
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2  ขอมูลบคุลากร 
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จํานวนครูและบุคลากร 

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกําแพง 

      ตารางที่ 2.1 จํานวนครูและบุคลากร  ปการศึกษา 2560   

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ผูบริหาร 4 1 5  
คร ู 34 70 104  

พนักงานราชการ 1 1 2  

ครูอัตราจาง 2 6 8  

ครูชาวตางชาติ 3 1 4  

ลูกจางประจํา 1 0 1  

แมบานทําความสะอาด 0 8 8  

พนักงานขับรถ 2 0 2  

ยามรักษาการ 2 0 2  

พนักงานทั่วไป 4 0 4  

รวม 53 87 140  

 

                                                         ที่มา : งานบุคลากร ฝายอํานวยการ โรงเรียนกําแพง 

       กราฟท่ี 2.1 จํานวนครูและบุคลากร  ปการศึกษา 2560   
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จํานวนครู จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนกําแพง 

ตารางที่ 2.2 จํานวนครู จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศกึษา 2560 

กลุมสาระ/งาน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ผูบริหาร 4 1 5  
ภาษาไทย 1 9 10  

คณิตศาสตร - 19 19  

วิทยาศาสตร 9 14 23  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 6 12  

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 5 6  

ศิลปะ 4 2 6  

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 7 12  

ภาษาตางประเทศ 1 11 12  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 4 4  

รวม 31 78 109  

 

                                                          ที่มา : งานบุคลากร ฝายอํานวยการ โรงเรียนกําแพง 

  กราฟที่ 2.2 จํานวนครู จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา 2560 

 

 



                                                                                    สารสนเทศทางการศกึษา หนา 44 

 

จํานวนครู จําแนกตามวิทยฐานะ 

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกําแพง 

   ตารางที่ 2.3 จํานวนครู จําแนกตามวิทยฐานะ  ปการศึกษา 2560   

วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
คศ.3 30 59 89  
คศ.2 1 4 5  

คศ.1 4 8 12  

ครูผูชวย 2 1 3  

รวม 37 71 109  

 

                                                          ที่มา : งานบุคลากร ฝายอํานวยการ โรงเรียนกําแพง 

    กราฟท่ี 2.3 จํานวนครู จําแนกตามวิทยฐานะ  ปการศึกษา 2560   
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จํานวนครู จําแนกตามชวงอายุ 

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกําแพง 

     ตารางที่ 2.4 จํานวนครู จําแนกตามชวงอายุ ปการศึกษา 2560   

ชวงอายุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
55-60 13 23 36  
50-54 7 2 9  
45-49 3 13 16  

40-44 4 14 18  

35-39 3 12 15  

30-34 4 6 10  

25-29 3 1 4  

20-24 0 0 0  

รวม 37 71 108  

 

                                                          ที่มา : งานบุคลากร ฝายอํานวยการ โรงเรียนกําแพง 

       กราฟท่ี 2.4 จํานวนครู จําแนกตามชวงอายุ ปการศึกษา 2560   
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ขอมูลครูรายบุคคล เรียงลําดับตามวัน/เดือน/ปเกิด 

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกําแพง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด วันครบเกษียณ 
อายุราชการ 

หมายเหตุ 

1 นายจํานงคศักดิ์ ธุลีจันทร 4/10/2499 30/9/2560  
2 นางจุฑามาศ ศรีผอง 23/11/2499 30/9/2560  
3 นาง โรจนา   บุญเรือง 21/3/2500 30/9/2560  
4 นายนิพนธ  ศรชัย 18/7/2500 30/9/2560  
5 นายทวีศักดิ์ หงษศิลา 23/7/2500 30/9/2560  
6 นายสมชัย สิงหชะฎา 10/8/2500 30/9/2560  
7 นางสาว ชนิดาพร  แซเตียว 20/8/2500 30/9/2560  
8 นายเด็ดดวง กอนทอง 29/9/2500 30/9/2560  
9 นายคุณาวุฒิ รานจันทร 2/10/2500 30/9/2561  

10 นายไสว   ผาสุข 20/10/2500 30/9/2561  

11 นางกชพรรณ   มีสิทธิ์ 4/11/2500 30/9/2561  

12 นางชัญญภัทร ศุภวัชระสาร 13/1/2501 30/9/2561  

13 นางสาว เพ็ญแข   คํานันต 7/1/2502 30/9/2561  

14 นางอนัญญา หลาวทอง 18/4/2501 30/9/2561  

15 นายประชา วงศเลิศ 12/8/2501 30/9/2561  

16 นางสาว จําเรียง   ทองไหม 25/8/2501 30/9/2561  

17 นางอัจฉราวรรณ   คงคูณ 16/10/2501 30/9/2562  

18 นางอรุณรัตน ศรีสมุทร 28/11/2501 30/9/2562  

19 นางสุมาล ี วงศเลิศ 8/1/2502 30/9/2562  

20 นางสาว รุงลาวัลย พัฒนาจริยา 27/1/2502 30/9/2562  

21 นายประสพ รัตรีพันธ 5/6/2502 30/9/2562  

22 นางวาสิฎฐ ี ตาดทอง 9/8/2502 30/9/2562  

23 นางสมบูรณ ศรีเมือง 10/8/2502 30/9/2562  

24 นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร 10/12/2502 30/9/2563  

25 นางยุพิน ศรีภักดิ์ 30/12/2502 30/9/2563  

26 นายไพบูลย สนเทห 6/3/2503 30/9/2563  

27 นางอรพิน ไชยสินธ 18/6/2503 30/9/2563  

28 นางมุจรินทร อินทะฤทธิ์ 25/6/2503 30/9/2563  

29 นางกัลยา ชนะบุตร 16/9/2503 30/9/2563  

30 นางสาว จารุณ ี ศรีฤทธิประดิษฐ  6/11/2503 30/9/2564  

31 นายสมคดิ แสงอรุณ 5/12/2503 30/9/2564  

32 นางกษมณฑแสงสุทธิกุลชัย 
 

20/3/2504 
30/9/2564 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด วันครบเกษียณ 
อายุราชการ 

หมายเหตุ 

33 นายสถิต พงสาปาน 24/6/2504 30/9/2564  

34 นางทิพวรรณ     เกียรติเจริญเสร ี 20/3/2505 30/9/2565  

35 นางนรีนุช บริสัย 21/8/2505 30/9/2565  

36 นางณัฏฐฑิกานต   เศรษฐสิริโชติ 27/10/2505 30/9/2566  

37 นายตรีญรัตน  สิมมา 17/6/2507 30/9/2567  

38 นางเพชรี โสดา 16/8/2507 30/9/2567  

39 นายธนกฤต    ศรีทัศน 24/8/2507 30/9/2567  

40 นางสาวดานุวัลย ชุณวงศสนิท 10/10/2508 30/9/2569  

41 นายกวีศิลป เพชรนาม 12/6/2508 30/9/2568  

42 นางอุบลวรรณ   พวงอก 8/1/2509 30/9/2569  

43 นายสมศรี ปราศจาก 13/2/2511 30/9/2571  

44 นางสาว ณฐพร ศรบีูรณ 27/1/2512 30/9/2572  

45 นาง พัชรี  รจนัย 29/9/2512 30/9/2572  

46 นางธัญทิพย คลองตา 25/11/2512 30/9/2573  

47 นางสุดารัตน พิมณุวงศ 22/4/2513 30/9/2573  

48 นางสาว ธิดาเทพ ลายันต 18/5/2513 30/9/2573  

49 นางอรุณ อ้ึงไชยพร 8/9/2513 30/9/2573  

50 นางสาว ศภุานัน บํารุงธนรัชต 22/1/2514 30/9/2574  

51 นายเดชา นวลรักษา 2/5/2514 30/9/2574  

52 นางดวงเพ็ญ มีบุญ 13/1/2515 30/9/2575  

53 นางสาว ปุณยนุช พิมพา 7/6/2515 30/9/2575  

54 นางภฤดา เลียบสูงเนิน 9/6/2515 30/9/2575  

55 นายสุริยศกัดิ์ ขันนาเลา 25/6/2515 30/9/2575  

56 นายสมยศ พิมณุวงศ 29/6/2515 30/9/2575  

57 นางสุวรรณ ี พะประโคน 4/10/2515 30/9/2576  

58 นางสาว นันทิยา จิตตะโคตร 15/11/2515 30/9/2576  

59 นางสมพร นวลรักษา 20/2/2516 30/9/2576  

60 นางสาว อุไรวรรณ ชํานิกุล 1/4/2516 30/9/2576  

61 นางธันยมัย มลัยไธสง 17/12/2516 30/9/2577  

62 นางสาว ประไพรัตน บุญไทย 19/1/2517 30/9/2577  

63 นายวิทธิพงษ วันทา 7/2/2517 30/9/2577  

64 นางสาว รุงรัตน    ใจเต็ม 28/2/2517 30/9/2577  

65 นายนิติศาสตร    สําราญ 8/3/2517 30/9/2577  

66 นายสุรวุฒิ    มีบุญ 17/6/2517 30/9/2577  

67 นางปาริสา อรามเรือง 
 

18/7/2517 
30/9/2577 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด วันครบเกษียณ 
อายุราชการ 

หมายเหตุ 

68 นายวิสุทธิ ์ มีปด 1/1/2518 30/9/2578  
69 นายวัฒนา ศรีจักร 3/3/2518 30/9/2578  
70 นายยศรัณ   มลัยไธสง 1/9/2518 30/9/2578  
71 นางสุภาวดี วุฒิยาสาร 25/12/2518 30/9/2579  
72 นางสาว สมหมาย     ศรีสมพร 24/3/2519 30/9/2579  

73 นายสุรเดช สิงหโท 24/7/2519 30/9/2579  

74 นายนาวิกร ี ศรีนามะ 7/8/2519 30/9/2579  

75 นางสาว จารุพร พิมพา 16/9/2519 30/9/2579  

76 นายสิทธิชัย สีราช 18/10/2519 30/9/2580  

77 นายปารณี บุญประเสริฐ 15/11/2519 30/9/2580  

78 นางสาว กนกวรรณ พิมพวัน 27/12/2519 30/9/2580  

79 นางอุมาภรณ เชื้อนัก 3/3/2520 30/9/2580  

80 นายเมธาวี สิงหนาค 8/5/2520 30/9/2580  

81 นายชัยวัฒน พรมลิ 6/9/2520 30/9/2580  

82 นางสมพร กสิพันธ 26/10/2520 30/9/2581  

83 นางสาว ธาริณ ี สิทธ ิ       5/6/2521 30/9/2581  

84 นางไพรวัลย นิลโชต ิ 25/7/2521 30/9/2581  

85 นางกฤษณา คณุมาศ 17/10/2521 30/9/2582  

86 นางสาว รัชนีกร สุทธสนธิ ์ 20/11/2523 30/9/2584  

87 นางนงลักษณ สีหาบุตร 8/12/2523 30/9/2584  

88 นางสาว ชนนิกานต  เชื้อทอง 24/4/2524 30/9/2584  

89 นางสาว ธีราพร คําโสภา 3/12/2524 30/9/2585  

90 นางสาว กนิษฐา โนนสูง 12/12/2525 30/9/2586  

91 นายบัญชา พิมพสังกุล 31/3/2526 30/9/2586  

92 นางสาว สุวรรณ ี แกวบัวเคน 13/3/2526 30/9/2586  

93 นางสาว นลินี พานะรมย 18/6/2526 30/9/2586  

94 นายราเชนทร พะวงษ 19/11/2526 30/9/2587  

95 นายอภิชาติ เนตรจันทร 23/11/2526 30/9/2587  

96 นางสาว ศริิรัตน กาลพฤกษ 25/3/2528 30/9/2588  

97 นางสาว วาทินี  ชินบุตร 26/10/2528 30/9/2589  

98 นางสาว จตุรพร พันธงาม 16/2/2529 30/9/2589  

99 นางสาว สุดาวรรณ   กันทะมา 28/3/2529 30/9/2589  

100 นายโกศัลย    จุลเหลา 1/05/2529 30/9/2589  

101 นายชยพล จันทรแจง 4/1/2530 30/9/2590  

102 นางสาว พันธเครือ เจริญ 21/12/2530 30/9/2591  
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด วันครบเกษียณ 
อายุราชการ 

หมายเหตุ 

103 นางสาวปุณยเนตร  หนองยาง 07/02/2531 30/9/2591  

104 นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง 25/6/2531 30/9/2591  

105 วาที่ร.ต.หญิงมยุรี   อรรคบุตร 27/8/2531 30/9/2591  

106 นายสกุลสุข  นึกชอบ 3/12/2531 30/9/2592  

107 นายภูมินทร สุวรรณศร ี 18/2/2533 30/9/2593  

108 นางสาว ปณิตา พันธสีมา 25/5/2533 30/9/2593  

109 นางสาว พิมพิไล ฤกษใหญ 7/07/2534 30/9/2594  
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ขอมูลตําแหนงครู จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกําแพง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขตําแหนง ตําแหนง  วัน/เดือน/ป 
ที่บรรจุ 

ฝายบริหาร 
1 นายไสว ผาสุข 79138 ผอ.ชํานาญการพิเศษ 16/5/2523 
2 น.ส.ชนิดาพร  แซเตียว 79141 รองผอ.ชํานาญการพิเศษ 16/5/2523 
3 นายจํานงคศักดิ์  ธุลีจันทร 79155 รองผอ.ชํานาญการพิเศษ 17/5/2522 
4 นายนิพนธ  ศรชัย 79139 รองผอ.ชํานาญการพิเศษ 13/6/2522 
5 นายประชา  วงศเลิศ 79181 รองผอ.ชํานาญการพิเศษ 28/5/2522 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1 นายทวีศักดิ์  หงษศลิา 79213 ครชูํานาญการพิเศษ 1/9/2521 
2 นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร 79449 ครูชํานาญการพิเศษ 1/6/2537 
3 นางสาวอุไรวรรณ  ชํานิกุล 79146 ครูชํานาญการพิเศษ 17/10/2540 
4 นางอุบลวรรณ  พวงอก 129284 ครูชํานาญการพิเศษ 3/10/2529 
5 นางสาวเพ็ญแข  คํานันต 79216 ครูชํานาญการพิเศษ 22/5/2521 
6 นางจุฑามาศ  ศรีผอง 79189 ครชูํานาญการพิเศษ 22/5/2521 
7 นางนีรนุช  บริสัย 79234 ครูชํานาญการพิเศษ 3/5/2525 
8 นางสมพร  นวลรักษา 29336 ครูชํานาญการพิเศษ 11/12/2540 
9 นางสาวธิดาเทพ  ลายันต 4996(สข2) ครูชํานาญการพิเศษ 1/7/2537 
10 นางสาวสมพร  กสิพันธ 114105 ครูชํานาญการพิเศษ 24/3/2547 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
1 นางกัลยา  ชนะบุตร 79198 ครูชํานาญการพิเศษ 3/5/2526 
2 นางทิพวรรณ  เกียรติเจริญเสรี 79209 ครูชํานาญการพิเศษ 3/5/2526 
3 นางสุมาลี  วงศเลศิ 79347 ครูชํานาญการพิเศษ 16/5/2523 
4 นางสาวชนนิกานต  เชื้อทอง 7403 ครูชํานาญการ 10/3/2552 
5 นางไพรวัลย  นิลโชติ 79165 ครชูํานาญการพิเศษ 14/5/2544 
6 นางสาวรุงรัตน  ใจเต็ม 79254 ครูชํานาญการพิเศษ 18/12/2538 
7 นางอรพิน  ไชยสินธ 79272 ครูชํานาญการพิเศษ 13/5/2524 
8 นางปาริสา  อรามเรือง 79267 ครูชํานาญการพิเศษ 16/8/2538 
9 นางโรจนา  บุญเรือง 74681 ครูชํานาญการพิเศษ 16/5/2523 
10 นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา 79200 คร ู 16/8/2554 
11 นางสุดารัตน  พิมณุวงศ 129273 ครูชํานาญการพิเศษ 1/11/2535 
12 นางกฤษณา  คุณมาศ 121143 ครชูํานาญการพิเศษ 17/7/2544 
13 นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร 122893 ครูชํานาญการพิเศษ 29/6/2544 
14 นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ 

 
79242 ครูชํานาญการพิเศษ 7/9/2536 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขตําแหนง ตําแหนง  วัน/เดือน/ป 
ที่บรรจุ 

15 นางอุมาภรณ  เชื้อนัก 51400 ครูชํานาญการพิเศษ 13/11/2543 
16 นางสาวประไพรัตน  บุญไทย 86198 ครูชํานาญการพิเศษ 28/1/2543 
17 นางธันยมัย มลัยไธสง 79245 ครูชํานาญการพิเศษ 9/9/2539 
18 นางสาวนลินี  พานะรมย 79116 ครูชํานาญการพิเศษ 30/5/2549 
19 นางสาวกนกวรรณ  พิมพวัน 7918 คร ู 10/3/2552 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1 นางอรุณ  อึ้งไชยพร 79166 ครูชํานาญการพิเศษ 15/11/2536 
2 นางธัญทิพย  คลองตา 67278 ครูชํานาญการพิเศษ 1/7/2536 
3 นางสมบูรณ  ศรีเมือง 79148 ครูชํานาญการพิเศษ 13/5/2524 
4 นายไพบูลย  สนเทห 79229 ครูชํานาญการพิเศษ 1/9/2530 
5 นางภฤดา  เลียบสูงเนิน 129272 ครูชํานาญการพิเศษ 1/6/2538 
6 นายกวีศิลป  เพชรนาม 119750 ครชูํานาญการพิเศษ 1/11/2532 
7 นายสมคิด  แสงอรุณ 119166 ครชูํานาญการพิเศษ 21/12/2536 
8 นายธนกฤต  ศรีทัศน 38549 ครูชํานาญการพิเศษ 1/7/2536 
9 นายวิทธิพงษ  วันทา 119175 ครูชํานาญการพิเศษ 12/6/2544 
10 นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร 79249 ครูชํานาญการพิเศษ 15/6/2542 
11 นางปุณยนุช  พิมพานราทร 79147 ครูชํานาญการพิเศษ 20/6/2538 
12 นางสุวรรณี  กระจาย 79268 ครชูํานาญการพิเศษ 17/7/2538 
13 นายนาวิกรี  ศรีมานะ 79152 ครูชํานาญการพิเศษ 1/10/2542 
14 นายสิทธิชัย  สีราช 38113 ครูชํานาญการพิเศษ 21/8/2544 
15 นายสุรเดช  สิงหโท 119163 ครูชํานาญการพิเศษ 19/2/2544 
16 นางสาวธาริณ ี สิทธ ิ 79089 ครูชํานาญการพิเศษ 13/11/2543 
17 นางนงลักษณ  สีหาบุตร 122082 ครชูํานาญการพิเศษ 1/12/2547 
18 นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน 129287 ครูชํานาญการพิเศษ 10/10/2548 
19 นายบัญชา  พิมพสังกุล 110034 ครูชํานาญการ 30/5/2550 
20 นางสาวศิริรัตน กาลพฤกษ 79281 คร ู 26/5/2552 
21 นางสาวจตุรพร  พันธงาม 5124(สข2) ครูชํานาญการ 15/5/2552 

22 นางสาวธีราพร  คําโสภา 3474 ครูชํานาญการ 23/6/2552 
23 นางสาวพันธเครือ  เจริญ 79079 คร ู 24/5/2554 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางสาวรุงลาวัลย  พัฒนาจริยา 79235 ครชูํานาญการพิเศษ 16/5/2523 
2 นายเด็ดดวง  กอนทอง 79223 ครูชํานาญการพิเศษ 1/9/2521 
3 นายนิติศาสตร  สําราญ 119412 ครูชํานาญการพิเศษ 17/5/2544 
4 นายโกสัลล  จุลเหลา 79176 คร ู 1/07/2554 
5 นายสมศรี  ปราศจาก 

 
123399 ครชูํานาญการพิเศษ 25/7/2537 
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6 นายสุริยศกัดิ์  ขันนาเลา 79161 ครูชํานาญการพิเศษ 24/11/2540 
7 นายชยพล  จันทรแจง 78497 คร ู 15/8/2554 
8 นางสาวปณิตา  พันธสีมา 79140 คร ู 21/10/2556 
9 นายชัยวัฒน  พรหมล ิ 79251 คร ู 2/11/2552 
10 นายเดชา  นวลรักษา 11197 ครูชํานาญการ 15/8/2554 
11 นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง 5622(สข2) ครู 12/11/2555 
12 นายสกุลสุข  นึกชอบ 4875(สข2) ครผููชวย 16/1/2560 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายประสพ  รัตรีพันธ 79280 ครูชํานาญการพิเศษ 13/5/2524 
2 นายสุรวุฒิ  มีบุญ 124451 ครชูํานาญการพิเศษ 23/7/2540 
3 น.ส.จารุณ ี ศรีฤทธิ์ประดิษฐ 103453 ครูชํานาญการพิเศษ 19/12/2527 
4 นายวัฒนา  ศรีจักร 81245 ครูชํานาญการพิเศษ 11/2/2541 
5 นายปารณี  บุญประเสริฐ 37827 ครูชํานาญการพิเศษ 10/10/2548 
6 นายสถิต  พงษาปาน 6347 ครูชํานาญการพิเศษ 12/5/2538 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
1 นายเมธาวี  สิงหนาค 126061 ครูชํานาญการพิเศษ 23/7/2540 
2 นายอภิชาติ  เนตรจันทร 79167 ครชูํานาญการพิเศษ 4/8/2549 
3 นายภูมินทร  สุวรรณศร ี 129270 ครผููชวย 8/1/2559 
4 นางวาสิฏฐี  ตาดทอง 79252 ครูชํานาญการพิเศษ 13/5/2524 
5 นางพัชรี   รจนัย 79258 ครูชํานาญการพิเศษ 2/1/2535 
6 นายยศศรลั มลัยไธสง 1449 ครูชํานาญการพิเศษ 23/12/2548 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นางสาวจําเรียง  ทองไหม 79207 ครูชํานาญการพิเศษ 22/5/2521 
2 นายวิสุทธิ์  มีปด 6563 ครูชํานาญการพิเศษ 1/2/2542 
3 นางอนัญญา  หลาวทอง 7415 ครูชํานาญการพิเศษ 1/9/2526 
4 นางศุภานัน  บํารุงธนรัชต 79199 ครูชํานาญการพิเศษ 4/7/2538 
5 นางสาวจารุพร  พิมพา 5771 ครูชํานาญการพิเศษ 1/7/2545 
6 นางสาวกนิษฐา  โนนสูง 79218 ครูชํานาญการพิเศษ 30/5/2549 
7 นายราเชนทร  พะวงษ 134460 ครูชํานาญการพิเศษ 30/5/2550 
8 นายสมยศ  พิมณุวงศ 119170 ครูชํานาญการพิเศษ 26/1/2539 
9 นายสมชัย  สิงหชฎา 79205 ครูชํานาญการพิเศษ 22/5/2521 
10 นายตรีญรัตน  สิมมา 111450 ครูชํานาญการพิเศษ 5/3/2534 
11 นางสาวมยุรี  อรรคบุตร 79149 ครู 12/11/2555 
12 นางกษมณฑ  แสงสิทธิกุลชัย 8571 ครูชํานาญการพิเศษ 1/9/2526 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1 นางดวงเพ็ญ  มีบุญ 79405 ครูชํานาญการพิเศษ 6/12/2538 
2 นางอรุณรัตน  ศรีสมุทร 79188 ครูชํานาญการพิเศษ 18/7/2521 
3 นางชัญญภัทร  ศุภวัชระสาร 79191 ครูชํานาญการพิเศษ 2/6/2520 
4 นางอัจฉราวรรณ  คงคูณ 79283 ครูชํานาญการพิเศษ 21/5/2522 
5 นางกชพรรณ  มีสิทธิ์ 79164 ครูชํานาญการพิเศษ 17/5/2522 
6 นายคณุาวุฒิ  รานจันทร 79226 ครูชํานาญการพิเศษ 22/5/2521 
7 น.ส.ณัฏฐฑิกานต  เศรษฐสิริโชติ 79275 ครูชํานาญการพิเศษ 16/5/2526 
8 นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร 79172 ครูชํานาญการพิเศษ 17/5/2522 
9 นางสาวณัฐญา  ศรีเมอืง 79171 ครู 23/7/2555 
10 นางสาวพิมพิไล  ฤกษใหญ 79187 คร ู 16/01/2558 
11 นางสาววาทินี  ชินบุตร 20725 คร ู 18/2/2556 
12 นางเพชรี  โสดา 10806 ครูชํานาญการพิเศษ 11/7/2532 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1 นางยุพิน  ศรีภักดิ์ 79239 ครชูํานาญการพิเศษ 3/5/2526 
2 นางมุจรินทร  ทองอินทร 79144 ครูชํานาญการพิเศษ 1/10/2527 
3 นางสาวดานุวัลย  ชุนหวงศสนิท 79243 ครชูํานาญการพิเศษ 1/7/2537 
4 นางสาวสุวรรณ ี แกวบัวเคน 79575 คร ู 1/7/2554 
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ขอมูลวุฒิการศึกษาครู จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกําแพง 

    ตารางที่ 2.5 วุฒิการศึกษาคร ูจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

                                                           ที่มา : งานบุคลากร ฝายอํานวยการ โรงเรียนกําแพง 

     กราฟที่ 2.5 วุฒิการศึกษาคร ูจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระ/งาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ผูบริหาร 1 4 - 5 
ภาษาไทย 3 7 - 10 
คณิตศาสตร 10 8 1 19 

วิทยาศาสตร 12 11 - 23 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8 4 - 12 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 4 - 6 

ศิลปะ 4 2 - 6 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 9 - 12 

ภาษาตางประเทศ 6 6 - 12 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 4 - - 4 

พนักงานราชการ 1 1 - 2 

ครูอัตราจาง 8 - - 8 

ครูตางชาติ 4 - - 4 

รวม 62 56 1 119 
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ขอมูลการปฏิบัติหนาที่สอนของครูและบุคลากร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2560  โรงเรียนกําแพง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก วชิา
โท 

วิชาที่สอน ระดับชั้น 

ตน ปลาย 

ฝายบริหาร 
1 นายไสว ผาสุข ผอ คบ. คณิตศาสตร  -   

2 น.ส.ชนิดาพร  แซเตียว รองผอ. ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 -   

3 นายจํานงคศักดิ์  ธุลีจันทร รองผอ. ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 -   

4 นายนิพนธ   ศรชัย รองผอ. ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 -   

5 นายประชา  วงศเลศิ รองผอ. ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 -   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1 นายทวีศักดิ์  หงษศิลา คร ู ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย  √ 

2 นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร คร ู ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 ภาษาไทย  √ 

3 นางสาวอุไรวรรณ  ชํานิกุล คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ภาษาไทย √ √ 

4 นางอุบลวรรณ  พวงอก คร ู ศศ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย √  

5 นางสาวเพ็ญแข  คํานันต คร ู กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 ภาษาไทย  √ 

6 นางจุฑามาศ  ศรีผอง คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ภาษาไทย √  

7 นางนีรนุช  บริสัย คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ภาษาไทย √ √ 

8 นางสมพร  นวลรักษา คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ภาษาไทยและ
ประวัติวรรณคดี 

√ √ 

9 นางสาวธิดาเทพ  ลายันต ครู ศษ.ม. สังคมศึกษา  ภาษาไทย √  

10 นางสาวสมพร  กสิพันธ ครู ค.บ. การบริหาร
การศกึษา 

 ภาษาไทยและ
ลักษณะภาษา 

√ √ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
1 นางกัลยา  ชนะบุตร คร ู กศ.บ. คณติศาสตร  คณิตศาสตร √ √ 

2 นางทิพวรรณ  เกียรติเจริญเสร ี คร ู ศษ.บ. วัดผล
การศกึษา 
 

 คณิตศาสตร √  
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก วิชา
โท 

วิชาที่สอน ระดับชั้น 

ตน ปลาย 

3 นางสุมาลี  วงศเลิศ คร ู ค.บ. สุขศึกษา 
 

 คณิตศาสตร √  

4 นางสาวชนนิกานต  เชื้อทอง คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร √  

5 นางไพรวัลย  นิลโชติ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร  √ 

6 นางสาวรุงรัตน  ใจเต็ม คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร  √ 

7 นางอรพิน  ไชยสินธ คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร  คณิตศาสตร √  

8 นางปาริสา  อรามเรือง คร ู ค.ด. คณติศาสตร  คณิตศาสตร  √ 

9 นางโรจนา  บุญเรือง คร ู ค.บ. คณติศาสตร  คณิตศาสตร √  

10 นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา คร ู ค.บ. คณติศาสตร  คณิตศาสตร  √ 

11 นางสุดารัตน  พิมณุวงศ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร  √ 

12 นางกฤษณา  คุณมาศ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร  √ 

13 นางธันยมัย มลัยไธสง คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร  √ 

14 นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร √  

15 นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ คร ู ศษ.ม. การวัดและ
ประเมินผล
การศกึษา 

 คณิตศาสตร  √ 

16 นางอุมาภรณ  เชื้อนัก คร ู ค.บ. คณติศาสตร  คณิตศาสตร √  

17 นางสาวประไพรัตน  บุญไทย คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คณิตศาสตร  √ 

18 นางสาวนลินี  พานะรมย คร ู ศษ.ม. การวัดและ
ประเมินผล
การศกึษา 

 

 คณิตศาสตร  √ 

19 นางสาวกนกวรรณ  พิมพวัน คร ู ค.บ. คณติศาสตร  คณิตศาสตร 
 
 

 √ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก วิชา
โท 

วิชาที่สอน ระดับชั้น 

ตน ปลาย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1 นางอรุณ  อึ้งไชยพร คร ู กศ.บ. วิทยาศาสตร

กายภาพ-
ชีวภาพ 

 ชีววิทยา  √ 

2 นางธัญทิพย  คลองตา คร ู กศ.ม. การวัดและ
เทคโนโลยีฯ 

 วิทยาศาสตร √  

3 นางสมบูรณ  ศรีเมือง คร ู ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 โลกดาราศาสตร  √ 

4 นายไพบูลย  สนเทห คร ู ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 เคมี  √ 

5 นางภฤดา  เลียบสูงเนิน คร ู ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 วิทยาศาสตร √  

6 นายกวีศิลป  เพชรนาม คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ชีววิทยา  √ 

7 นายสมคิด  แสงอรุณ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 วิทยาศาสตร √  

8 นายธนกฤต  ศรีทัศน ครู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 วิทยาศาสตร √  

9 นายวิทธิพงษ  วันทา คร ู ค.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ฟสิกส  √ 

10 นางสุภาวดี  วุฒิยาสาร ครู ค.บ. เคมี  เคมี  √ 

11 นางปุณยนุช  พิมพานราทร ครู วท.บ. เคมี  เคมี  √ 

12 นางสุวรรณี  กระจาย คร ู กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 ชีววิทยา  √ 

13 นายนาวิกรี  ศรีมานะ คร ู ค.บ. ฟสิกส  ฟสิกส  √ 

14 นายสิทธิชัย  สีราช คร ู ค.บ. ฟสิกส  ฟสิกส  √ 

15 นายสุรเดช  สิงหโท ครู ค.บ. วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

 วิทยาศาสตร √  

16 นางสาวธาริณี  สิทธ ิ คร ู กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 เคมี  √ 

17 นางนงลักษณ  สีหาบุตร คร ู ศษ.ม. บริหาร
การศกึษา 
 
 

 วิทยาศาสตร √  
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก วิชา
โท 

วิชาที่สอน ระดับชั้น 

ตน ปลาย 

18 นางรัชนีกร  ปุณณาวรรธน คร ู วท.บ. เคมี  เคมี  √ 

19 นายบัญชา  พิมพสังกุล คร ู วท.ม. ฟสิกส  ฟสิกส  √ 

20 นางสาวศิริรัตน กาลพฤกษ ครู วท.บ. ฟสิกส  ฟสิกส  √ 

21 นางสาวจตุรพร  พันธงาม คร ู วท.ม. ฟสิกส  ฟสิกส  √ 

22 นางสาวธีราพร  คําโสภา คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ฟสิกส  √ 

23 นางสาวพันธเครือ  เจริญ ครู วท.บ. ชีววิทยา  ชีววิทยา  √ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นางสาวรุงลาวัลย  พัฒนาจริยา คร ู กศ.บ. สงัคมศึกษา  สังคมศึกษา 

หนาที่พลเมือง 
√ √ 

2 นายเด็ดดวง  กอนทอง ครู ค.บ. สังคมศึกษา     

3 นายนิติศาสตร  สําราญ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 สังคมศึกษา √  

4 นายโกสัลล  จุลเหลา คร ู ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา  √ 

5 นายสมศรี  ปราศจาก คร ู ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร 
√ √ 

6 นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา ครู ค.บ. สังคมศึกษา . สังคมศึกษา √  

7 นายชยพล  จันทรแจง คร ู ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 

หนาที่พลเมือง 

√ √ 

8 นางสาวปณิตา  พันธสีมา ครู ศษ.ม. การบริหาร

การศกึษา 

 สังคมศึกษา  √ 

9 นายชัยวัฒน  พรหมลิ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา  √ 

10 นายเดชา  นวลรักษา คร ู ศษ.ม. การบริหาร

การศกึษา 

 สังคมศึกษา √  

11 นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง คร ู ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 
 
 

 ประวัติศาสตร  √ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก วิชา
โท 

วิชาที่สอน ระดับชั้น 

ตน ปลาย 

12 นายสกุลสุข  นึกชอบ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา 

ประวัติศาสตร 
√ √ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายประสพ  รัตรีพันธ คร ู ค.บ. พลศกึษา  พลศึกษา  √ 

2 นายสุรวุฒิ  มีบุญ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

√ √ 

3 น.ส.จารุณ ี ศรีฤทธิ์ประดิษฐ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

√ √ 

4 นายวัฒนา  ศรีจักร คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

√ √ 

5 นายปารณี  บุญประเสริฐ ครู ศษ.ม. พลศึกษา  สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

√ √ 

6 นายสถิต  พงษาปาน ครู ค.บ. พลศกึษา  สุขศกึษาและ
พลศึกษา 

√  
 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1 นายเมธาวี  สิงหนาค คร ู ค.บ. นาฎศิลป  ศิลปะและ
นาฎศิลป 

√ √ 

2 นายอภิชาติ  เนตรจันทร คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา  ศิลปะและ
ดนตรี 

√ √ 

3 นายภูมินทร  สุวรรณศร ี คร ู ค.บ. ศิลปะ  ศิลปะ √ √ 

4 นางวาสิฏฐี  ตาดทอง คร ู ค.บ. บรรณารักษ
ศาสตร 

 ศิลปะและ
นาฎศิลป 

√ √ 

5 นางพัชรี   รจนัย ครู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ศิลปะและ
ดนตรี 

√ √ 

6 นายยศศรัล มลัยไธสง ครู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ศิลปะและ
ดนตรี 

√ √ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 นางสาวจําเรียง  ทองไหม คร ู ค.ม. หลักสูตรและ

การสอน 

 การงานอาชีพ √ 
 
 

 

2 นายวิสุทธิ์  มีปด คร ู ค.บ. อุตสาหกรรม  การงานอาชีพ  √ 
 

3 นางอนัญญา  หลาวทอง คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 
 
 

 การงานอาชีพ √ 
 
 

√ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก วิชา
โท 

วิชาที่สอน ระดับชั้น 

ตน ปลาย 

4 นางศภุานัน  บํารุงธนรัชต คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

√ 
 
 

√ 
 

5 นางสาวจารุพร  พิมพา คร ู วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คอมพิวเตอร √ 
 
 

√ 
 

6 นางสาวกนิษฐา  โนนสูง ครู วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

 คอมพิวเตอร √ 
 
 

√ 
 

7 นายราเชนทร  พะวงษ คร ู ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

 การเขียน
โปรแกรม 

√ 
 
 

√ 
 

8 นายสมยศ  พิมณวุงศ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 คอมพิวเตอร √ 
 
 

√ 
 

9 นายสมชัย  สิงหชฎา คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 การดํารงชีวิต
และครอบครัว 

 √ 
 

10 นายตรีญรัตน  สิมมา ครู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 การงานอาชีพ √ 
 
 

√ 
 

11 นางสาวมยุรี  อรรคบุตร คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร
ศึกษา 

 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

√ 
 
 

√ 
 

12 นางกษมณฑ  แสงสิทธิกุลชัย คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 การงานอาชีพ √ 
 
 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1 นางดวงเพ็ญ  มีบุญ คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ √ √ 

2 นางอรุณรตัน  ศรีสมุทร คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ √  

3 นางชัญญภัทร  ศุภวัชระสาร คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ  √ 

4 นางอัจฉราวรรณ  คงคูณ คร ู ศษ.ม. การบริหาร

การศกึษา 

 ภาษาอังกฤษ √  

5 นางกชพรรณ  มีสิทธิ์ คร ู อ.บ. ภาษาผรั่งเศส  ภาษาอังกฤษ  √ 

6 นายคุณาวุฒิ  รานจันทร ครู วท.ม. เทคโนโลยีการ
บริหาร
สิ่งแวดลอม 

 ภาษาอังกฤษ  √ 

7 น.ส.ณฏัฐฑิกานต  เศรษฐสิริโชติ คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 
 

 ภาษาอังกฤษ √ √ 
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โท 

วิชาที่สอน ระดับชั้น 

ตน ปลาย 

8 นางเพ็ญศริ ิ ธุลีจันทร คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศกึษา 

 ภาษาอังกฤษ √ √ 

9 นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง คร ู กศ.บ. การสอน
ภาษาจีน 

 ภาษาจีน  √ 

10 นางสาวพิมพิไล  ฤกษใหญ คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ  √ 

11 นางเพชรี  โสดา ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ √ √ 

12 นางสาววาทิณี ชิณบุตร คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ √ √ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1 นางยุพิน  ศรีภักดิ์ ครู ค.บ. สื่อสารมวล 

ชน 

 แนะแนว   

2 นางมุจรินทร  ทองอินทร ครู ค.บ. เกษตร  การเงิน   

3 นางสาวดานุวัลย  ชุนหวงศสนิท คร ู ค.บ. บรรณารักษ
ศาสตร 

 การใชหองสมุด  √ 

4 นางสาวสุวรรณี  แกวบัวเคน คร ู ค.บ. บรรณารักษ
ศาสตร 

 การใชหองสมุด  √ 
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