
ที่ ชือ่ - สกลุ ต ำแหนง่ กลุม่

1 นำงพรเพ็ญ  แปวประเสรฐิ ผอ.ร.ร. บรหิำร

2 นางวไิลลักษณ์  เมอืงสง รองฯ บรหิาร

3 นางดวงแข  กาวชู รองฯ บรหิาร

4 นางสกลุตา  ณ พัทลงุ รองฯ บรหิาร

5 นายสรุศักดิ ์ สขุทอง รองฯ 5

6 นำยส ำเรงิ   ตำแกว้ หน.กลุม่สำระ/ครู กำรงำนอำชพีฯ

7 นายสนัตชิยั   เสมอืนใจ ครู

8 นางจรัิฐติกิาล  สทุธกิลุ ครู

9 นางกัลยาณี  อทัุยทัศน์ ครู

10 นางศศธิร   ชนะสทิธิ์ ครู

11 นางสรุรัีตน ์  โพธิท์อง ครู

12 นางประทปี     สขุสวัสดิ์ ครู

13 นางสงัวาลย ์ ทองป้ี ครู 8

14 นำยสธุน  ประดบัศรี หน.กลุม่สำระ/ครู คณติศำสตร์

15 นายศักการยิา    นกหมดุ ครู

16 นางชออ้น       อภัยจติต์ ครู

17 นางสภัุทรา       แมนยี ครู

18 นางสาวสพุร  อสิโม ครู

19 นางสาวพันธุน์ภิา     อนิทพัฒน์ ครู

20 นางพัชร ี ลักษณะคชา ครู

21 นางอรวดิา  ช านาญราช ครู

22 นายศรัณย ์ ยาชะรัด ครู

23 นางสาวทัศนีย ์   ชว่ยชู ครู

24 นายเกรยีงไกร  หนูนุ่ม ครู

25 นายสราวฒุ ิ ลักษณะคชา ครู

26 นางสาวศภุลัคน ์ รัตนบรุี ครู 13

27 นำยมหู ำ่หมดั  หมีเขยีว หน.กลุม่สำระ/ครู ภำษำตำ่งประเทศ

ท ำเนยีบบคุลำกรโรงเรยีนตะโหมด ประจ ำปี 2564



28 นางอรสา     ชรัูกษ์ ครู

29 นายเอกชยั  ไพช านาญ ครู

30 นายจริวัฒน ์ ตลุยนษิถ์ ครู

31 นางปราณี     เหล็มหมาด ครู

32 นางสมพศิ     เพ็ชรออ่น ครู

33 นางอารยี ์       ทองเพ็ง ครู

34 นางเอมอร      สวุรรณขาว ครู

35 นางสาวพัชรพร  ขนุแทน ครู

36 นางนภาวรรณ  แกว้ทอง ครู 10

37 นำงสำวจนัทรน์ำร ี เขยีดแกว้ หน.กลุม่สำระ/ครู ภำษำไทย

38 นางสาวอไุรวรรณ  อน้ประวัต ิ ครู

39 นางวรรณี          ดว้งเอยีด ครู

40 นางสาวทพิวรรณ  ยกรัง ครู

41 นางเพ็ญแข      ชสูงา่ ครู

42 นางกัลยา       บญุรอด ครู

43 นางกันธมล     เพชรคง ครู

44 นายเอกอนันต ์ มงคล ครู

45 นางสาวสชุาดา  ดว้งชว่ย ครู

46 นางสาวเกษสภุางค ์ ครีี ครู

47 นำงพรทพิย ์    อนิทรชุ์มนมุ บรรณำรกัษ/์ครู 11

48 นำงสำวจฑุำพร  แสงเกือ้หนนุ หน.กลุม่สำระ/ครู วทิยำศำสตร/์เทคโน

49 นายนรากร       ประค าศรี ครู

50 นางสาวบญุยา        หอยสกลุ ครู

51 นางธนติา  สงิหเ์นี่ยว ครู

52 นางวันเพ็ญ        วังชว่ย ครู

53 นางนัยนา  หมืน่หอ่ ครู

54 นางสภุาพร       กอ้นเรอืง ครู

55 นางอรวรรณ       นกหมดุ ครู

56 นายสถาบัน      บญุเรอืง ครู



57 นางสาวภัทรดิา  ขนุสามัญ ครู

58 นางสาวลักษณาภรณ์  ศริมิสุกิะ ครู

59 นายอรุชาต ิ หนูนุ่น ครู

60 นางสาวฐติรัิตน ์ เจรญิตา ครู

61 นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมจันทร์ ครู

62 นางชนสิรา  พยัคพันธ์ ครู

63 นางสาวโรยทราย  เกยีรตเิดช ครู

64 นายไพเราะ    กอ้นเรอืง ครู

65 นางสไุหวเราะ  สนัหรมี ครู

66 นางสาวสมุาล ี วจิารณ์ ครู 19

67 นำยธนรฐั  เก ือ้หนนุ หน.กลุม่สำระ/ครู ศลิปศกึษำ

68 นายสน่ัน       อันทเกตุ ครู

69 นางขวัญชนก     มาลยาภรณ์ ครู

70 นางมณฑติา       สงัขรัตน์ ครู

71 นายศรัณย ู ทองรดุ ครู

72 นางสาวผวิพรรณ  วสีวุรรณ ครู

73 นางสาวสภุาพร  ศรสีวุรรณ์ ครู 7

74 นำงเอเพ็ญ  วจิติรโสภำ หน.กลุม่สำระ/ครู สงัคมศกึษำฯ

75 นางสาวอาภรณ์    ชมูี ครู

76 นางสาววันเพ็ญ     ฤทธวิงศ์ ครู

77 นางสาวศศปิระภา  ไชยวงศ์ ครู

78 นางศริพิร        สขุนุย้ ครู

79 นางอาฉะ      เหล็มปาน ครู

80 นางสาวสธุญัญา  ข านุย้ ครู

81 นายสญัญา    แกว้สม ครู

82 นางยพุา      เพชรรัตน์ ครู

83 นายมกุตาด  สาเหล็ม ครู

84 นายอภชิาต ิ คงเปีย ครู

85 นางสาวกลุณัฐ  ชมุประยรู ครู 12



86 นำยวรีะพฒัน ์ปำนยิง่ หน.กลุม่สำระ/ครู สขุศกึษำ

87 นายสนทิ  สวุรรณขาว ครู

88 นายสวุทิย ์ วัตรคลา้ย ครู

89 นายอรรถพล  ชทูว้ม ครผููช้ว่ย

90 นายเสน่ห ์ พรหมแกว้ ครู 5

91 นำงสำวพรเพ็ญ  นกทวี ครู แนะแนว

92 นางสาวสธุาสนิ ี ทองแกว้ ครู 2

93 นายทว ี ทองเมฆ ลกูจา้งประจ า ครสูอนดนตรี

94 นายสงบ  ใหมส่วัสดิ์ ลกูจา้งประจ า ชา่งครภัุณฑ์

95 นายปิต ิ ดว้งชาย ลกูจา้งประจ า พนักงานขับรถ

96 นางสาววานติา้  ข านุรักษ์ ครอูัตราจา้ง วทิยากรอสิลาม

97 นายนฤเบศ  ด าพรอ้ม ครอูัตราจา้ง ดนตรี

98 นางสาวอภญิญา  สงนุย้ ครอูัตราจา้ง ภาษาจนี

99 นางสาว Bell ครอูัตราจา้ง ภาษาอังกฤษ

100 นาย Nathniel ครอูัตราจา้ง ภาษาอังกฤษ

101 นายกฤษฎิ ์ เขยีวจนี ครอูัตราจา้ง จนท.พัสดุ

102 นางสาวสชุาดา  คงทอง ลกูจา้งชัว่คราว จนท.เรอืนพยาบาล

103 นางสาววนัฏฐา  นลิยรัตน์ ลกูจา้งชัว่คราว จนท.บันทกึขอ้มลู

104 นางสาวศรัญญา  นลิรัตน์ ลกูจา้งชัว่คราว จนท.บันทกึขอ้มลู

105 นางรัตนพร  พงศช์ะนะ ลกูจา้งชัว่คราว จนท.บันทกึขอ้มลู

106 นางสาวสาธยิา  สวุรรณรัตน์ ลกูจา้งชัว่คราว จนท.บันทกึขอ้มลู

107 นายวเิชยีร  จนิดาราม ลกูจา้งชัว่คราว รปภ.

108 นายสชุาต ิ หนูคง ลกูจา้งชัว่คราว รปภ.

109 นายวรีะ  นักการรอง ลกูจา้งชัว่คราว รปภ.

110 นายประพันธ ์ สวุรรณรัตน์ ลกูจา้งชัว่คราว รปภ.

111 นายชยัวัฒน ์ แกว้เพ็ง ลกูจา้งชัว่คราว จนท.ท าความสะอาด

112 นางสมใจ  แสงอ าไพ ลกูจา้งชัว่คราว จนท.ท าความสะอาด

113 นายบญุรอด  ชะนะพาล ลกูจา้งชัว่คราว จนท.ท าความสะอาด

114 นายนเิวช  ปานทอง ลกูจา้งชัว่คราว จนท.ท าความสะอาด



115 นายสรชชั  พรหมขาว ลกูจา้งชัว่คราว จนท.ท าความสะอาด

116 นายกฤษตณิ  วรศรี ลกูจา้งชัว่คราว จนท.ท าความสะอาด

สรปุขอ้มลูบคุลำกรโรงเรยีนตะโหมด

บคุลำกร ชาย หญงิ

ฝ่ายบรหิาร 1 4

ครู 26 61

ครอูัตราจา้ง 3 3

ลกูจา้งประจ า 3

ลกูจา้งชัว่คราว 9 6

รวม 42 74
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ฝ่ายบรหิาร

ครู

ครูอตัราจา้ง

ลูกจา้งประจ า

ลูกจา้งช ัว่คราว



สรปุขอ้มลูครโูรงเรยีนตะโหมดแยกตำมกลุม่สำระฯ

กลุม่งำน/กลุม่สำระฯ จ ำนวน

ฝ่ายบรหิาร 5

การงานอาชพีฯ 8

คณติศาสตร์ 13

ภาษาตา่งประเทศ 10

ภาษาไทย 11

วทิยาศาสตร์ 19

ศลิปศกึษา 7

สงัคมศกึษาฯ 12

สขุศกึษาพลศกึษา 5

แนะแนว 2

รวม 92

แสดงตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ

ฝ่ายบรหิาร

การงานอาชพีฯ

คณิตศาสตร ์

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

วทิยาศาสตร ์

ศลิปศกึษา

สงัคมศกึษาฯ

สุขศกึษาพลศกึษา

แนะแนว





วทิยำศำสตร/์เทคโน





ครู 92 คน

ลกูจา้งประจ า 3 คน

ครอูัตราจา้ง 6 คน



ลกูจา้งชัว่คราว 15 คน

รวม

5

87

6

3

15

116

ฝ่ายบรหิาร

ครูอตัราจา้ง

ลูกจา้งประจ า

ลูกจา้งช ัว่คราว



การงานอาชพีฯ

ภาษาต่างประเทศ

สุขศกึษาพลศกึษา


