมา 2 ป ี ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5/5, 5/6 

ภาษาไทย ป.6/5, 6/6 

ลูกเสือ ป.6/5 

รายได้
สถานศึกษา 

17 นางสาวเกวริน  อุพงค์ 2 ปี 4 เดือน ค.บ. 

สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา ป.3,ป.6 
ประวัติศาสตร์ ป.3,ป.6 

รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

หน้าที่พลเมือง ป.6 

18 นายชรินทร์  เจริญเดช 4 ปี  ค.บ. พลศึกษาสุข
ศึกษา 

พลศึกษา ป.1 - ป.2 รายได้
สถานศึกษา 

19 นางสาวพรสุดา  สุภาอินทร์ 2 ปี ค.บ. ภาษาไทย   

20 นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด 4 ป ี ศิลปะดนตรี ป.1-6 รายได้
สถานศึกษา 

21 นางสาววิมพ์วิภา  สังข์เกิด 1 ปี5 เดือน คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.6/7, 
6/8 

รายได้
สถานศึกษา 

22 นายปัญญากร   คำปา 4 ป ี คบ.ศิลปะ การ
แสดง 

Drama รายได้
สถานศึกษา 

23 นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน 1 ปี   รายได้
สถานศึกษา 

24 นางสาวปารณีย์  อ้วนล้วน 4 ปี ค.บ.คอมพิวเตอร์ สังคมศีกษา ป.1 รายได้
สถานศึกษา 

25 นายปรัตถกร  บวรกิตติเดชา 2 ปี ศษ.บ.
ประถมศึกษา 

สังคมศึกษา ป.
6/3,6/4 

รายได้
สถานศึกษา 

26 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด 6 ปี คบ.คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.1/7-
8, ป.2/7-8 ป.3/7-8 

รายได้
สถานศึกษา 

27 Mr. Christopher Patrick 
Gwaltney 

 
10 ปี 

ปริญญาตรี 
การศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิตฯ,วิทยาศาสตร์ 

ป.4-6 

รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

28 Mr. James de ols Santos 10 ปี ปริญญาตรี 
การศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิตฯ และ
วิทยาศาสตร์ 

ป.1-2 

รายได้
สถานศึกษา 

29 Mr. Christian Mel Cabatino 
Eslawan 

2 ป ี ปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ รายได้
สถานศึกษา 

30 Miss Peihong Jiang 9 ป ี ปริญญาโท ศิลปะ
ศาสตร์บัณฑิต 
เอกวิชาภาษาไทย 

สอนภาษาจีน ชั้น 

ป.3/3, 3/4 

รายได้
สถานศึกษา 

31 Mr. Wang Qi 3 ป ี  สอนภาษาจีน ชั้น 

ป.2/3, 2/4 

รายได้
สถานศึกษา 

32 Mr. Anzel Narrido  
7 ป ี

ปริญญาตรี 
การศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิตฯ,วิทยาศาสตร์ 

ป.3-4 

รายได้
สถานศึกษา 

33 Mr.Earl Nicolle Sideno 2 ป ี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ป.
3/3,3/4 

รายได้
สถานศึกษา 

 Sharmaine Formentera 1 ป ี ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ป.1/3-
1/4, ป.2/3-2/4 

รายได้
สถานศึกษา 

 Yuyan Lin 2 ปี ปริญญาตรี ภาษาจีน ป.1/3-1/4,  รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

 Eric Albano Dilig 2 ป ี ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิตฯ,วิทยาศาสตร์ 

ป.5- 

รายได้
สถานศึกษา 

34 Mr. Ryan James 3 ป ี ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิตฯ,วิทยาศาสตร์ 

ป.3-4 

รายได้
สถานศึกษา 

35 Mr. Jonathan Giles Garner 2 ป ี ปริญญาตรี 
สังคมศาสตร์ สื่อ 
วัฒนธรรมและ
สังคม 

 รายได้
สถานศึกษา 

36 Mr. Ratsala Sangtum 2 ป ี ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ รายได้
สถานศึกษา 

37 Ms. Fretche Sarsalejo 2 ป ี ปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
คหกรรมศาสตร์ อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

38 Ms. Sunmae Templa 3 ป ี ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 

การศึกษาพิเศษ อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

39 Ms. Bevirley Bolo Eslawan 4 ป ี ปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีการ
คำนวณ อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

40 Ms. Christine Angelique A. 
Geralde 

3 ป ี ปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีการ
คำนวณ อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

41 Ms. Mengyuan Chang 4 ป ี ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

42 Ms. Samantha Cooney 3 ป ี ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

43 Mr. Hennessy Tabilon 4 ป ี ปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
การตลาด อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

44 Mr. James Ashurst 4 ป ี ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ การ
ท่องเที่ยว อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

45 Ms. Meriam Jardioui 4 ป ี ปริญญาโท 
พลังงานและ
เหมืองแร ่การ
จัดการ
อุตสาหกรรม อนุบาล 

รายได้
สถานศึกษา 

46 Mr.Tomas Paterek 4 ป ี Bachelor of 
Psychology 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 

รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

and 
Management 

ป.3/7 

47 Mr. Andy Sid 
Koopongsakorn 

2 ป ี ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต จิตวิทยา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
ป.1/8 

รายได้
สถานศึกษา 

48 Mrs.Eleanor Rivera De 
Leon 

1 ปี 6 เดือน Bachelor of 
Christian 
Education 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
2/8 

รายได้
สถานศึกษา 

49 Ms. Caroline Malam-Nao 
Bawingan 

2 ป ี ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา การ
สอนมัธยมศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
ป.2/7 

รายได้
สถานศึกษา 

50 Miss Junalyn Balway 
Publico 

3 ป ี Bachelor of 
Secondary 
Education 
Major in 
Physical 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
ป.3/8 

รายได้
สถานศึกษา 

51 Miss Rhea Galla Mayuman 4 ป ี Bachelor of 
Secondary 
Education 
Major in 
Mathematics 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
ป.4/7 

รายได้
สถานศึกษา 

52 Ms. Mariecor Superales 2 ป ี ปริญญาตรี ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต  

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 

รายได้
สถานศึกษา 



ที ่ ชื่อ-สกุล 
ประสบการณ์
การสอนปี/

เดือน 
วุฒิวิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

เทคโนโลยีและค
หกรรมศาสตร์ 

ป.4/8 

53 Ms. Omaima Abdulaziz 
Malang 

2 ป ี ปริญญาตรี 
มัธยมศึกษา  
คณิตศาสตร์ 

 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
ป.5/7 

รายได้
สถานศึกษา 

54 Mrs Ambreena Rafi Kamile 3 ป ี Bachelor of 
Arts 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
ป.5/8 

รายได้
สถานศึกษา 

55 Mrs. Nerissa Enriquez 
delos Santos 

16 ปี ปริญญาตรี 
การศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ 
คณิต และ
วิทยาศาสตร์ 
ป.6/7 

รายได้
สถานศึกษา 

56 Mrs. Gigi Grecia Narrido 9 ป ี ปริญญาตรี 
การศึกษา 

สอนภาษาอังกฤษ คณิตฯ
,วิทยาศาสตร์ ป.6/8 

รายได้
สถานศึกษา 

57 Ms. Monika Jablonska 5 ป ี ปริญญาตรี สาขา
พลศึกษา 

พละ รายได้
สถานศึกษา 

 
4.3.3) ข้อมูลพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางปาณิศรา   แก้วยศ พนักงานราชการ พนักงานบริการ  
2 นายสุรพงศ์      ชูอรรถ์ พนักงานราชการ แม่บ้าน(พัสดุโรงเรียน)  
3 นายธีรศักดิ์ หล้ามา พนักงานราชการ ช่างไม้  
4 นายชาติชาย  มหาไม้ พนักงานราชการ ช่างไม้  
5 นางสาคร    พรหมปัญญา ลูกจ้างประจำ พนักงานธุรการ ส.4  



ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางปาณิศรา   แก้วยศ พนักงานราชการ พนักงานบริการ  
2 นายสุรพงศ์      ชูอรรถ์ พนักงานราชการ แม่บ้าน(พัสดุโรงเรียน)  
3 นายธีรศักดิ์ หล้ามา พนักงานราชการ ช่างไม้  
4 นายชาติชาย  มหาไม้ พนักงานราชการ ช่างไม้  
6 น.ส.ณมิากรณ์     จณิานุกูล ลูกจ้างประจำ พนักงานธุรการ ส.4  

7 น.ส.วรรณภา    พรหมลือชัย ลูกจ้าช่ัวคราว(เขต) เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

8 นายสุภาษติ   จะพือ ลูกจ้างช่ัวคราว(เขต) ภารโรง  

 

 

 

 

 

 

4.3.4) ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง งบประมาณที่จ้าง หมายเหตุ 
 ครูและธุรการโครงการ    

1 นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ ์ ธุรการปฐมวัย รายได้สถานศึกษา  

2 นางสาวปารณีย์     อ้วนล้วน ธุรการโครงการองค์รวม รายได้สถานศึกษา  

3 นายปรัตถกร  บวรกิตตเิดชา ธุรการโครงการภาษา-คณติ รายได้สถานศึกษา  

4 นางสาวกรรณิการ์ คำรอด ธุรการโครงการวิทย์-คณิต รายได้สถานศึกษา  

5 นางสาวนภาศริิ  พรหมปัญญา ธุรการโครงการ EP รายได้สถานศึกษา  

6 นายวิทวัส   อ่วมนุสนธิ ์ ธุรการ รายได้สถานศึกษา  

 ผู้ช่วยสอน    

7 นางสาวเปมิกา  ประทุมทอง ผู้ช่วยสอน (EP) รายได้สถานศึกษา  

8 นางสาวสาธิดา  นพเจริญกลุ ผู้ช่วยสอน (EP) รายได้สถานศึกษา  
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9 นางสาวพรพิมล  อินเรือง ผู้ช่วยสอน (EP) รายได้สถานศึกษา  

10 นายสุทธิชัย  เหมือนสุทธิวงษ ์ ผู้ช่วยสอน (EP) รายได้สถานศึกษา  

 พ่ีเลี้ยง    

11 นางสาวรัสรินทร์  วัชรกุลพูนทวี พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/1 รายได้สถานศึกษา  

12 นางสาวหทัย     แก้วมา พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/2 รายได้สถานศึกษา  

13 นางสาวบุษบาวรรณ  บัวลอย พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/3 รายได้สถานศึกษา  

14 นางสาวรุ่งนภา  นิวาริน พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/4 รายได้สถานศึกษา  

15 นางสาวเพ็ญพรรณ  ชัยโชคด ี พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/5 รายได้สถานศึกษา  

16 นางสาวธัญลักษณ์  โสดามุก พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/6 รายได้สถานศึกษา  

17 นางสาวอรอุมา  จันทะมาล ี พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/7 รายได้สถานศึกษา  

18 นางสาวพชร  พลลาภ พี่เลี้ยงเด็ก อ.2/8 รายได้สถานศึกษา  

19 นางสาวอัจฉรา  ปันสาท พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/1 รายได้สถานศึกษา  

20 นางลัดดาวลัย์      อ่วมสถิตย ์ พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/2 รายได้สถานศึกษา  

21 นางสาวปทิตตา    รื่นนารีนารถ พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/3 รายได้สถานศึกษา  

22 นางสาวจันทร์จิรา     ศรีจันทร์ต๊ะ พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/4 รายได้สถานศึกษา  

23 นางสาวพิมพ์แข   บัวสาย พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/5 รายได้สถานศึกษา  

24  พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/6 รายได้สถานศึกษา  

25 นางสาวภิญญลักษณ์  ธรรมพรพิมนต์  พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/7 รายได้สถานศึกษา  

26 นางอัญญารตัน์  สะตุ่น พี่เลี้ยงเด็ก อ.3/8 รายได้สถานศึกษา  

 เจ้าหน้าที่อื่นๆ    

27 น.ส.สภุาภรณ์    วิศาลศริิวัชรโชต ิ เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ รายได้สถานศึกษา  

28 นางปรียนันท์    อินทรประสาท เจ้าหน้าท่ีการเงิน รายได้สถานศึกษา  

29 นางสาวจรรวรัญญา    คำเฮือง เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ รายได้สถานศึกษา  
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30 นางสาวโชติกา  จี้อาทิตย ์ นักโภชนาการ รายได้สถานศึกษา  

31 นางสาวสุภาวดี  หล้ามา เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์ รายได้สถานศึกษา  

 แม่บ้าน    

32 นางนูน (นวล) แม่บ้าน รายได้สถานศึกษา  

33 นางสายฝน   จันทรต์า   แม่บ้าน ตึกEP รายได้สถานศึกษา  

34 นางโช  ยุน (นุช) แม่บ้าน ตึกคณิต วิทย์ รายได้สถานศึกษา  

35 นางสาวแก้ว    สมนา  แม่บ้าน ตึกกิตติ 7 รายได้สถานศึกษา  

36  นางส่วย จา   (แก้ว)        แม่บ้าน  ตึกกิตติ 8 รายได้สถานศึกษา  

37 นางคำหม่อง (แก้ว) แม่บ้าน  รายได้สถานศึกษา  

 คนงาน/คนครัว    

38 นางมันฑนา     ไข่ทอง คนครัว รายได้สถานศึกษา  

39 นางมิ้น     ลุงยอด คนครัว รายได้สถานศึกษา  

40 นางบัวสอน     จันทร์ทิพย ์ คนครัว รายได้สถานศึกษา  

41 นางชลธิชา     ท่าชอบ คนครัว รายได้สถานศึกษา  

42 Miss Nan Mwe  Khum   (หมวยคำ) คนครัว รายได้สถานศึกษา  

43 นางอรวรรณ   วงศ์ประเสริฐ คนครัว รายได้สถานศึกษา  

44 นางสาวชนัษฎา   แก่นอิว คนครัว รายได้สถานศึกษา  

45 Mr. Sai WWon    (นายวูน) คนครัว รายได้สถานศึกษา  

46 นาน วาวาโทย คนครัว รายได้สถานศึกษา  

47 นางสาวชนัษฎา  แก่นอิง คนครัว รายได้สถานศึกษา  

48 นายโสภณ  สมอินทร์ (ไวท์) คนครัว รายได้สถานศึกษา  

49 นางสาวนะป๋อย  ปะโหล คนครัว รายได้สถานศึกษา  

 คนงาน    
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50 นายเมือง Sai San Mya    

51 นายพะ     บุญทอง ภารโรง รายได้สถานศึกษา  

52 Mr. SAI  HAN      (นายชัย) คนสวน รายได้สถานศึกษา  

53 นายตฤณ   ทวีเดช ภารโรง รายได้สถานศึกษา  

54 นายวันโหย่ง SAI HLA WIN    ภารโรง รายได้สถานศึกษา  

 พนักงานขับรถ    

55 นายมนัส  ชูอรรถ ์ พนังานขับรถ รายได้สถานศึกษา  

 

 


