
     ฝ่ายบริหาร      กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
1 นายประสงค์  กล่ินบรม ผอ. คศ.2 1 นางทัสณียา  แบบสังข์ ครู คศ.3(2)

     แนะแนว 2 นางสาวสิรีกร  ทับทิมทอง ครู คศ.3
1 นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี พรหมพรรณครู คศ.1 3 นางสาววาณิชา  แข็งแรง ครู คศ.3
2 นางสาววรศมล  สุรนิตย์ ครูผู้ช่วย 4 นางพิชญาภา  วงษ์สุวรรณ์ ครู คศ.2
3 นางสาวสุวรรณา ขวัญแก้ว ครูผู้ช่วย 5 นางสาวไอรินทร์  โกณฑา ครู คศ.1

     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 นางสาวประภัสสร  สิทธิศักด์ิ ครู คศ.1
1 นายจักรพงษ์  กิตติพงศ์ธนกิจครู คศ.1 7 นางสาวเมนิกา  สีสลับ ครู คศ.1
2 นางรุ่งรตี    เทพนม ครู คศ.3 8 นายภาสกร  ชาวเกาะ ครู คศ.1
3 นายประวิทย์  รีพล ครู คศ.3(2) 9 นางสาวพรนิภา  เวียงวิเศษ ครู คศ.1
4 นายกิจจา กิจหงวน ครู คศ.2 10 นางสาวธีราภรณ์  จันทร์แฝก ครู คศ.1
5 นายสรยุทธ  สนธิ ครู คศ.3 11 นางสาวสุภานัน  เบญจมังคลารักษ์ครู คศ.1
6 นายอภิสิทธ์ิ นุ้ยคง ครู คศ.1 12 นางสาวกมลรัตน์   สุตราม ครู คศ.1
7 นางสาวกริชนาฏ  สมพงษ์ ครู คศ.1
8 นางสาวณัฐนันท์  เล็กมาก ครู คศ.1      กลุ่มสาระภาษาไทย
9 นางสาวมลิวัลย์  ถึงเสียบญวนครู คศ.1 1 นายรัตนศักด์ิ  ก้อนเพชร ครู คศ.2

10 นายวิริยะ  มาสวัสด์ิ ครู คศ.1 2 นางกรวรรณ  คล่องยุทธ์ ครู คศ.3
11 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ครู คศ.1 3 นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ ครู คศ.2
12 นางสาววิมลมาส  อุดมสินธ์ ครูผู้ช่วย 4 นางสาวจรรยงค์  บุญซัน ครู คศ.2
13 นางสาวสุทธาภา  พรมสะอาดครูผู้ช่วย 5 นางสาวพัชญ์ฐกัญ  ศรีระสันต์ครู คศ.2
14 นางสาวบุหลัน โต๊ะขวัญ ครูผู้ช่วย 6 นางสาวบ าเพ็ญ  ขาวสง่า ครู คศ.2
15 นายเกริกฤทธ์ิ  วงเติม ครูผู้ช่วย 7 นางชุติมา  อังกุลดี ครู คศ.2 
16 นางสาวณัฐนันท์  ทองแดง ครู คศ.1 8 นางสาวฉัตรฤดี กุมพิมล ครู คศ.1
17 นางสาวนวพร  วัฒนศฤงคาร ครูผู้ช่วย 9 นางสาวณรัก ดิษยธนางกูร ครู คศ.1
18 นายธนพงศ์  นุ่นปาน ครูผู้ช่วย 10 นางสาวสุวรรณา  ส่งเพชร ครูผู้ช่วย

     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 11 นายจักรกฤษณ์  บัวลอย ครูผู้ช่วย
1 นางสาวธมลวรรณ  เคล้าคลึง ครู คศ.2      กลุ่มสาระศิลปะ
2 นางยุพดี  พงษ์ไพโรจน์ ครู คศ.3 1 นางรจนา  ทิพย์อักษร ครู คศ.3(2)
3 นางสาวนวรัตน์  สังขฤทธ์ิ ครู คศ.2 2 นายวัลลภ  แก้วก าเนิด ครู คศ.1
4 นายณรงค์กร  เร่ียวเส็ง ครู คศ.1 3 นายชูศักด์ิ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ตครู คศ.4(3)
5 นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ ครู คศ.1 4 นางสาวฐาวรดา  วิเชียรฉาย ครู คศ.1
6 นางสาวภรกนก  สายชล ครู คศ.1 5 นายสมยศ เรืองเนตร์ ครู คศ.1
7 นางสาววิชุดา  ชูพร ครู คศ.1 6 นายภานุมาศ  รัตนพิทักษ์ ครู คศ.1
8 นางสาวอารีย์  บุญแต่ง ครู คศ.2 7 นายสรวิชญ์  แสนสุด ครูผู้ช่วย
9 นายธนวัฒน์  โพธิรัชต์ ครู คศ.1      กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
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10 นางสาวนันทิยา  ย้ิมรักษา ครู คศ.1 1 นายเฉลิม  ทองแดงห่วง ครู คศ.1
11 นางสาวศศิภักด์ิ  เจริญสุข ครูผู้ช่วย 2 นายอนุพงศ์  สุริฉาย ครู คศ.1
12 นางสาวอรวรรณ ใหญ่กว่าวงศ์ครูผู้ช่วย 3 นายชัชวาล  พูลสวัสด์ิ ครู คศ.1
13 นางสาวเกศรา  เพ็ชราการ ครูผู้ช่วย 4 นายธีรวุฒิ  แกละบังทอง ครูผู้ช่วย
14 นางสาวเจนวจี ศิริสมบัติ ครูผู้ช่วย 5 นางสาวเอมวิกา  เพชรทอง ครูผู้ช่วย

6 นายจริพจน์  คงทัพ ครูผู้ช่วย
     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์      ลูกจ้างช่ัวคราว

1 นางสาวปัทมา  ปุริสังข์ ครู คศ.2 1 นางสาวณัฐมน  ทองเงิน ครูพิเศษ
2 นางนุสรา  รีพล ครู คศ.3(2) 2 นางสาวพิชญาภรณ์ สุงคาสิทธ์ิครูพิเศษ
3 นางเปรมใจ  แสงชาตรี ครู คศ.3 3 นายเปรมวิทย์  นาคอนุเคราะห์ครูพิเศษ
4 นางสาวอรสา  ส่งถึง ครู คศ.1 4 นางสาวรมย์รวินท์  รบไว ครูพิเศษ
5 นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร ครู คศ.1 5 นางสาวชวิศา มณีรัตน์ ครูพิเศษ
6 นางสาวชลลดา  จันทร์หอม ครู คศ.1 6 นางสาวกัญญาณัฐ  บานแย้ม ครูพิเศษ
7 นายศักด์ิณรงค์ พุ่มเพ่ิม ครู คศ.1 7 นางสาวแพรวพรรณ ไพพิเชษฐครูพิเศษ
8 นายชิติพัทธ์  บูรณประเสริฐกุลครู คศ.1 8 ครูพิเศษ
9 นางสาวจิราพร  สวัสดิภาพ ครู คศ.1 9 ครูพิเศษ

10 นายสมจิต  มะลิวัลย์ ครู คศ.1 10 ครูพิเศษ
11 นางสาววิภามล  ลือชา ครูผู้ช่วย 11 ครูพิเศษ
12 นางสาวนิภามาศ  มณีแดง ครูผู้ช่วย 12 Mrs. Patricia  Ramos Estoreครูสอนชาวต่างประเทศ
13 นางสาวกนกวรรณ  มีชัยผาสุขครูผู้ช่วย 13 Mr. Christopher William Mirandaครูสอนชาวต่างประเทศ
14 นางสาวพรวิภา สมบุญ ครูผู้ช่วย 14 Mr. Mohammed  Abdulai ครูสอนชาวต่างประเทศ
15 นางสาวศิริพร  คงงาม ครูผู้ช่วย 15 Miss Fu Zi qin ครูสอนภาษาจีน

     กลุ่มสาระการงานอาชีพ 16 Miss Zhou long feng ครูสอนภาษาจีน
1 นางสาวจินตนา  ศรีเหรา ครู คศ.1 17 Mr. Li Qizhen ครูสอนภาษาจีน

2 นางสาวทิพาภรณ์  ทวีศักด์ิสมบูรณ์ครู คศ.3 18 Mr. Zhou Dashuang ครูสอนภาษาจีน

3 นางนิตยา   สุวรรณหงส์ ครู คศ.4(3) 19 Ms. Wang Shuang ครูสอนภาษาจีน

4 นายเดชา  ปานอ้น ครู คศ.3(2) 20 นางสาวภัทราวดี  ประกอบปราณเจ้าหน้าท่ีโครงการEP
5 นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น ครู คศ.1 21 นางสาวภัทรีพันธ์ุ  ชมเชย เจ้าหน้าท่ีธุรการ
6 นางสาวปรวรรณ สอนเพ็ง ครู คศ.1 22 นางสาวนันทิตา  เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
7 นางสาวอ าภา คงกระพันธ์ ครู คศ.1 23 นางสาวพรวิมล  ผดุงญาณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ
8 นางสาวนันทวี พูนจารุวัฒน์ ครูผู้ช่วย 24 นางจาริยา  จันทร์งาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน
9 นางสาวชลธิชา  เทียนชัย ครูผู้ช่วย 25 นางสาววาษิณี   ง้ิวงาม เจ้าหน้าท่ีสมาคมผู้ปกครองฯ

10 นางสาวสุณิสา  สุวรรณเกิด ครูผู้ช่วย 26 นายปริพนธ์  สายจิตร นักการภารโรง
     ลูกจ้างประจ า 27 นายวิรัช อิศรางกูร ณ อยุธยา นักการภารโรง

1 นายสมชาย  คงอยู่ ช่างไม้ 28 นายวรรณชัย  ศรีวรรณโน นักการภารโรง
2 นางจิตรา  จันทร์เดชะ แม่บ้าน
3 นายช านุ  กว้างขวาง พนักงานขับรถยนต์
4 นายเจริญ  โฉมแผลง พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศิโรรัตน์  ทนงค์

นายจิรศักด์ิ มูลทองชุน
นายธีระ อรรคบุตร
นายธีระยุทธ  รัตนสูตร



    พนักงานราชการท่ัวไป
1 นางกันยา  ตันติพนาทิพย์ ครูผู้สอน
2 นางฐิติชยา  วันหวัง ครูผู้สอน


