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สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 6
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
สารสนเทศมีบทบาทสาคัญต่อการบริหารจัดการองค์กร บุคลากรขององค์กรควรใช้สารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางาน สารสนเทศเล่มนี้ประกอบด้วยบริบทของโรงเรียน ข้อมูลส่วนบุคคลและภาระงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งสามารถนามาใช้ใ นการ
บริหารจัดการงานเชิงระบบของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
ขอขอบคุณกลุ่มบริห ารและกลุ่ มงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูล ในการจัดท าไว้
ณ โอกาสนี้
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เดิมชื่อว่า โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ เปิดทาการสอน
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2521 โดยการบริจาคที่ดินจานวน 35 ไร่ ของผู้สืบสกุลอินทรัมพรรย์ คือ
นายจรูญ อินทรัมพรรย์ นายแพทย์ประชุม อินทรัมพรรย์ และนายประชิต อินทรัมพรรย์ ให้กรมสามัญศึกษาใน
ขณะนั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ “พระจักราวุธ” ศึกษา (อินทร์) ต้นสกุลอินทรัมพรรย์ หลวงสาแดงเดช (เขียน อินทรัม
พรรย์) และนางเดชสาแดง (ผ่อง อินทรัมพรรย์) คุณทวด คุณปู่ คุณย่าของผู้บริจาค
คณะกรรมการบริหารเครื อข่ายเทพศิรินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครู นักเรียนโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ มีฉันทานุมัติ
ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายเทพศิรินทร์ โดยได้รับความเห็นชอบสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์
(ด้วยท่านผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนในครั้งแรกเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้รับการประกาศชื่อจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 โดยใช้อักษรย่อว่า ท.ศ.ส. มีการบริหาร
จัดการตามนโยบาย และปรัชญาของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ตามพุทธสุภาษิตที่ว่า “น สิยา โลก วฑฺฒโน”
แปลว่า ไม่ควรเป็นคนรกโลก เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
เป็ น สุ ภ าพบุ รุ ษ สุ ภ าพสตรี ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นา และสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน สืบไป
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 799 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตาบลบางเมืองใหม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์
โทรสาร
Website
Email

02-3846320
02-3843493
www.debsirinsp.ac.th
Debsirinsp@hotmail.com, Debsirinsp@yahoo.co.th

ข้อมูลจาเพาะ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

1. ตราประจาโรงเรียน
ภาพอาทิตย์อุทัยทอแสงบนพื้นน้าทะเล หมายถึง “ภาณุรังสี” และ “วังบูรพาภิรมย์” โดย “ภาณุ
รังสี” นี้เป็นพระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์
วงศ์วรเดช ผู้ทรงประทานตรานี้ให้แก่โรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2467
อักษรประดิษฐ์ “ม” หมายถึง “หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา” ชายาอันเป็นที่รักของสมเด็จพระ
ราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช
ช่อดอกราเพย หมายถึง พระนามแห่งองค์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงมีพระนามเดิมว่า
“พระองค์เจ้าราเพยภมราภิรมย์ ” พระบามราชชนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระราชปิตุลาบรมพงศาภิมขุ ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงสร้างพระอารามและโรงเรียนเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระ
บรมราชชนนี ทาเครื่องหมายดอกราเพยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลัง รู้ไว้ว่าพระนามเทพศิรินทร์นี้ได้มาจากพระองค์
ท่าน เป็นพระนามมหามงคลยิ่งควรรักษาไว้ให้ดี
ดอกราเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์
พุทธสุภาษิตประจาโรงเรียน “น สิยา โลกวฑฺฒโน” ความหมายคือ “ไม่ควรเป็นคนรกโลก” เป็น
พุทธสุภาษิตซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ องค์ที่ 5 ได้ประสาท
ให้แก่โรงเรียน และท่านอธิบายความหมายของพุทธสุภาษิตบทนี้ว่า “คนเราบางคน เกิดมารกโลก” ทานอง
เดียวกับติณชาติที่หาประโยชน์อะไรมิได้ ทาให้เสียเงินทองกาจัด และรกชัฏขวากหนาม บางอย่างเป็นศัตรูแก่
โลกไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณา คอยแต่จะเบียดเบียยนผู้อื่น จัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมาเลย
เสียดีกว่า สู้สัตว์บางชนิดก็ไม่ได้
สีประจาโรงเรียน คือ “สีเขียวและสีเหลือง” เป็นสีประจาวันพฤหัสบดี ตามตาราพิชัยสงคราม
(สวัสดิรักษา) ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 อีกทั้งยัง
เป็นสีของใบและดอกของต้นราเพย ซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี คือ พระองค์
เจ้าราเพยภมราภิรมย์

2.
3.
4.
5.

อักษรย่อ
ท.ศ.ส.
คาขวัญของโรงเรียน เรียนดี มีคุณธรรม
คติพจน์ของโรงเรียน กลฺยาณการี กลฺยาน ผู้ทาดีย่อมได้ดี
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
พระพุทธมงคลคุณากรวิชชาทรมุนินทร์

วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นองค์กรชั้นนา มุ่ งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ เต็มตาม
ศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล พร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตรี กีฬา
อัตลักษณ์
“เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่ราเพย”
คุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่ราเพย
1. รักและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อยทั้งกาย วาจา ใจ
3. มีระเบียบวินัยและกฎหมาย
4. เป็นผู้มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น
5. มีน้าใจนักกีฬา
6. มีความกตัญญู ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
พันธกิจ (Mission)
โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ (Goal)
1. โรงเรียนเป็นองค์กรชั้นนามีความพร้อมในทุกด้าน บุคลากรเป็นมืออาชีพ ให้บริการด้านการศึกษา
และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ดนตรี กีฬาและศิลปะ เต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่ราเพย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
5. ผูเ้ รียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม สามารถสร้างสังคมเอื้ออาทร
พร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ
นายจารึก
นายนิยม
นายปรีชา
นายบุญรอด
นายบรรเลง
นายสาอาง
นายสุทธินันท์
นายสมบัติ
นายสุรลักษณ์
นางสาวระเบียบ
นางลัดดา
นายจิราพงศ์
นายสถิต
นายบรรหาร

นามสกุล
อะยะวงศ์
บูรณะบุตร
สนแจ้ง
สนแจ้ง
รอดแดง
คาหริ่ม
พรหมปลอด
คุ้มภู
สื่อสุวรรณ
ก่อเกียรติคุณ
รื่นเริง
จุติธนะเสฏฐ์
สวนพรหม
เอี่ยมสอาด

ตาแหน่ง
รักษาการครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

วาระการดารงตาแหน่ง
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2521 – 2523
พ.ศ. 2523 – 2525
พ.ศ. 2525 – 2527
พ.ศ. 2527 – 2532
พ.ศ. 2532 – 2533
พ.ศ. 2533 – 2535
พ.ศ. 2535 – 2539
พ.ศ. 2539 – 2544
พ.ศ. 2544 – 2549
พ.ศ. 2549 – 2552
พ.ศ. 2552 – 2559
พ.ศ. 2559 – 2561
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ชื่อ นามสกุล
นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
รับผิดชอบกากับควบคุมดูแลบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
รับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปทุมพร สินสุข
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
รับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางศรุดา ตระกูลวรรณา
ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน รับผิดชอบกากับ
ควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไปและควบคุมดูแลการบริหาร
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์
ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน รับผิดชอบกากับ
ควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
ตาแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ช่วยรับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ช่วยรับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์
ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ช่วยรับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางอัญชลี วีณะคุปต์
ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ช่วยรับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายศรายุทธ พุทธศรี
ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ช่วยรับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ช่วยรับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ
นายสาโรจน์ จาปาศักดิ์
ตาแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผน
ช่วยรับผิดชอบกากับควบคุมดูแลการบริหารกลุ่มบริหารนโยบายและแผน

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
“รวดเร็ว โปร่งใส เต็มใจ ให้บริการ”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมผู้เรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนมีคุณธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
2. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. บริหารงานบุคคลต้องรวดเร็วตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบริการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
2. มีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ ยึดมั่นระเบียบวินัย จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

นางสาวเกษร เก่งการช่าง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ
ผู้ช่วยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นายธวัชชัย พรมวงค์
หัวหน้างานธุรการกลุ่มและสารสนเทศกลุม่

นายถิร ฟูอินช่วย
หัวหน้างานบุคลากร

นายศุภโชติ อินทร์แก้ว
หัวหน้างานวินัยและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการและการขอมีหรือ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ

หน้าที่บุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าที่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
1. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมินผลการดาเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล
• เป็นกรรมการร่วมพิจารณา การวางแผน กาหนดนโยบายกลุ่มบริหารงานบุคคล
• วางแผนการบริ ห ารงานบุ คคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน วินัยและรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
• จัดทามาตรฐาน และภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษาในสถานศึ กษาให้ มีก ารพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
• ดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน หาวิธีปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ประสานงานกับกลุ่มบริหารต่าง ๆ เช่น กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. บทบาทและหน้าที่ของรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• ดาเนินการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามภาระ
งาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ
ก่อนมอบหมายการปฏิบัติ รวมถึงการกาหนดหลักสูตร การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาตนเอง
• ด าเนิ น การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ที่เหมาะสม
• ดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน
• พิจารณาจัดหาอัตรากาลังการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สถานศึกษากาหนด
• ควบคุมดูแลการจัดการ ทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ให้
เป็นปัจจุบัน
• ควบคุมการตรวจสอบ คุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสนอขอ

• ด าเนิ น การควบคุ ม วิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย แก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ นโรงเรี ย น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายก าหนด
สถานศึกษา
• ประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล บันทึกรายงานผลการปฏิบัติ สรุปปัญหาอุปสรรค เสนอ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดผลดี
• จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลในระยะเวลาที่กาหนด
• เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาบาเหน็จความชอบของบุคลากรตามเกณฑ์และวิธีการ
• กากับติดตามและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
• ปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
3. บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• ดาเนินการพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามภารงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ ก่อน
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกาหนดหลักสูตร การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจาเป็นในการพัฒนาตนเอง
• ดาเนินการพัฒนา เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม
• ดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาความดีความชอบ พิจารณาตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
• พิจารณาจัดหาอัตรากาลังการเพิ่มค่าจ้าง ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่สถานศึกษากาหนด
• ควบคุมดูแลการจัดการ ทะเบียนประวัติและข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างให้เป็นปัจจุบัน
• ควบคุมการตรวจสอบ คุณสมบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
• ประเมินผลงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล บันทึกรายงานผลการปฏิบัติ สรุปปัญหา อุปสรรคเสนอต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดผลดี
• จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ในระยะเวลาที่กาหนด
• เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาบาเหน็จความชอบของบุคลากรตามเกณฑ์และวิธีการ
• กากับติดตามและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
• ปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการโรงเรียน
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• วิเคราะห์สภาพงานสารบรรณและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
• วางแผนและจัดทาแผนงาน โครงการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานสารบรรณ
• จัดระบบงานสารบรรณ ลดขั้นตอนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงานให้เหมาะสมและจัดทาสถิติข้อมูลตามระบบสารสนเทศ งานสารบรรณ
• การดาเนินการรับหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือและจัดลาดับเร่งด่วนและแยกหนังสือเพื่อส่งไปยังกลุ่ม
บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายเอกสารและให้ลงชื่อผู้รับในทะเบียนหนังสือรับ
• ส่งหนังสือราชการ ร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบและลงทะเบียนส่ง จัดส่งและจัดเก็บสาเนา
• จัดเก็บเอกสาร จัดทาทะเบียนคุมแฟ้ม ให้รหัสหนังสือที่จัดเก็บและจัดเก็บเข้าแฟ้ม
• ให้บริการค้นหาและยืมหนังสือราชการโดยมีทะเบียนคุมการยืมหนังสือหรือถ่ายเอกสารให้
• ออกเลขหนังสือ คาสั่ง ประกาศ หนังสือออกที่แต่ละกลุ่มบริหารจัดทาขึ้น
• การทาลายเอกสาร การส ารวจเอกสารเพื่ อ ทาลาย จั ด พิ ม พ์ แ บบขอทาลายเอกสาร จัด
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งกรรมการ ทาลายเอกสาร และเสนออนุมัติและทาลาย
• ควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานสารบรรณ
• ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-ภายนอกโรงเรียนทางโทรศัพท์ โทรสารและไปรษณีย์
• กากับ ควบคุมดูแล แก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
• ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผล เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน
• บั น ทึกการประชุมกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ คคลและงบประมาณและบัน ทึ กการประชุม ครูประจาเดื อ น
โดยจัดทาวาระการประชุมก่อนการประชุม 1 สัปดาห์ และส่งบันทึกการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชา
ภายใน 1 สัปดาห์หลังการประชุม
• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
5. บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการกลุ่ม
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• การกรองงาน จั ดทาทะเบี ย นรั บ -ส่ ง เอกสารหรื อ หนังสื อ ราชการ ของหน่ว ยงานทั้งภายในและ
ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ตลอดจนเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ
• ดาเนินการโต้ตอบหนังสือราชการโดยให้นาหนังสือมาออกเลขที่งานธุรการโรงเรียน
• ให้บริการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานทางราชการ ตามความเหมาะสม

• จั ดทาเอกสารหนังสื อออกที่เกี่ยวกับกลุ่ มบริหารงานบุคคล หรือคาสั่ งพร้อมออกเลขที่เพื่อเสนอ
ผู้อานวยการลงนามพร้อมจัดทาทะเบียนคุมคาสั่ งพร้อมนา File คาสั่งมาลงที่เครื่องคอมฯ ของงาน
ธุรการโรงเรียน
• แจ้งเวียนหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
• จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
• จัดหาเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน รวมทั้งจัดทาแผนผังกลุ่มบริหารงานบุคคลและจัด
สถานที่ให้เหมาะกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
• จัดทาสารสนเทศงานกลุ่มให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
• ทาหน้าที่แผนงานและพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล
• ดาเนินการเรื่องการประชุมครูประจาเดือน
• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
6. บทบาทและหน้าที่ของงานบุคลากร
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• จัดทาทะเบียนประวัติครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง
แผนอัตรากาลังของโรงเรียนโดยให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและเก็บรักษาทะเบียนประวัติให้สะดวก
แก่การค้นหา
• จัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ การรับผิดชอบ รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติราชการ บันทึกสถิติ
เกี่ยวกับการลา การขาดราชการของข้าราชการครู ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ติดตามทวงถามใบลาผู้หยุดราชการนาเสนอให้ผู้อานวยการลงนามเป็นประจาทุกเดือน สรุป
เป็นสถิติในแต่ละเดือนและสรุปเป็นรายปีงบประมาณ
• จัดทาทาเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรายละเอียดที่อยู่อาศัย รายบุคคลให้
สามารถติดตามได้ในกรณีฉุกเฉิน
• ดาเนินการเรื่องการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนระดับ การปรั บวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
• ดาเนินการเรื่องการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูย้าย ครูเกษียณ การแสดง
ความเสียใจในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น
• ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อของบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมและการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามสายงานต่าง ๆ
• ดาเนินการนิเทศครูใหม่ในเรื่องต่าง ๆ เช่น แนวปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์กร
• ดาเนินการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
• ดาเนินการเรื่องการลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู

• ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
• สรรหาบุ คลากรดีเด่น ประกาศเกียรติคุณยกย่อง ดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับขวัญกาลั งใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
• นิเทศ กากับติดตาม การจัดทาสารสนเทศงานบุคคลให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
• ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของงานบุคคล
• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
7. บทบาทและหน้าที่ของงานวินัยและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรม
โดยไม่ ชั ก ช้ า เมื่ อ มี ก รณี อั น มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษากระทาผิดวินัยและรายงานผลการดาเนินงานทางวินัยไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ดาเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและกาลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างและ
พัฒนาเจตคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัยตามควรแก่กรณี
• รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเข้ารับการ
พัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
• ดาเนินการประเมินผล การพัฒนางานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
• รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในกรณีที่
ไม่ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ตรวจสอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปและให้
ออกจากราชการต้องรายงานไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• รายงานผลการสั่งพักราชการหรือการออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีถูกกล่าวหาหรือต้องหาว่าการ
กระทาผิดทางอาญา (เว้นแต่ได้กระทาผิด โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ)
• รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการอันเนื่องมาจากกรณีเจ็บป่ว ยโดย
ไม่ส ามารถปฏิบั ติหน้ าที่โดยสม่าเสมอได้ และถูกสั่ งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
• รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรณีการปฏิบัติงานตามความ
ประสงค์ของทางราชการ

• ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ค รู ผู้ ช่ว ย ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในกรณี เป็ นคนไร้ ความสามารถ
หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ นไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคในกฎ ก.ค.ศ. กรณี เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรม
หรือไม่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือเป็นในกรณีบุคคล
ล้มละลายหากขาดคุณสมบัติ และให้ออกจากราชการต้องรายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ด าเนิ น การสอบสวนในกรณี ส งสั ย ว่ าไม่ เป็ นผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและรายงานผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
• ดาเนินการสอบสวนเมื่อครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอัน
สมควรสงสัย ว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่บกพร่องให้ยุติเรื่องแต่ถ้าเห็นว่าเป็นผู้บกพร่องให้ส่งเรื่องไป
ยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
• ดาเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ในกรณีมีมลทิน มัวหมองโดยสงสัยอย่างยิ่งว่าครูผู้ช่วย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้กระทาผิดวินัยร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่สั่งลงโทษ
วินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะทาให้เสียหายต่อทางราชการอย่างร้ายแรง และรายงาน
ผลการสอบสวนไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
• รายงานการให้ อ อกจากราชการเพื่ อ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญ เหตุ ท ดแทนเมื่ อ ปรากฏว่ า ครู ผู้ ช่ ว ย
ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้รับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาลหรือ รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไปยังเขตสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
8. บทบาทและหน้าที่ของงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
• รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
• สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล รั บ ทราบหรื อ ดาเนิ น การตามมติ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน
• ดาเนินงานด้านธุรการโรงเรียนในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
• จัดทารายงานการประชุมและแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบดาเนินการหรือถือปฏิบัติ
แล้วแต่กรณี
• ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดาเนินการ
และรายงานผลการดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

ข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

สภาพปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
1. ครูและบุคลากร จานวน 196 คน ชาย 58 คน และหญิง 138 คน
จำนวน
เพศ
ระดับวุฒิกำรศึกษำ
รวม ชำย หญิง ตำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
ผู้บริหาร
4
2
2
0
1
2
1
137 36 101
0
0
ครู
95
42
5
ลูกจ้างประจา
5
0
4
1
0
0
1
0
0
พนักงานราชการ
0
1
1
0
14
0
ครูอัตราจ้าง
6
8
0
12
2
ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ 5
0
5
0
5
0
0
1
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
1
0
1
0
0
0
9
0
9
0
9
0
เจ้าหน้าที่ธุรการ
0
1
0
1
0
1
0
เจ้าหน้าที่การเงิน
0
1
0
0
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
1
0
1
0
1
0
0
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
1
0
1
0
11
0
0
แม่บ้าน
1 10
11
0
1
0
0
พนักงานขับรถ
1
0
1
0
2
0
0
นักการ
2
0
2
0
3
0
0
ยาม
2
1
3
0
รวม 196 58 138
22
127
46
1
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ประเภทบุคลำกร

2. นักเรียน จานวน 2,756 คน ชาย 1,314 คน และหญิง 1,442 คน
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลำย
รวม

รวม
481
545
536
1,562
396
383
415
1,194
2,756

ชำย
246
292
278
816
166
157
175
498
1,314

หญิง
235
253
258
746
230
226
240
696
1,442

จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ประจาปีการศึกษา 2561
1. ข้าราชการครู

141

1.1 คศ.3

28

1.2 คศ.2

32

1.3 คศ.1

40

1.4 ครูผู้ชว่ ย

41

คน

2. ลูกจ้างประจา

5

คน

3. ลูกจ้างชั่วคราว

50

คน

3.1 พนักงานราชการ

1

คน

3.2 ครูอัตราจ้าง

14

คน

3.3 ครูต่างชาติ

5

คน

3.4 เจ้าหน้าที่โสตฯ

1

คน

3.5 ธุรการ

9

คน

3.6 เจ้าหน้าที่การเงิน

1

คน

3.7 เจ้าหน้าที่ทะเบียน

1

คน

3.9 เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

1

คน

3.10 แม่บ้าน

11

คน

3.11 พนักงานขับรถ

1

คน

3.12 นักการ

2

คน

3.13 ยาม

3

คน

196

คน

รวมทั้งหมด

(งบ สพฐ. 1 คน นางสาวนิตยา โคตรทิตย์)

(งบ สพฐ. 1 คน นางสาวจิรัฐิติกาล ขันธิคุณ)
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แผนภูมิแ สดงจานวน ข้า ราชการครู ปีก ารศึก ษา 2561 จาแนกตามวิทยฐานะ
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41

41

31

28

คศ.3

คศ.2

คศ.1

ครูผู้ช่วย

แผนภูมิแสดงจานวนลูกจ้างประจาและลูก จ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2561

16

14

14
12

11

10

9

8
6

5

5

4
2
0

3
2
1

1

1

1

1

1

จานวนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561
140
120

จานวน

100
80
60
40
20
0

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลระดับการศึกษาของข้าราชการครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จาแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ชาย
23
14
1
38

หญิง
71
32
0
103

จานวน
94
46
1
141

ข้อมูลระดับกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครู
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
0.7%

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ข้อมูลกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ของข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมเพศ
30%
ชาย

หญิง
70%

ข้อมูลกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ของข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมเพศ
24%
76%

ชาย

หญิง
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ข้อมูลระดับการศึกษาของลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนการสอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จาแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ป.ว.ส./ป.ว.ช./เทียบเท่า
ม.6
ต่ากว่า ม.6
รวม

ชาย
1
7
2
1
4
15

หญิง
1
23
0
1
10
35

จานวน
2
30
2
2
14
50

ข้อมูลระดับกำรศึกษำของลูกจ้ำงชัวครำว สำยสนับสนุนกำรสอน
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
4%

ปริญญาโท

28%

ปริญญาตรี
ป.ว.ส./ป.ว.ช./เทียบเท่า
60%

4%
4%

ม.6
ต่ากว่า ม.6

ข้อมูลกำรศึกษำระดับปริญญำโทของลูกจ้ำงชัวครำว สำยสนับสนุนกำรสอน
จำแนกเพศ
ชาย
50%

50%
หญิง

ข้อมูลกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของลูกจ้ำงชัวครำว สำยสนับสนุนกำรสอน
จำแนกตำมเพศ
23%
ชาย

หญิง

77%

ข้อมูลกำรศึกษำระดับป.ว.ส./ป.ว.ช.หรือเทียบเท่ำของลูกจ้ำงชัวครำว
สำยสนับสนุนกำรสอน จำแนกตำมเพศ
ชาย

100%

หญิง

ข้อมูลกำรศึกษำระดับม.6 ของลูกจ้ำงชัวครำว
สำยสนับสนุนกำรสอน จำแนกตำมเพศ
ชาย
50%

50%
หญิง

ข้อมูลกำรศึกษำระดับตำกว่ำ ม.6 ของลูกจ้ำงชัวครำว สำยสนับสนุนกำรสอน
จำแนกตำมเพศ
29%

71%

ชาย

หญิง
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ข้อมูลระดับการศึกษาของลูกจ้างชั่วคราว สายการสอน
(พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างชาติ)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จาแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม

ชาย
1
5
6

หญิง
1
13
14

จานวน
2
18
20

ข้อมูลระดับกำรศึกษำของลูกจ้ำงชัวครำว สำยกำรสอน
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
10%

ปริญญาโท

ปริญญาตรี
90%

ข้อมูลกำรศึกษำระดับปริญญำโทของลูกจ้ำงชัวครำว
สำยกำรสอน จำแนกตำมเพศ
50%

ชาย

50%
หญิง

ข้อมูลกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของลูกจ้ำงชัวครำว
สำยกำรสอน จำแนกตำมเพศ
28%

ชาย

72%

หญิง
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ข้อมูลระดับการศึกษาของลูกจ้างประจา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จาแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ต่ากว่า ม.6
รวม

ชาย
1
4
5

หญิง
0
0
0

จานวน
1
4
5

ข้อมูลระดับกำรศึกษำของลูกจ้ำงประจำ
จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
20%

ปริญญาตรี

ต่ากว่า ม.6
80%
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ข้อมูลข้าราชการครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
อันดับ คศ.3 เพศชาย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
นายสถิตย์ สวนพรหม
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายชัชชนะ แสงเนตร
ครู
นายอร่าม เสียนขุนทด
ครู
นายเกรียงไกร เหล่าวนิชชานนท์
ครู
อันดับ คศ.3 เพศหญิง
นางปทุมพร สินสุข
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางศรุดา ตระกูลวรรณา
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์
ครู
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
ครู
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ
ครู
นางอัญชลี วีณะคุปต์
ครู
นางสุวณี ไตรสุวรรณ
ครู
นางกานต์พิชชา จีระศิริ
ครู
นางสุกัญญา การะเกด
ครู
นางสิริกร สุวรัตน์
ครู
นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
ครู
นางชนิดาภา ภูหัดธรรม
ครู
นางช่อทิพย์ ก้อนทองคา
ครู
นางกาญจนา สุดชานัง
ครู
นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล
ครู
นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
ครู
นางพรรณิภา ศุระศรางค์
ครู
นางกนกนาถ คล้ายประยูร
ครู
นางสาวสมพร พุทธสถาพร
ครู
นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์
ครู
นางสุภีลาวัลย์ ยิ้มเนียม
ครู
นางพงษ์ลัดดา เสียนขุนทด
ครู
นางสาวกัญจนา สุขเอม
ครู

อันดับ คศ.2 เพศชาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์
นายสาโรจน์ จาปาศักดิ์
นายสาลี ดวงนาค
นายปฏิมา สิงห์ศร
นายสมบูรณ์ อัศวภูมิ
นายศุภโชติ อินทร์แก้ว
นายถิร ฟูอินช่วย
นายไพฑูรย์ เทพสุวรรณ์
นายบุญส่ง พลคีรี

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

อันดับ คศ.2 เพศหญิง
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวนันณรัช อภิพงศ์กุล
ครู
นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
ครู
นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี
ครู
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
ครู
นางอชิรญา ไสวิจิตร
ครู
นางอาไพ สังข์นาค
ครู
นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคา
ครู
นางสาวอิสรียา สินบารุง
ครู
นางสาวสุจินต์ ช่วยแก้ว
ครู
นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์
ครู
นางอังคณา บุญกว้าง
ครู
นางวารุณี สังฆะศรี
ครู
นางสาวฟารีดา กลองรัมย์
ครู
นางสาวธาริน คาพานิช
ครู
นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญ
ครู
นางสาวมิกิ แซ่หยาง
ครู
นางสาวไพวัลย์ จาปามูล
ครู
นางสาวเมตตา ภู่ศรี
ครู
นางสาวอุมาพร รักศรี
ครู
นางสาวประภาพร ขันสุวรรณ
ครู
นางสุรีย์ มณฑา
ครู

อันดับ คศ.1 เพศชาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นายศรายุทธ พุทธศรี
นายพงศธร อ่อนนวม
นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์
นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
นายสิทธิชัย โพธิ์
นายวศิษย์พร ชูศรีเพริศ
นายวิชิต แหลมฉลาด
นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี
นายชัยพร เวียงคา
นายสาโรจน์ คุ้มครอง
นายกิตติพิชญ์ พวงภู่
นายธิติวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง
อันดับ คศ.1 เพศหญิง
นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง
นางสาวพัชรี พุฒสาย
นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ
นางสาวนฤมล ขัติยะราช
นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์
นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต
นางสาวสุพรรณี พ่วงพี
นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน
นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี
นางลาไพ ศรีบุรินทร์
นางสาววิภาวดี สีสัน
นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ
นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก
นางสาวอัมพวรรณ ปิ่นวิหค
นางสาวภัณฑิลา ระโรงสูงเนิน
นางสาววิภาพร พาชื่นใจ
นางพัชรินทร์ กาวนอก

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ
นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์
นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
นางอาภรณ์ พุทธศรี
นางสาววันทาศิริ สิงห์สถิตย์
นางอัมพร คาดี
นางสาวนฤมล รอดเสมอ
นางสาวปาลิดา ทองแก้ว
อันดับ ครูผู้ช่วย เพศชาย
นายประดิษฐ์พร งามแสง
นายอาทิตย์ กินีสี
นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์
นายศุภวิชญ์ ชัยมงคล
นายพีรศักดิ์ แก้วคาลา
นายชิษณุชา พิกุล
นายมานะ ทิศสุวรรณ
นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
นายอนันต์ พรมเสนสา
นายธวัชชัย พรมวงค์
นายไพรวัลย์ วีระพันธ์
อันดับ ครูผู้ช่วย เพศหญิง
นางทัชชภร ฐิติพงศธร
นางสาวธนิดา ทองอิ่ม
นางสาววันทนา เอี่ยมอร่าม
นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์
นางสาวปณิฏฐา นอลา
นางสาวภัทลดา ศรีคราม
นางสาวสรินยา อุทารส
นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์
นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย
นางสาวกัญญารัตน์ สาธเลศ
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์
นางสาวอทิตยา เมืองซอง
นางสาวสุนันท์ แสงทอง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คามี
นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน
นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ
นางสาวกิตติรัตน์ ตามไธสง
นางสาวสุจินดา คาสุทธี
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์จันทร์
นางสาวปรียานุช วรรณสิงห์
นางสาวอนิตา ศรีรัตนะ
นางสาวอัญรินทร์พร ขุนทอง
นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
นางสาวอุดมวดี วรรณกูล
นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์
นางสาวธนพร ขานสันเทียะ
นางสาวแสงระวี อนุกูล
นางสาวกัญญาณัฐ นะยา

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ข้อสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61

ข้อมูลตาแหน่งวิทยฐานะของคณะผู้บริหารและะข้าราชการครู
จาแนกตามตาแหน่งวิทยฐานะ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู
รวม

ครูผู้ช่วย
0
0
41
41

คศ.1
0
0
40
40

อันดับ
คศ.2
0
1
31
32

คศ.3
1
2
25
28

คศ.4
0
0
0
0

ข้อมูลตำแหน่งวิทยฐำนะของคณะผู้บริหำรและะข้ำรำชกำรครู
จำแนกตำมตำแหน่งวิทยฐำนะ
50
40
30
20
10
0
ครูผู้ช่วย

คศ.1

ผู้อานวยการโรงเรียน

คศ.2

คศ.3

รองผู้อานวยการโรงเรียน

คศ.4
ครู

ข้อสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61

ข้อมูลตาแหน่งวิทยฐานะ คศ. 3 ของคณะผู้บริหารและข้าราชการครู
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
5
23
28

ข้อมูลตำแหน่งวิทยฐำนะ คศ. 3 ของคณะผู้บริหำรและ
ข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมเพศ
18%

82%

ชาย

หญิง

ข้อสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61

ข้อมูลตาแหน่งวิทยฐานะ คศ. 2 ของคณะผู้บริหารและข้าราชการครู
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
9
23
32

ข้อมูลตำแหน่งวิทยฐำนะ คศ. 2 ของคณะผู้บริหำรและ
ข้ำรำชกำรครูจำแนกตำมเพศ
28%
ชาย

72%

หญิง

ข้อสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61

ข้อมูลตาแหน่งวิทยฐานะ คศ. 1 ของคณะผู้บริหารและข้าราชการครู
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
13
27
40

ข้อมูลตำแหน่งวิทยฐำนะ คศ. 1 ของคณะผู้บริหำรและ
ข้ำรำชกำรครู จำแนกตำมเพศ
ชาย
33%

68%
หญิง

ข้อสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61

ข้อมูลตาแหน่งวิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ของคณะผู้บริหารและข้าราชการครู
จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
11
30
41

ข้อมูลตำแหน่งวิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ของคณะผู้บริหำร
และข้ำรำชกำรครูจำแนกตำมเพศ
27%
ชาย

73%

หญิง

ข้อสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61

จานวนครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
จาแนกตามตาแหน่งงาน
กลุ่มสาระ
แนะแนว
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

ข้าราชการครู
5
17
27
20
13
13
23

พนักงานราชการ
0
0
0
0
0
0
0

ครูอัตราจ้าง
0
0
1
2
0
10
1

9
10
137

1
0
1
157

2
3
19

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 61

จำนวน

จำนวนครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำแนกตำมตำแหน่งงำน
30
25
20
15
10
5
0

ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

แบบสรุปจานวนครูเกษียณอายุราชการแต่ละปีงบประมาณ
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 - 2561
ปี ที่เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561
รวม

จานวนครู
2
6
6
14

ชาย
1
3
3
7

หญิง
1
3
3
7

จำนวนครูเกษียณอำยุรำชกำรแต่ละปีงบประมำณ
ตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2559 - 2561
14%

30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561

43%

43%

จำนวนครูเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ 2559

ชาย
50%

50%
หญิง

จำนวนครูเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ 2560
ชาย
หญิง
50%

50%

จำนวนครูเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ 2561
ชาย
หญิง
50%

50%

แบบสรุปจำนวนครูเกษียณอำยุรำชกำรแต่ละปีงบประมำณ
ตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2557 - 2561
เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2558
เพศ ชาย
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายภานุรจุ แสนบุ่งค้อ
นายวินัย พวงเงิน
นายสมเกียรติ ภัทรกุล
นายวีระ จิระชัยสุทธิกุล

วัน เดือน ปี เกิด
1 กุมภาพันธ์ 2498
7 กุมภาพันธ์ 2498
9 กรกฎาคม 2498
22 กันายายน 2498

วัน เดือน ปี บรรจุ
13 มีนาคม 2521
21 พฤษภาคม 2522
10 พฤษภาคม 2525
1 มิถุนายน 2520

อันดับ
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3

กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษาฯ
คณิตศาสตร์

อายุราชการ
37
36
33
38

อันดับ
คศ.3
คศ.3

กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพฯ

อายุราชการ
37
38

อันดับ
คศ.2

กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ

อายุราชการ
38

อันดับ
คศ.3

กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ

อายุราชการ
36

อันดับ
คศ.2
คศ.3

กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพฯ
คณิตศาสตร์

อายุราชการ
33
34

เพศ หญิง
ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางชมนาด แสนบุ่งค้อ
2 นางณีรนุช จิรชัยสุทธิกุล

วัน เดือน ปี เกิด
1 พฤศจิกายน 2497
13 ธันวาคม 2497

วัน เดือน ปี บรรจุ
5 มกราคม 2521
1 มิถุนายน 2520

เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2559
เพศ ชาย
ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสมบูรณ์ พันธ์จินดาทรัพย์

วัน เดือน ปี เกิด
16 พฤษภาคม 2499

วัน เดือน ปี บรรจุ
22 พฤศจิกายน 2521
เพศ หญิง

ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสุกัญญา เมฆสุนทร

วัน เดือน ปี เกิด
23 พฤษภาคม 2499

วัน เดือน ปี บรรจุ
10 กรกฎาคม 2523

เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2560
เพศ ชาย
ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายพิสิษฐ์ รัตนอัมพรโสภณ
2 นายพนม เลื่อมสาราญ

วัน เดือน ปี เกิด
7 พฤศจิกายน 2499
24 พฤศจิกายน 2499

วัน เดือน ปี บรรจุ
1 กันยายน 2527
23 ธันวาคม 2526

เพศ หญิง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นางสาวอมรรัตน์ สงวนไชยกฤษณ์

นางพัชมณฑ์ธร คงสาคร
นางขนิษฐา ท้วมเสม
นางวัชรี วงษ์มณีเทศ
นางเพลิน สุกษมรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด
16 ธันวาคม 2499
9 กุมภาพันธ์. 2500
26 มีนาคม 2500
10 เมษายน 2500
20 เมษายน 2500

วัน เดือน ปี บรรจุ
21 พฤษภาคม 2522
2 กรกฎาคม 2522
26 มิถุนายน 2521
21 พฤษภาคม 2521
14 กรกฎาคม 2523

อันดับ
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สังคมศึกษาฯ
แนะแนว

อายุราชการ
38
38
39
39
37

อันดับ
คศ.3
คศ.2
คศ.2

กลุ่มสาระฯ
ผู้อานวยการ
คณิตศาสตร์
การงานอาชีพฯ

อายุราชการ
38
40
30

อันดับ
คศ3
คศ3
คศ.2

กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ

อายุราชการ
39
39
34

อันดับ
-

ตาแหน่ง
ช่างไม้ (4)

อายุราชการ
27

อันดับ
คศ2
คศ2
คศ.3

กลุ่มสาระฯ
การงานอาชีพฯ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ

อายุราชการ
35
35
34

เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561
เพศ ชาย
ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายสถิตย์ สวนพรหม
2 นายสาลี ดวงนาค
3 นายไพฑูรย์ เทพสุวรรณ์

วัน เดือน ปี เกิด
24 ม.ค. 2501
8 ต.ค. 2500
5 พ.ย. 2500

วัน เดือน ปี บรรจุ
1 ก.ค. 2523
2 ต.ค. 2521
9 ส.ค. 2531
เพศ หญิง

ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสุภีลาวัลย์ ยิ้มเนียน
2 นางพรรณิภา ศุระศรางค์
3 นางสุรีย์ มณฑา

วัน เดือน ปี เกิด
4 ธ.ค. 2500
24 มิ.ย. 2501
27 มี.ค. 2501

วัน เดือน ปี บรรจุ
3 ก.ย. 2522
21 พ.ค. 2522
29 มิ.ย. 2527
ลูกจ้างประจา

ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอรุณ หมูม่ าก

วัน เดือน ปี เกิด
25 ม.ค. 2501

วัน เดือน ปี บรรจุ
01 ก.ค 2534

เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562
เพศ หญิง
ลาดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวเมตตา ภู่ศรี
2 นางอาไพ สังข์นาค
3 นางสิริกร สุวรัตน์

วัน เดือน ปี เกิด
17 พ.ย. 2501
28 พ.ย. 2501
10 ก.ย. 2502

วัน เดือน ปี บรรจุ
5 มิ.ย. 2527
5 ก.ค. 2527
11 เม.ย. 2528

บัญชีรายละเอียดอัตรากาลังข้าราชการครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด เลขที่บัตรประชำชน

ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี
สั่ งบรรจุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสถิตย์ สวนพรหม
นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
นางปทุมพร สินสุข
นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์
นางศุรดา ตระกูลวรรณา
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ
นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์
นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม
นายศรายุทธ พุทธศรี
นางอัญชลี วีณะคุปต์
นายสาโรจน์ จาปาศักดิ์

24 ม.ค. 2501
15 มิ.ย 2504
30 มิ.ย. 2504
13 มี.ค. 2513
30 มี.ค. 2503
1 ก.ค. 2511
6 เม.ย. 2503
28 ก.พ. 2503
22 เม.ย.2509
25 ต.ค. 2502
7 พ.ย. 2527
1 มิ.ย. 2504
1 ต.ค. 2528

3101100164107 ผู้อานวยการโรงเรียน
3260200212900 รองผู้อานวยการโรงเรียน
3102003017279 รองผู้อานวยการโรงเรียน
3801200439497 รองผู้อานวยการโรงเรียน
3110400143562
ครู
3320600215344
ครู
3102401235802
ครู
3110100985908
ครู
3119900481431
ครู
3119900279500
ครู
1119900027741
ครู
3100905452368
ครู
1110100029253
ครู

18561
83168
1466
100099
83244
18564
100098
113049
4708
8565
106946
18571
14

1 ก.ค. 2523
1 ก.ย 2529
19 ก.พ. 2547
1 มิ.ย. 2537
10 ก.ย. 2527
22 มิ.ย. 2536
12 พ.ค. 2526
23 ก.ย. 2529
3 ส.ค. 2538
30 พ.ค. 2527
2 พ.ค. 2554
11 ก.ค. 2532
21 มิ.ย. 2553

14
15
16
17
18

นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง
นางสาวนันณรัช อภิพงศ์กุล
นางทัชชภร ฐิติพงศธร
นางสาวธนิดา ทองอิ่ม
นางสาววันทนา เอี่ยมอร่าม

10 พ.ค 2529
1 ก.ย. 2503
30 ต.ค. 2520
10 พ.ค. 2535
14 ส.ค. 2528

1101499016937
3119900320321
3119900107776
1119900350381
1110300012648

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

100101
889
677427
54014
18568

29 ธ.ค. 2554
28 ธ.ค. 2526
8 พ.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
นางสุวณี ไตรสุวรรณ
นายสาลี ดวงนาค
นายปฏิมา สิงห์ศร
นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
นางสาวพัชรี พุฒสาย
นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ
นางอชิรญา ไสวิจิตร
นายพงศธร อ่อนนวม
นางสาวนฤมล ขัติยะราช
นายประดิษฐ์พร งามแสง
นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์
นางสาวปณิฏฐา นอลา
นายอาทิตย์ กินีสี
นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์
นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์

7 พ.ย 2515
9 ต.ค. 2513
8 ต.ค. 2500
16 มิ.ย.2521
1 ก.พ.2525
1 พ.ค. 2526
13 มี.ค. 2522
23 พ.ย. 2529
28 ก.ย. 2518
5 ก.ย. 2530
9 ต.ค. 2532
18 มี.ค. 2532
8 มิ.ย. 2535
9 เม.ย. 2535
13 มี.ค. 2526
29 พ.ค. 2534
1 ต.ค. 2529

3400700138839
3800100375712
3110200326787
3401300025396
3411700430395
3520300390858
3451400189447
1720600035761
3460500427811
1101401097208
1579900267722
1330400205861
1100701549707
1419900315973
3560700144480
1339900209155
1119900108628

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู

61484
1708
18570
18610
114697
72777
132683
18595
4665
20704
865
18719
668
474
54166
54160
100105

1 พ.ค 2552
29 มิ.ย. 2536
2 ต.ค. 2521
1 พ.ย. 2548
16 พ.ค.2550
1 มี.ค. 2554
25 มิ.ย. 2557
22 ธ.ค. 2557
19 ก.พ. 2547
27 มี.ค. 2558
14 ส.ค. 2558
4 มี.ค. 2559
15 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
21 มิ.ย. 2553

วิทยฐำนะ
ฝ่ ำยบริ หำร
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการชานาญการ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
งำนแนะแนว
ครูชานาญการ
กลุ่ มสำระคณิตศำสตร์
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
-

อันดับ

วุฒิ
(ตัวย่อ)

วิชำเอก

คศ.3
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
คศ3 ค.บ./ป.บัณฑิต
สังคมศึกษา/การบริหารการศึกษา
คศ.2
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
คศ.3
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
คศ3 บธ.บ./ศศบ.
การบริหารงานทั่วไป/มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา
คศ3
คบ.
ภาษาไทย
คศ3 คม./ศษ.ม. บริหารการศึกษา/นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
คศ3
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
คศ.3(2) กศ.บ.
พลศึกษา
คศ.3(2) ศ.บ.
การเงิน
คศ.1
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
คศ.3
ศศ.บ.
ภาษาไทย
คศ2 กศ.บ./ค.ม.
สังคมศึกษา/บริหารการศึกษา
คศ.1 ค.บ./ศษ.ม.
คศ.3(2) กศ.บ.
- กศ.บ./กศ.ม.
กศ.บ.
- ศษ.บ./ป.บัณฑิต
คศ2
คศ3
คศ.3(2)
คศ2
คศ2
คศ2
คศ1
คศ1
คศ.2
คศ1
คศ1
คศ.1

คบ./ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
คบ./กศ.ม.
วท.บ./ศษ.ม.
ศษ.บ./ศษ.ม.
คบ.
คบ.
คบ./คม.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
วท.บ.
ค.บ.
กศ.บ./ศษ.ม.

วิชำโท

สังคมวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา/สถาบันราชภัฏธนบุรี
ม.รามคาแหง
ม.เกษตรศาสตร์
ม.รามคาแหง/ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.รามคาแหง
ม.ปทุมธานี
ม.รามคาแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ม.รามคาแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (4+1ปี)/สถาบันรัชต์ภาคย์
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (5ปี)
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช/ม.รามคาแหง(4+1ปี)

จิตวิทยาและการแนะแนว/บริหารการศึกษา

การแนะแนว
การแนะแนว/การบริหารการศึกษา
จิตวิทยาการแนะแนว
การแนะแนว
คณิตศาสตร์/คณิตศาตรศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

สถำนศึกษำ

สถิติ

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม/ม.รามคาแหง
ม.สงขลานครินทร์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

คณิตศาสตร์/การมั ธยมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์

ราชภัฏเพชรบุรีวทิ ยาลงกรณ์ฯ /ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

คณิตศาสตร์/คณิตศาตรศึกษา
คณิตศาสตร์/การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์/การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์/การบริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศึกษา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอนคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ศึกษา

ม.รามคาแหง/ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง/ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา/ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (5ปี)
ม.บูรพา (5ปี)
ม.รามคาแหง (5ปี)
ม.ราชภัฏธนบุรี (5ปี)
ม.ขอนแก่น (5ปี)
ม.รามคาแหง (4ปี) /ยังไม่มีใบประกอบ
ม.ราชภัฏธนบุรี (5ปี)
ม.บูรพา / ม.รามคาแหง

ธุรกิจศึกษา

สังคมศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ลำดับ
ที่

ชือ่ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด เลขทีบ่ ั ตรประชำชน

ตำแหน่ง

เลขทีต่ ำแหน่ง

วัน เดือน ปี
สั่งบรรจุ

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นายสมบูรณ์ อัศวภูมิ
นางกานต์พิชชา จีระศิริ
นางอาไพ สังข์นาค
นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคา
นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต
นางสาวอิสรียา สินบารุง
นางสาวสุพรรณี พ่วงพี
นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน
นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์
นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี
นางลาไพ ศรีบุรินทร์
นายสิทธิชัย โพธิ์
นางสาววิภาวดี สีสัน
นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ
นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ
นางสาวภัทลดา ศรีคราม
นายวิชิต แหลมฉลาด
นายศุภวิชญ์ ชัยมงคล
นายพีรศักดิ์ แก้วคาลา
นางสาวสรินยา อุทารส
นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์
นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย
นางสาวกัญญารัตน์ สาธเลศ

9 ก.ค. 2522
27 ก.พ. 2505
28 พ.ย. 2501
8 พ.ย.2521
25 ก.ย 2527
5 ธ.ค 2519
31 มี.ค. 2521
26 มิ.ย. 2522
30 ก.ย. 2528
19 ก.ค. 2533
3 เม.ย. 2529
7 พ.ค. 2533
20 ต.ค. 2533
22 ส.ค. 2511
24 เม.ย. 2535
3 ส.ค. 2534
30 ก.ย. 2519
27 ม.ค. 2527
4 ส.ค. 2528
6 พ.ค. 2521
7 พ.ค. 2535
19 ต.ค. 2533
23 มิ.ย 2534
28 ก.ค. 2537
28 ส.ค. 2530
12 ส.ค. 2534

3450700913549
3110400840514
3100903666859
3550900138858
1119900023517
3639800068626
3360400978573
3119900179866
1250400048066
1559900171849
1100200228908
1800400156858
1259700105233
3250500113974
1259700128454
1560600065514
3110101715459
1471200010137
2330100006187
3450501003488
1259700129205
1451000160739
1249900234428
1100701959689
1330900132278
1469900130141

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

38572
18598
75110
85239
2695
106945
26453
126870
4012
1494
106944
108518
18591
2387
267
148
100104
413
106951
103363
113700
18076
103180
18584
53894
889

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

นางสุกัญญา การะเกด
นางสาวสุจินต์ ช่วยแก้ว
นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์
นางสิริกร สุวรัตน์
นางอังคณา บุญกว้าง
นายศุภโชติ อินทร์แก้ว
นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี
นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
นางชนิดาภา ภูหัดธรรม
นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์
นางสาวอทิตยา เมืองซอง
นางสาวสุนันท์ แสงทอง
นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คามี
นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน
นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ
นางสาวกิตติรัตน์ ตามไธสง

8 ธ.ค. 2508
11 ก.ค. 2506
25 ส.ค.2512
10 ก.ย.2502
19 ธ.ค. 2515
14 มิ.ย. 2512
10 ส.ค. 2514
5 พ.ค. 2522
8 ส.ค. 2512
15 ธ.ค. 2523
31 ก.ค. 2528
9 ต.ค. 2531
12 พ.ค. 2526
19 พ.ค. 2533
2 มิ.ย. 2535
7 ส.ค. 2533
13 พ.ย. 2533
22 ก.ย. 2534

3730101026895
3930300623999
3110101922659
3740100858366
3530300110529
3610300223233
3420900785790
3102000795611
3341800409518
3130500122915
1119900048820
1340500127081
3620100828808
1600400131318
1100701533886
1401400051830
1100200594041
1301700187584

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

76539 22 ม.ค. 2533
18597 16 พ.ค. 2540
17943
19 ก.พ.2547
18604
1 เม.ย.2528
409
15 ก.ค. 2553
26541
2 พ.ค. 2554
986
27 มี.ค. 2558
649
1 พ.ย. 2548
689
6 ส.ค. 2539
3408
19 ก.ค. 2554
18607 28 มี.ค. 2559
18603 20 เม.ย. 2560
53678 24 ก.ค. 2560
53905 24 ก.ค. 2560
53515 24 ก.ค. 2560
6814481 24 ก.ค. 2560
53999 24 ก.ค. 2560
1511
24 ก.ค. 2560

2 ส.ค 2549
17 มิ.ย. 2537
5 ก.ค. 2527
16 พ.ค.2550
15 พ.ย. 2553
20 ก.พ 2547
2 พ.ค. 2554
8 ก.ย. 2553
19 เม.ย. 2556
15 พ.ค. 2557
25 มิ.ย. 2557
25 มิ.ย. 2557
22 ธ.ค. 2557
27 มี.ค. 2558
2 พ.ย. 2558
2 พ.ย. 2558
15 มิ.ย. 2553
11 ธ.ค. 2558
28 มี.ค. 2559
1 ธ.ค. 2554
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
2 ต.ค. 2560
9 เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2561

วิทยฐำนะ

กลุ่ มสำระวิทยำศำสตร์
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
กลุ่ มสำระสังคมศึกษำ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
-

อันดับ

วุฒิ
(ตัวย่อ)

วิชำเอก

คศ2
คศ3
คศ2
คศ2
คศ1
คศ1
คศ2
คศ1
คศ.1
คศ1
คศ1
คศ1
คศ1
คศ1
คศ1
คศ1
คศ.1
คศ1
คศ.1
-

ศษ.ม.
ค.บ.
วท.บ.
ค.ม.
วท.บ.
คบ.
ค.บ./ศษ.ม.
วท.บ.
วท.บ.
ค.บ.
วท.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
กศ.บ./ศษ.ม.
กศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.,ศศ.ม.
วท.บ.
วท.บ.
วท.บ./ศษ.ม.
ค.บ.
วท.บ.
กศ.บ.
ค.บ.
วท.บ.
ค.บ.

เคมี/การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยา
เคมี/การบริหารการศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป/การบริการการศึกษา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์-ประยุกต์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี/การบริหารการศึกษา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์,เทคโนโลยีการศึกษา
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา/การบริหารการศึกษา
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา/ป.บัณฑิต
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา

ม.รามคาแหง
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ม.หอการค้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏพระนคร/ม.รามคาแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.บูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.นเรศวร(4+1)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ราชภัฏพระนคร
ม.บูรพา (4ปี)/ม.กรุงเทพธนบุรี
ม.บูรพา (5ปี)
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (5 ปี)
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ราชภัฏสกลนคร (4+1)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (4+1)
ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏจันทรเกษม (5ปี)
ม.มหิดล/ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด (4+1)
ม.บูรพา (5ปี)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม (5ปี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (4ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (5ปี)

คศ.3 คบ./ศษ.ม.
คศ2
ศษ.บ.
คศ2 กศ.บ./กศ.ม.
คศ3
กศ.บ.
คศ2
ศษ.บ.
คศ2 ค.บ./ค.ม.
คศ1
พธ.บ.
คศ.3 กศ.บ./ศษ.ม.
คศ.3
ศษ.บ.
คศ1
ศษ.บ.
ค.บ.
ศษ.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.

สังคมศึกษา/บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
คหกรรมศาสตร์/หลักสูตรและการสอน
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา/บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา/บริหารการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา/บริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์/ป.บัณฑิต
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์/ป.บัณฑิต
สังคมศึกษา

วิทยาลัยครูนครปฐม/ม.นอร์ทกรุงเทพ
ม.รามคาแหง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร/ม.บูรพา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.รามคาแหง

วิชำโท

สถำนศึกษำ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

วิทยาลัยครูสวนดุสิต/มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ม.จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (4 ปี)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ/ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฎธนบุรี (5ปี)
ม.รามคาแหง (5ปี)
ม.ราชภัฏกาแพงเพชร/ม.พิษณุโลก (4+1)
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (5ปี)
ม.ราชภัฏพระนคร (5ปี)
ม.ราชภัฏนครราชสีมา (5ปี)
ม.เกษตรศาสตร์/ม.สวนดุสิต (4+1)
ม.ราชภัฏธนบุรี (5ปี)

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ลำดับ
ที่

ชือ่ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด เลขทีบ่ ั ตรประชำชน

ตำแหน่ง

เลขทีต่ ำแหน่ง

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

นางช่อทิพย์ ก้อนทองคา
นางกาญจนา สุดชานัง
นายถิร ฟูอินช่วย
นางสาวอัมพวรรณ ปิ่ นวิหค
นายชัยพร เวียงคา
นางสาวภัณฑิลา ระโรงสูงเนิน
นางสาววิภาพร พาชื่นใจ
นางพัชรินทร์ กาวนอก
นายชิษณุชา พิกุล
นายมานะ ทิศสุวรรณ
นางวารุณี สังฆะศรี

2 พ.ค. 2505
1 พ.ค. 2504
30 ม.ค. 2523
28 ต.ค. 2533
26 เม.ย. 2532
19 ธ.ค. 2532
25 มี.ค. 2535
24 เม.ย. 2525
13 มิ.ย. 2534
31 ส.ค.2529
9 มี.ค.2511

3140100071833
3110102044965
3630190000006
1250100181232
1339900129437
1230300043674
1310800144771
3430100952446
1520600053664
1480100086505
3600500045711

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู

18600
126860
18084
18566
19424
2175
2407
100102
19699
53746
905

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล
นางสาวฟารีดา กลองรัมย์
นางสาวธาริน คาพานิช
นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญ
นางสาวมิกิ แซ่หยาง
นางสาวไพวัลย์ จาปามูล
นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ
นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์
นางสาวสุจินดา คาสุทธี
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์จันทร์
นางสาวปรียานุช วรรณสิงห์
นางสาวอนิตา ศรีรัตนะ
นางสาวอัญรินทร์พร ขุนทอง

4 ธ.ค.2515
29 ก.พ.2523
1 ต.ค 2518
5 ก.ย. 2506
3 ก.พ. 2528
25 ต.ค. 2520
2 ม.ค. 2531
7 ส.ค. 2531
27 ก.ย. 2534
22 ก.ค. 2527
4 มี.ค. 2532
5 เม.ย. 2529
21 ธ.ค. 2534

3460500555037
5310100010898
3119900107768
3409900654049
8502087003484
3301700603657
1320700117461
1549900154421
1119900315348
1539900031508
1349900282502
1100700461407
1360600156767

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

18608
17865
2558
39848
5513
103998
556
2206
54550
18614
118020
48780
33029

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
นางพรรณิภา ศุระศรางค์
นายชัชชนะ แสงเนตร
นางกนกนาถ กล้ายประยูร
นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์
นางสาวเมตตา ภู่ ศรี
นายไพฑูรย์ เทพสุวรรณ์
นางสาวอุมาพร รักศรี
นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
นางสาวสมพร พุทธสถาพร
นางประภาพร ขันสุวรรณ
นายสาโรช คุ้ มครอง
นางสุรีย์ มณฑา
นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
นายอนันต์ พรมเสนสา
นางสาวอุดมวดี วรรณกูล
นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์
นายธวัชชัย พรมวงค์

29 ต.ค. 2505
24 มิ.ย. 2501
9 ต.ค. 2508
3 มี.ค. 2505
8 ก.พ. 2507
17 พ.ย. 2501
5 พ.ย. 2500
16 พ.ค. 2511
10 เม.ย. 2526
20 ธ.ค. 2506
11 ธ.ค. 2516
8 ต.ค. 2526
27 มี.ค. 2501
22 ธ.ค. 2523
19 ม.ค. 2535
22 ต.ค. 2522
6 ม.ค. 2537
27 ธ.ค. 2532
27 ก.ค. 2527
24 พ.ค. 2535

5110199080330
3110101336377
3450900026465
3750300247301
3110102296069
3119900087481
3110102346732
3101402387397
3100903534430
3102201720251
3110100206372
3469900184859
3102400958495
3110200543532
1340500183169
3471500078710
1119900451314
1159900130950
1341500019319
1560100262442

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

702
103177
35243
18622
2979
18621
1368
121738
454
5616
1435
18059
23178
103175
91
52732
100100
80880
42153
18579

วัน เดือน ปี
สั่งบรรจุ

วิทยฐำนะ

อันดับ

วุฒิ
(ตัวย่อ)

วิชำเอก

วิชำโท

กลุ่ มสำระภำษำไทย
2 ก.ค. 2527
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3
ศษ.บ.
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
16 พ.ค. 2534
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3
ศศ.บ.
ภาษาไทย
สือ่ สารมวลชล
14 ต.ค. 2548
ครูชานาญการ
คศ2
ศษ.ม.
การสอนภาษาไทย
22 ธ.ค. 2557
คศ.1
กศ.บ.
การสอนภาษาไทย
23 ก.พ. 2558
คศ.1
ค.บ.
ภาษาไทย
2 พ.ย. 2558
คศ.1
ค.บ.
ภาษาไทย
2 พ.ย. 2558
คศ.1
ศษ.บ.
ภาษาไทย
การศึกษา
11 ธ.ค. 2558
คศ.1
ศศ.บ.
ภาษาไทย
4 มี.ค. 2559
ค.บ.
ภาษาไทย
20 เม.ย. 2560
ศษ.บ.
ภาษาไทย
การศึกษา
8 มิ.ย. 2554
ครูชานาญการ
คศ2 ศศ.บ./ศษ.ม.
ภาษาไทย/นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สือ่ สารมวลชล
กลุ่ มสำระภำษำต่ำงประเทศ
8 พ.ค.2538
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
28 ส.ค.2549
ครูชานาญการ
คศ.2
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
6 มิ.ย. 2546
ครูชานาญการ
คศ.2 ศศ.บ./ศศ.ม.
วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ
การโรงแรมและการท่องเที่ ยว
13 ส.ค. 2533
ครูชานาญการ
คศ.2 ศศ.บ./ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส
17 มิ.ย. 2554
ครูชานาญการ
คศ.2 ศศ.บ./ศศ.ม.
ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน
30 พ.ย. 2544
ครูชานาญการ
คศ.2 ค.บ./ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ฝรั่งเศส
14 ส.ค. 2558
คศ1
ค.บ./
ภาษาอังกฤษ/การบริหารการศึกษา
14 ส.ค. 2558
คศ1
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
24 ก.ค. 2560
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
29 ธ.ค. 2560
- ศศ.บ./ป.บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
29 ธ.ค. 2560
- ศศ.บ./ป.บัณฑิต
ภาษาจีนธุรกิจ
15 ก.พ. 2561
- ศศ.บ./ป.บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
15 ก.พ. 2561
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
กลุ่ มสำระกำรงำนพื้ นฐำนอำชีพและเทคโนโลยี
1 ก.พ. 2528
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3 ค.บ./กศ.ม. คหกรรมศาสตร์/การบริหารและการจัดการการศึกษา
21 พ.ค. 2522
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3
กศ.บ.
คหกรรม
23 ส.ค. 2536
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3
ศศ.บ.
การจัดการทั่ วไป / บริหารการศึกษา
15 พ.ค. 2527
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3
ค.บ.
บริหารการศึกษา
3 มี.ค. 2537
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3
ศศ.บ.
การจัดการทั่ วไป
5 มิ.ย. 2527
ครูชานาญการ
คศ2
ศศ.บ.
วิทยาการจัดการทั่ วไป
9 ส.ค. 2531
ครูชานาญการ
คศ.3(2) ค.บ.
ธุรกิจศึกษา
21 ก.ค. 2553
ครูชานาญการ
คศ2
คม.
บริหารการศึกษา
27 มี.ค. 2558
คศ.1
คบ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
18 พ.ค. 2530
ครูชานาญการพิเศษ
คศ3 บธ.บ. / ค.บ.
การบัญชี/คอมพิวเตอร์ศึกษา
19 ก.พ. 2547
ครูชานาญการ
คศ.2 ศศบ./ศษ.ม.
การจัดการทั่ วไป/บริหารการศึกษา
11 ธ.ค. 2558
คศ.1 ศศ.บ./ศษ.ม.
การท่องเที่ ยว/หลักสูตรและการสอน
29 มิ.ย. 2527
ครูชานาญการ
คศ.2
บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
28 มี.ค. 2559
บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
15 พ.ย. 2559
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
20 เม.ย. 2560
- วท.บ./กศ.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/การบริการการศึกษา
24 ก.ค. 2560
กศ.บ.
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
24 ก.ค. 2560
บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ /คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29 ธ.ค. 2560
- ศศ.บ./ป.บัณฑิต
บรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
24 ม.ค. 2561
ศษ.บ.
เทคโนโลยีการศึกษา

สถำนศึกษำ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ม.เชียงใหม่
ม.รามคาแหง
ม.รามคาแหง
ม.บูรพา
ม.ราชภัฏสุรินทร์
ม.ราชภัฏราชนครินทร์ (5ปี)
ม.รามคาแหง (5ปี)
ม.ราชภัฏอุดรธานี (4 ปี)
ม.ราชภัฏลาปาง (5ปี)
ม.รามคาแหง (5ปี)
ม.รามคาแหง

P
P

สถาบันราชภัฏสกลนคร
ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ม.เกษตรศาสตร์/ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ขอนแก่น/ม.นเรศวร
ม.ราชภัฏเชียงใหม่

P

P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P

สถาบันราชภัฏนครราชสีมา/ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ม.ราชภัฏสุรินทร์ (5ปี)/ม.รามคาแหง
ม.ราชภัฏลาปาง (5ปี)
ม.ราชภัฏมหาสารคาม (5ปี)
ม.รามคาแหง/ม.ราชภัฏธนบุร(ี 4+1)
ม.ราชภัฏจันทรเกษม/ม.รามคาแหง(4+1)
ม.ราชภัฏนครราชสีมา (4+1)
ม.ราชภัฏชัยภูมิ (5ปี)

P
P
P
P
P
P

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา/
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

P

P
P

ม.เพชรบุรี วิทยาลงกรณ์/ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ

ม.ราชภัฎจันทรเกษม
ราชภัฏสวนดุสิต
ม.ราชภัฏธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ม.ราชภัฏธนบุรี (4ปี)
ม.รามคาแหง/สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ม.ราชภัฏสวนดุสิต/ม.กรุงเทพธนบุรี
ม.อุบลราชธานี (4)/ม.ขอนแก่น
ม.กรุงเทพ
ม.หัวฉียวเฉลิมพระเกียรติ (4ปี)
ม.ราชภัฏนครราชสีมา (5ปี)
ม.ราชภัฏสกลนคร (4+1)/ม.กรุงเทพธนบุรี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (5ปี)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (4+1)
ม.ราชภัฏมหาสารคาม/ม.รามคาแหง (4+1)
มหาวิทยาลัยศิลปากร(4)

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

ลำดับ
ชือ่ - สกุล
ที่
120 นางสาวอุดมวดี วรรณกูล
121 นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
122 นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์
123 นายธวัชชัย พรมวงค์
124 นางสาวธนพร ขานสันเทียะ

วัน เดือน ปี เกิด เลขทีบ่ ั ตรประชำชน

ตำแหน่ง

เลขทีต่ ำแหน่ง

6 ม.ค. 2537
27 ธ.ค. 2532
27 ก.ค. 2527
24 พ.ค. 2535
18 ต.ค. 2536

1119900451314
1159900130950
1341500019319
1560100262442
1309900952486

ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย

100100
80880
42153
18579
18617

125
126
127
128
129
130
131
132

นางอาภรณ์ พุทธศรี
นางสุภีลาวัลย์ ยิม้ เนียม
นางสาววันทาศิริ สิงห์สถิตย์
นายกิตติพิชญ์ พวงภู่
นางสาวแสงระวี อนุกูล
นางสาวกัญญาณัฐ นะยา
นางอัมพร คาดี
นายธิติวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

12 เม.ย. 2527
4 ธ.ค. 2500
17 พ.ย. 2527
7 พ.ย. 2523
14 พ.ค. 2530
25 ก.ย. 2524
18 มี.ค. 2518
13 ธ.ค. 2513

1100200025721
3100501909064
1119900028501
3119900323452
1819900060653
3540200217445
3469900125364
3100200268850

ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู

18613
18611
878
146
103182
54193
3893
103178

133
134
135
136
137
138
139
140
141

นายอร่าม เสียนขุนทด
นางพงษ์ลัดดา เสียนขุนทด
นางสาวกัญจนา สุขเอม
นายบุญส่ง พลคีรี
นางสาวนฤมล รอดเสมอ
นางสาวปาลิดา ทองแก้ว
นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง
นายเกรียงไกร เหล่าวนิชชานนท์
นายไพรวัลย์ วีระพันธ์

27 ธ.ค. 2507
1 มิ.ย. 2508
17 ก.พ. 2504
28 ก.ค. 2529
7 ก.ย. 2524
26 ก.พ. 2528
26 ส.ค. 2520
17 ม.ค. 2506
18 ก.ค. 2523

3159800107201
3169900332940
3101401349807
1430300086908
3340400197342
1350100023750
3301000619569
3739900239499
3450800239165

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผชู้ ่วย

106952
103179
100110
106941
18615
885
140
4127
1733

วัน เดือน ปี
สั่งบรรจุ
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560
24 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561

วิทยฐำนะ

กลุ่มสำระศิลปศึกษำ
8 ก.ค. 2554
3 ก.ย. 2522
ครูชานาญการพิเศษ
27 มี.ค. 2558
11 ธ.ค. 2558
28 มี.ค. 2559
24 ก.ค. 2560
22 เม.ย 2556
กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
27 พ.ค. 2529
ครูชานาญการพิเศษ
20 มิ.ย. 2531
ครูชานาญการพิเศษ
1 ก.พ. 2533
ครูชานาญการพิเศษ
16 มิ.ย. 2554
ครูชานาญการ
1 ส.ค. 2555
14 ส.ค. 2558
11 ธ.ค. 2558
26 พ.ค. 2529
ครูชานาญการพิเศษ
20 เม.ย. 2560

อันดับ

-

วุฒิ
(ตัวย่อ)
กศ.บ.
บธ.บ.
ศศ.บ./ป.บัณฑิต

ศษ.บ.
ศบ.

คศ.1 คบ./ศษ.ม.
คศ3
กศ.บ.
คศ.1
ศป.บ.
คศ.1
ค.บ.
ศ.บ.
ค.บ.
คศ.1 ค.บ. / ศษ.ม.
คศ.1 ค.บ. / ศษ.ม.

วิชำเอก

เทคโนโลยีสอื่ สารการศึกษา
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

นาฏศิลป์/การบริหารการศึกษา
ดุริยางคศาสตร์
ออกแบบทัศนศิลป์
นาฏศิลป์
นาฏศิลป์ไทย
ดนตรีไทย
ศิลปศึกษา / การบริหารการศึกษา
ดนตรีศึกษา / การบริหารการศึกษา

คศ3
กศ.ม.
พลศึกษา
คศ3
กศ.บ.
พลศึกษา
คศ3
บธ.บ.
การเงิน
คศ.2 ศษ.บ./ศษ.ม.
พลศึกษา/บริหารการศึกษา
คศ.1
วท.บ.
พลศึกษา
คศ.1
กศ.บ.
พลศึกษา
คศ.1
วท.บ.
พลศึกษา
คศ.3 คบ.(พลศึกษา)/ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)/ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
วท.บ.
พลศึกษา

วิชำโท

สถำนศึกษำ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (5ปี)
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (4+1)
ม.ราชภัฏมหาสารคาม/ม.รามคาแหง (4+1)
มหาวิทยาลัยศิลปากร(4)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(5ปี)

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
P
P
P
P
P

P

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ม.นอร์ทกรุงเทพ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (4ปี+1ปี)
ม.ราชภัฏพระนคร (4ปี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (4+1ปี)

ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ (4ปี)
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม / ม.รามคาแหง
วิทยาลัยครูจันทรเกษม/ม.กรุงเทพธนบุรี
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี /ม.รามคาแหง

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (4 ปี)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (4 ปี)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (4 ปี)

P
P
P

วิทยาลัยครูนครปฐม/ม.รามคาแหง/ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุ รี

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม (4+1ปี)
ปริญญาเอก 1 คน
ปริญญาโท 45 คน
ปริญญาตรี 95 คน
รวม 141 คน

ปริญญาเอก 1 คน
ปริญญาโท 45 คน
ปริญญาตรี 95 คน
รวม 141 คน

P
P

บัญชีรายละเอียดอัตรากาลังข้าราชการครู เรียงตามประสบการณ์การทางาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

เลขที่บตั รประชาชน

ตาแหน่ง

เลขที่
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปี
สั่งบรรจุ

ประสบการณ์
ทางาน

21

นายสาลี ดวงนาค

8 ต.ค. 2500

3110200326787

ครู

18570

2 ต.ค. 2521

2521

105

นางพรรณิภา ศุระศรางค์

24 มิ.ย. 2501

3110101336377

ครู

103177

21 พ.ค. 2522

2522

126

นางสุภีลาวัลย์ ยิ้มเนียม

4 ธ.ค. 2500

3100501909064

ครู

18611

3 ก.ย. 2522

2522

1

นายสถิตย์ สวนพรหม

24 ม.ค. 2501

3101100164107

ผู้อานวยการโรงเรียน

18561

1 ก.ค. 2523

2523

7

นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์

6 เม.ย. 2503

3102401235802

ครู

100098

12 พ.ค. 2526

2526

15

นางสาวนันณรัช อภิพงศ์กุล

1 ก.ย. 2503

3119900320321

ครู

889

28 ธ.ค. 2526

2526

5

นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์

30 มี.ค. 2503

3110400143562

ครู

83244

10 ก.ย. 2527

2527

10

นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม

25 ต.ค. 2502

3119900279500

ครู

8565

30 พ.ค. 2527

2527

38

นางอาไพ สังข์นาค

28 พ.ย. 2501

3100903666859

ครู

75110

5 ก.ค. 2527

2527

80

นางช่อทิพย์ ก้อนทองคา

2 พ.ค. 2505

3140100071833

ครู

18600

2 ก.ค. 2527

2527

107

นางกนกนาถ กล้ายประยูร

3 มี.ค. 2505

3750300247301

ครู

18622

15 พ.ค. 2527

2527

109

นางสาวเมตตา ภู่ศรี

17 พ.ย. 2501

3119900087481

ครู

18621

5 มิ.ย. 2527

2527

116

นางศรีสุรีย์ มณฑา

27 มี.ค. 2501

3102400958495

ครู

23178

29 มิ.ย. 2527

2527

65

นางสิริกร สุวรัตน์

10 ก.ย.2502

3740100858366

ครู

18604

1 เม.ย.2528

2528

104

นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์

29 ต.ค. 2505

5110199080330

ครู

702

1 ก.พ. 2528

2528

2

นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร

15 มิ.ย 2504

3260200212900

รองผู้อานวยการโรงเรียน

83168

1 ก.ย 2529

2529

8

นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ

28 ก.พ. 2503

3110100985908

ครู

113049

23 ก.ย. 2529

2529

140

นายอร่าม เสียนขุนทด
นายเกรียงไกร เหล่าวนิชชานนท์

27 ธ.ค. 2507
17 ม.ค. 2506

3159800107201
3739900239499

ครู
ครู

106952
4127

27 พ.ค. 2529
26 พ.ค. 2529

2529
2529

113

นางสาวสมพร พุทธสถาพร

20 ธ.ค. 2506

3102201720251

ครู

5616

18 พ.ค. 2530

2530

110

นายไพฑูรย์ เทพสุวรรณ์

5 พ.ย. 2500

3110102346732

ครู

1368

9 ส.ค. 2531

2531

134

นางพงษ์ลัดดา เสียนขุนทด

1 มิ.ย. 2508

3169900332940

ครู

103179

20 มิ.ย. 2531

2531

12

นางอัญชลี วีณะคุปต์

1 มิ.ย. 2504

3100905452368

ครู

18571

11 ก.ค. 2532

2532

62

นางสุกัญญา การะเกด

8 ธ.ค. 2508

3730101026895

ครู

76539

22 ม.ค. 2533

2533

94

นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญ

5 ก.ย. 2506

3409900654049

ครู

39848

13 ส.ค. 2533

2533

135

นางสาวกัญจนา สุขเอม

17 ก.พ. 2504

3101401349807

ครู

100110

1 ก.พ. 2533

2533

81

นางกาญจนา สุดชานัง

1 พ.ค. 2504

3110102044965

ครู

126860

16 พ.ค. 2534

2534

133

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

เลขที่บตั รประชาชน

ตาแหน่ง

เลขที่
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปี
สั่งบรรจุ

ประสบการณ์
ทางาน

6

นางศุรดา ตระกูลวรรณา

1 ก.ค. 2511

3320600215344

ครู

18564

22 มิ.ย. 2536

2536

20

นางสุวณี ไตรสุวรรณ

9 ต.ค. 2513

3800100375712

ครู

1708

29 มิ.ย. 2536

2536

106

นายชัชชนะ แสงเนตร

9 ต.ค. 2508

3450900026465

ครู

35243

23 ส.ค. 2536

2536

4

นางปทุมพร สินสุข

13 มี.ค. 2513

3801200439497

รองผู้อานวยการโรงเรียน

100099

1 มิ.ย. 2537

2537

37

นางกานต์พิชชา จีระศิริ

27 ก.พ. 2505

3110400840514

ครู

18598

17 มิ.ย. 2537

2537

108

นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์

8 ก.พ. 2507

3110102296069

ครู

2979

3 มี.ค. 2537

2537

9

นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์

22 เม.ย.2509

3119900481431

ครู

4708

3 ส.ค. 2538

2538

91

4 ธ.ค.2515

3460500555037

ครู

18608

8 พ.ค.2538

2538

70

นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล
นางชนิดาภา ภูหัดธรรม

8 ส.ค. 2512

3341800409518

ครู

689

6 ส.ค. 2539

2539

63

นางสาวสุจินต์ ช่วยแก้ว

11 ก.ค. 2506

3930300623999

ครู

18597

16 พ.ค. 2540

2540

96

25 ต.ค. 2520
1 ต.ค 2518

3301700603657
3119900107768

ครู

93

นางสาวไพวัลย์ จาปามูล
นางสาวธาริน คาพานิช

103998
2558

30 พ.ย. 2544
6 มิ.ย. 2546

2544
2546

3

นางสาวเกษร เก่งการช่าง

30 มิ.ย. 2504

3102003017279

รองผู้อานวยการโรงเรียน

1466

19 ก.พ. 2547

2547

27

นางอชิรญา ไสวิจิตร

28 ก.ย. 2518

3460500427811

ครู

4665

19 ก.พ. 2547

2547

41

นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต

5 ธ.ค 2519

3639800068626

ครู

106945

20 ก.พ 2547

2547

64

นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์

25 ส.ค.2512

3110101922659

ครู

17943

19 ก.พ.2547

2547

114

นางประภาพร ขันสุวรรณ

11 ธ.ค. 2516

3110100206372

ครู

1435

19 ก.พ. 2547

2547

22

นายปฏิมา สิงห์ศร

16 มิ.ย.2521

3401300025396

ครู

18610

1 พ.ย. 2548

2548

69

นางณัฐรินีย์ ทองพลาย

5 พ.ค. 2522

3102000795611

ครู

649

1 พ.ย. 2548

2548

82

นายถิร ฟูอินช่วย

30 ม.ค. 2523

3630190000006

ครู

18084

14 ต.ค. 2548

2548

36

9 ก.ค. 2522
29 ก.พ.2523

3450700913549
5310100010898

ครู

92

นายสมบูรณ์ อัศวภูมิ
นางสาวฟารีดา กลองรัมย์

ครู

38572
17865

2 ส.ค 2549
28 ส.ค.2549

2549
2549

23

นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี

1 ก.พ.2525

3411700430395

ครู

114697

16 พ.ค.2550

2550

39

นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคา

8 พ.ย.2521

3550900138858

ครู

85239

16 พ.ค.2550

2550

136

นายบุญส่ง พลคีรี

28 ก.ค. 2529

1430300086908

ครู

106941

16 มิ.ย. 2554

2551

19

นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร

7 พ.ย 2515

3400700138839

ครู

61484

1 พ.ค 2552

2552

13

นายสาโรจน์ จาปาศักดิ์

1 ต.ค. 2528

1110100029253

ครู

14

21 มิ.ย. 2553

2553

40

นางสาวชุติมา ขันธิคุณ

25 ก.ย 2527

1119900023517

ครู

2695

15 พ.ย. 2553

2553

43

นางสาวสุพรรณี พ่วงพี

26 มิ.ย. 2522

3119900179866

ครู

126870

8 ก.ย. 2553

2553

52

นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ

30 ก.ย. 2519

3110101715459

ครู

100104

15 มิ.ย. 2553

2553

66

นางอังคณา บุญกว้าง

19 ธ.ค. 2515

3530300110529

ครู

409

15 ก.ค. 2553

2553

ครู

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

เลขที่บตั รประชาชน

ตาแหน่ง

เลขที่
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปี
สั่งบรรจุ

ประสบการณ์
ทางาน

111

นางสาวอุมาพร รักศรี

16 พ.ค. 2511

3101402387397

ครู

121738

21 ก.ค. 2553

2553

11

นายศรายุทธ พุทธศรี

7 พ.ย. 2527

1119900027741

ครู

106946

2 พ.ค. 2554

2554

14

นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง

10 พ.ค 2529

1101499016937

ครู

100101

29 ธ.ค. 2554

2554

24

นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน

1 พ.ค. 2526

3520300390858

ครู

72777

1 มี.ค. 2554

2554

42

นางสาวอิสรียา สินบารุง

31 มี.ค. 2521

3360400978573

ครู

26453

2 พ.ค. 2554

2554

55

นายวิชิต แหลมฉลาด

6 พ.ค. 2521

3450501003488

ครู

103363

1 ธ.ค. 2554

2554

67

นายศุภโชติ อินทร์แก้ว

14 มิ.ย. 2512

3610300223233

ครู

26541

2 พ.ค. 2554

2554

71

นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก

15 ธ.ค. 2523

3130500122915

ครู

3408

19 ก.ค. 2554

2554

90

นางวารุณี สังฆะศรี

9 มี.ค.2511

3600500045711

ครู

905

8 มิ.ย. 2554

2554

95

นางสาวมิกิ แซ่หยาง

3 ก.พ. 2528

8502087003484

ครู

5513

17 มิ.ย. 2554

2554

125

นางอาภรณ์ พุทธศรี

12 เม.ย. 2527

1100200025721

ครู

18613

8 ก.ค. 2554

2554

137

นางสาวนฤมล รอดเสมอ

7 ก.ย. 2524

3340400197342

ครู

18615

1 ส.ค. 2555

2555

44

นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน

30 ก.ย. 2528

1250400048066

ครู

4012

19 เม.ย. 2556

2556

131

นางอัมพร คาดี

18 มี.ค. 2518

3469900125364

ครู

3893

22 เม.ย 2556

2556

25

นางสาวพัชรี พุฒสาย

13 มี.ค. 2522

3451400189447

ครู

132683

25 มิ.ย. 2557

2557

26

นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ

23 พ.ย. 2529

1720600035761

ครู

18595

22 ธ.ค. 2557

2557

45

นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา

19 ก.ค. 2533

1559900171849

ครู

1494

15 พ.ค. 2557

2557

46

นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์

3 เม.ย. 2529

1100200228908

ครู

106944

25 มิ.ย. 2557

2557

47

นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว

7 พ.ค. 2533

1800400156858

ครู

108518

25 มิ.ย. 2557

2557

48

นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี

20 ต.ค. 2533

1259700105233

ครู

18591

22 ธ.ค. 2557

2557

83

นางสาวอัมพวรรณ ปิ่นวิหค

28 ต.ค. 2533

1250100181232

ครู

18566

22 ธ.ค. 2557

2557

28

นายพงศธร อ่อนนวม

5 ก.ย. 2530

1101401097208

ครู

20704

27 มี.ค. 2558

2558

29

นางสาวนฤมล ขัติยะราช

9 ต.ค. 2532

1579900267722

ครู

865

14 ส.ค. 2558

2558

49

นางลาไพ ศรีบุรินทร์

22 ส.ค. 2511

3250500113974

ครู

2387

27 มี.ค. 2558

2558

50

นายสิทธิชยั โพธิ์

24 เม.ย. 2535

1259700128454

ครู

267

2 พ.ย. 2558

2558

51

นางสาววิภาวดี สีสัน

3 ส.ค. 2534

1560600065514

ครู

148

2 พ.ย. 2558

2558

53

นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ

27 ม.ค. 2527

1471200010137

ครู

413

11 ธ.ค. 2558

2558

68

นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี

10 ส.ค. 2514

3420900785790

ครู

986

27 มี.ค. 2558

2558

84

นายชัยพร เวียงคา

26 เม.ย. 2532

1339900129437

ครู

19424

23 ก.พ. 2558

2558

85

นางสาวภัณฑิลา ระโรงสูงเนิน

19 ธ.ค. 2532

1230300043674

ครู

2175

2 พ.ย. 2558

2558

86

นางสาววิภาพร พาชื่นใจ

25 มี.ค. 2535

1310800144771

ครู

2407

2 พ.ย. 2558

2558

87

นางพัชรินทร์ กาวนอก

24 เม.ย. 2525

3430100952446

ครู

100102

11 ธ.ค. 2558

2558

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

เลขที่บตั รประชาชน

ตาแหน่ง

เลขที่
ตาแหน่ง

วัน เดือน ปี
สั่งบรรจุ

ประสบการณ์
ทางาน

97

นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ

2 ม.ค. 2531

1320700117461

ครู

556

14 ส.ค. 2558

2558

98

นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์

7 ส.ค. 2531

1549900154421

ครู

2206

14 ส.ค. 2558

2558

112

นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ

10 เม.ย. 2526

3100903534430

ครู

454

27 มี.ค. 2558

2558

115

นายสาโรช คุ้มครอง

8 ต.ค. 2526

3469900184859

ครู

18059

11 ธ.ค. 2558

2558

127

นางสาววันทาศิริ สิงห์สถิตย์

17 พ.ย. 2527

1119900028501

ครู

878

27 มี.ค. 2558

2558

128

นายกิตติพิชญ์ พวงภู่

7 พ.ย. 2523

3119900323452

ครู

146

11 ธ.ค. 2558

2558

138

นางสาวปาลิดา ทองแก้ว

26 ก.พ. 2528

1350100023750

ครู

885

14 ส.ค. 2558

2558

139

นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง

26 ส.ค. 2520

3301000619569

ครู

140

11 ธ.ค. 2558

2558

30

นายประดิษฐ์พร งามแสง

18 มี.ค. 2532

1330400205861

ครูผู้ช่วย

18719

4 มี.ค. 2559

2559

31

นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์

8 มิ.ย. 2535

1100701549707

ครูผู้ช่วย

668

15 พ.ย. 2559

2559

32

นางสาวปณิฏฐา นอลา

9 เม.ย. 2535

1419900315973

ครูผู้ช่วย

474

15 พ.ย. 2559

2559

54

นางสาวภัทลดา ศรีคราม

4 ส.ค. 2528

2330100006187

ครูผู้ช่วย

106951

28 มี.ค. 2559

2559

72

นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์

31 ก.ค. 2528

1119900048820

ครูผู้ช่วย

18607

28 มี.ค. 2559

2559

88

นายชิษณุชา พิกุล

13 มิ.ย. 2534

1520600053664

ครูผู้ช่วย

19699

4 มี.ค. 2559

2559

117

นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์

22 ธ.ค. 2523

3110200543532

ครูผู้ช่วย

103175

28 มี.ค. 2559

2559

118

นายทัตเทพ กู้ภูเขียว

19 ม.ค. 2535

1340500183169

ครูผู้ช่วย

91

15 พ.ย. 2559

2559

129

นางสาวแสงระวี อนุกูล

14 พ.ค. 2530

1819900060653

ครูผู้ช่วย

103182

28 มี.ค. 2559

2559

16

นางทัชชภร ฐิติพงศธร

30 ต.ค. 2520

3119900107776

ครูผู้ช่วย

677427

8 พ.ค. 2560

2560

17

นางสาวธนิดา ทองอิ่ม

10 พ.ค. 2535

1119900350381

ครูผู้ช่วย

54014

24 ก.ค. 2560

2560

18

นางสาววันทนา เอีย่ มอร่าม

14 ส.ค. 2528

1110300012648

ครูผู้ช่วย

18568

29 ธ.ค. 2560

2560

33

นายอาทิตย์ กินีสี

13 มี.ค. 2526

3560700144480

ครูผู้ช่วย

54166

24 ก.ค. 2560

2560

34

นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์

29 พ.ค. 2534

1339900209155

ครูผู้ช่วย

54160

24 ก.ค. 2560

2560

56

นายศุภวิชญ์ ชัยมงคล

7 พ.ค. 2535

1259700129205

ครูผู้ช่วย

113700

24 ก.ค. 2560

2560

57

นายพีรศักดิ์ แก้วคาลา

19 ต.ค. 2533

1451000160739

ครูผู้ช่วย

18076

24 ก.ค. 2560

2560

58

นางสาวสรินยา อุทารส

23 มิ.ย 2534

1249900234428

ครูผู้ช่วย

103180

24 ก.ค. 2560

2560

59

นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์

28 ก.ค. 2537

1100701959689

ครูผู้ช่วย

18584

2 ต.ค. 2560

2560

73

นางสาวอทิตยา เมืองซอง

9 ต.ค. 2531

1340500127081

ครูผู้ช่วย

18603

20 เม.ย. 2560

2560

74

นางสาวสุนันท์ แสงทอง

12 พ.ค. 2526

3620100828808

ครูผู้ช่วย

53678

24 ก.ค. 2560

2560

75

นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์

19 พ.ค. 2533

1600400131318

ครูผู้ช่วย

53905

24 ก.ค. 2560

2560

76

นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คามี

2 มิ.ย. 2535

1100701533886

ครูผู้ช่วย

53515

24 ก.ค. 2560

2560

77

นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน

7 ส.ค. 2533

1401400051830

ครูผู้ช่วย

6814481

24 ก.ค. 2560

2560

78

นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ

13 พ.ย. 2533

1100200594041

ครูผู้ช่วย

53999

24 ก.ค. 2560

2560

ลาดับ
ที่
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วัน เดือน ปีเกิด
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ประสบการณ์
ทางาน

79

นางสาวกิตติรัตน์ ตามไธสง

22 ก.ย. 2534

1301700187584

ครูผู้ช่วย

1511

24 ก.ค. 2560

2560

89

นายมานะ ทิศสุวรรณ

31 ส.ค.2529

1480100086505

ครูผู้ช่วย

53746

20 เม.ย. 2560

2560

99

นางสาวสุจินดา คาสุทธี

27 ก.ย. 2534

1119900315348

ครูผู้ช่วย

54550

24 ก.ค. 2560

2560

100

นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์จันทร์

22 ก.ค. 2527

1539900031508

ครูผู้ช่วย

18614

29 ธ.ค. 2560

2560

101

นางสาวปรียานุช วรรณสิงห์

4 มี.ค. 2532

1349900282502

ครูผู้ช่วย

118020

29 ธ.ค. 2560

2560

119

นายอนันต์ พรมเสนสา

22 ต.ค. 2522

3471500078710

ครูผู้ช่วย

52732

20 เม.ย. 2560

2560

120

นางสาวอุดมวดี วรรณกูล

6 ม.ค. 2537

1119900451314

ครูผู้ช่วย

100100

24 ก.ค. 2560

2560

121

นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี

27 ธ.ค. 2532

1159900130950

ครูผู้ช่วย

80880

24 ก.ค. 2560

2560

122

นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์

27 ก.ค. 2527

1341500019319

ครูผู้ช่วย

42153

29 ธ.ค. 2560

2560

130

นางสาวกัญญาณัฐ นะยา

54193

นายไพรวัลย์ วีระพันธ์

3540200217445
3450800239165

ครูผู้ช่วย

141

25 ก.ย. 2524
18 ก.ค. 2523

ครูผู้ช่วย

1733

24 ก.ค. 2560
20 เม.ย. 2560

2560
2560

35

นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์

1 ต.ค. 2529

1119900108628

ครู

100105

30 มี.ค. 2561

2561

60

นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย

28 ส.ค. 2530

1330900132278

ครูผู้ช่วย

53894

9 เม.ย. 2561

2561

61

นางสาวกัญญารัตน์ สาธเลศ

12 ส.ค. 2534

1469900130141

ครูผู้ช่วย

889

26 เม.ย. 2561

2561

102

นางสาวอนิตา ศรีรัตนะ

5 เม.ย. 2529

1100700461407

ครูผู้ช่วย

48780

15 ก.พ. 2561

2561

103

นางสาวอัญรินทร์พร ขุนทอง

21 ธ.ค. 2534

1360600156767

ครูผู้ช่วย

33029

15 ก.พ. 2561

2561

123

นายธวัชชัย พรมวงค์

24 พ.ค. 2535

1560100262442

ครูผู้ช่วย

18579

24 ม.ค. 2561

2561

124

นางสาวธนพร ขานสันเทียะ

18 ต.ค. 2536

1309900952486

ครูผู้ช่วย

18617

24 ม.ค. 2561

2561

132

นายธิตวิ ัฒน์ ศรีสวัสดิ์

13 ธ.ค. 2513

3100200268850

ครู

103178

20 เม.ย. 2561

2561

บัญชีรายละเอียดอัตรากาลังข้าราชการครู เรียงตามปีเกิด
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ลำดับที
21
110
126
1
38
105
109
116
10
65
5
7
8
15
2
3
12
81
135
37
80
104
107
63
94
113
140
108

นายสาลี ดวงนาค
นายไพฑูรย์ เทพสุวรรณ์
นางสุภีลาวัลย์ ยิ้มเนียม
นายสถิตย์ สวนพรหม
นางอาไพ สังข์นาค
นางพรรณิภา ศุระศรางค์
นางสาวเมตตา ภู่ศรี
นางศรีสุรีย์ มณฑา
นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม
นางสิริกร สุวรัตน์
นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ
นางสาวนันณรัช อภิพงศ์กุล
นายสวัสดิ์ เอื้อนจิตร
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
นางอัญชลี วีณะคุปต์
นางกาญจนา สุดชานัง
นางสาวกัญจนา สุขเอม
นางกานต์พิชชา จีระศิริ
นางช่อทิพย์ ก้อนทองคา
นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
นางกนกนาถ กล้ายประยูร
นางสาวสุจินต์ ช่วยแก้ว
นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญ
นางสาวสมพร พุทธสถาพร
นายเกรียงไกร เหล่าวนิชชานนท์

8 ต.ค. 2500
5 พ.ย. 2500
4 ธ.ค. 2500
24 ม.ค. 2501
28 พ.ย. 2501
24 มิ.ย. 2501
17 พ.ย. 2501
27 มี.ค. 2501
25 ต.ค. 2502
10 ก.ย.2502
30 มี.ค. 2503
6 เม.ย. 2503
28 ก.พ. 2503
1 ก.ย. 2503
15 มิ.ย 2504
30 มิ.ย. 2504
1 มิ.ย. 2504
1 พ.ค. 2504
17 ก.พ. 2504
27 ก.พ. 2505
2 พ.ค. 2505
29 ต.ค. 2505
3 มี.ค. 2505
11 ก.ค. 2506
5 ก.ย. 2506
20 ธ.ค. 2506
17 ม.ค. 2506

อำยุเรียง
ตำม พ.ศ.
2500
2500
2500
2501
2501
2501
2501
2501
2502
2502
2503
2503
2503
2503
2504
2504
2504
2504
2504
2505
2505
2505
2505
2506
2506
2506
2506

นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์

8 ก.พ. 2507

2507

ชือ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ลำดับที
133
62
106
134
9
6
49
90
111
64
67
70
4
20
132
68
19
66
91
114
27
93
131
41
52
16
96
139
22
39
42

นางปทุมพร สินสุข
นางสุวณี ไตรสุวรรณ
นายธิติวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี
นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
นางอังคณา บุญกว้าง
นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล
นางประภาพร ขันสุวรรณ
นางอชิรญา ไสวิจิตร
นางสาวธาริน คาพานิช

27 ธ.ค. 2507
8 ธ.ค. 2508
9 ต.ค. 2508
1 มิ.ย. 2508
22 เม.ย.2509
1 ก.ค. 2511
22 ส.ค. 2511
9 มี.ค.2511
16 พ.ค. 2511
25 ส.ค.2512
14 มิ.ย. 2512
8 ส.ค. 2512
13 มี.ค. 2513
9 ต.ค. 2513
13 ธ.ค. 2513
10 ส.ค. 2514
7 พ.ย 2515
19 ธ.ค. 2515
4 ธ.ค.2515
11 ธ.ค. 2516
28 ก.ย. 2518
1 ต.ค 2518

อำยุเรียง
ตำม พ.ศ.
2507
2508
2508
2508
2509
2511
2511
2511
2511
2512
2512
2512
2513
2513
2513
2514
2515
2515
2515
2516
2518
2518

นางอัมพร คาดี
นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต
นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ
นางทัชชภร ฐิติพงศธร
นางสาวไพวัลย์ จาปามูล
นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง
นายปฏิมา สิงห์ศร
นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคา
นางสาวอิสรียา สินบารุง

18 มี.ค. 2518
5 ธ.ค 2519
30 ก.ย. 2519
30 ต.ค. 2520
25 ต.ค. 2520
26 ส.ค. 2520
16 มิ.ย.2521
8 พ.ย.2521
31 มี.ค. 2521

2518
2519
2519
2520
2520
2520
2521
2521
2521

ชือ - สกุล
นายอร่าม เสียนขุนทด
นางสุกัญญา การะเกด
นายชัชชนะ แสงเนตร
นางพงษ์ลัดดา เสียนขุนทด
นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์
นางศุรดา ตระกูลวรรณา
นางลาไพ ศรีบุรินทร์
นางวารุณี สังฆะศรี
นางสาวอุมาพร รักศรี
นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์
นายศุภโชติ อินทร์แก้ว
นางชนิดาภา ภูหัดธรรม

วัน เดือน ปีเกิด

ลำดับที
55
25
36
43
69
119
71
82
92
117
128
141
130
137
23
87
24
33
74
112
115
11
40
53
100
122
125
127
13
18
44

นายวิชิต แหลมฉลาด
นางสาวพัชรี พุฒสาย
นายสมบูรณ์ อัศวภูมิ
นางสาวสุพรรณี พ่วงพี
นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
นายอนันต์ พรมเสนสา
นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก
นายถิร ฟูอินช่วย
นางสาวฟารีดา กลองรัมย์

6 พ.ค. 2521
13 มี.ค. 2522
9 ก.ค. 2522
26 มิ.ย. 2522
5 พ.ค. 2522
22 ต.ค. 2522
15 ธ.ค. 2523
30 ม.ค. 2523
29 ก.พ.2523

อำยุเรียง
ตำม พ.ศ.
2521
2522
2522
2522
2522
2522
2523
2523
2523

นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
นายกิตติพิชญ์ พวงภู่
นายไพรวัลย์ วีระพันธ์
นางสาวกัญญาณัฐ นะยา
นางสาวนฤมล รอดเสมอ
นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี
นางพัชรินทร์ กาวนอก
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
นายอาทิตย์ กินีสี
นางสาวสุนันท์ แสงทอง
นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
นายสาโรช คุ้มครอง
นายศรายุทธ พุทธศรี
นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์จันทร์
นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์
นางอาภรณ์ พุทธศรี
นางสาววันทาศิริ สิงห์สถิตย์
นายสาโรจน์ จาปาศักดิ์
นางสาววันทนา เอี่ยมอร่าม
นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน

22 ธ.ค. 2523
7 พ.ย. 2523
18 ก.ค. 2523

2523
2523
2523

25 ก.ย. 2524
7 ก.ย. 2524
1 ก.พ.2525
24 เม.ย. 2525
1 พ.ค. 2526
13 มี.ค. 2526
12 พ.ค. 2526
10 เม.ย. 2526
8 ต.ค. 2526
7 พ.ย. 2527
25 ก.ย 2527
27 ม.ค. 2527
22 ก.ค. 2527
27 ก.ค. 2527
12 เม.ย. 2527
17 พ.ย. 2527
1 ต.ค. 2528
14 ส.ค. 2528
30 ก.ย. 2528

2524
2524
2525
2525
2526
2526
2526
2526
2526
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2528
2528
2528

ชือ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

ลำดับที
54
72
95
138
14
26
35
46
89
102
136
28
60
129
73
97
98
29
30
84
85
101
121
45
47
48
57
75
77
78
83

ชือ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

นางสาวภัทลดา ศรีคราม
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์
นางสาวมิกิ แซ่หยาง
นางสาวปาลิดา ทองแก้ว
นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง
นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ
นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์
นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์
นายมานะ ทิศสุวรรณ
นางสาวอนิตา ศรีรัตนะ
นายบุญส่ง พลคีรี
นายพงศธร อ่อนนวม
นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย
นางสาวแสงระวี อนุกูล
นางสาวอทิตยา เมืองซอง
นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ
นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์
นางสาวนฤมล ขัติยะราช
นายประดิษฐ์พร งามแสง
นายชัยพร เวียงคา
นางสาวภัณฑิลา ระโรงสูงเนิน
นางสาวปรียานุช วรรณสิงห์
นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี
นายพีรศักดิ์ แก้วคาลา
นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์
นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน
นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ
นางสาวอัมพวรรณ ปิ่นวิหค

4 ส.ค. 2528
31 ก.ค. 2528
3 ก.พ. 2528
26 ก.พ. 2528
10 พ.ค 2529
23 พ.ย. 2529
1 ต.ค. 2529
3 เม.ย. 2529
31 ส.ค.2529
5 เม.ย. 2529
28 ก.ค. 2529
5 ก.ย. 2530
28 ส.ค. 2530
14 พ.ค. 2530
9 ต.ค. 2531
2 ม.ค. 2531
7 ส.ค. 2531
9 ต.ค. 2532
18 มี.ค. 2532
26 เม.ย. 2532
19 ธ.ค. 2532
4 มี.ค. 2532
27 ธ.ค. 2532
19 ก.ค. 2533
7 พ.ค. 2533
20 ต.ค. 2533
19 ต.ค. 2533
19 พ.ค. 2533
7 ส.ค. 2533
13 พ.ย. 2533
28 ต.ค. 2533

อำยุเรียง
ตำม พ.ศ.
2528
2528
2528
2528
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2530
2530
2530
2531
2531
2531
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533

ลำดับที
34
51
58
61
79
88
99
103
17
31
32
50
56
76
86
118
123
124
59
120

ชือ - สกุล

วัน เดือน ปีเกิด

นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์
นางสาววิภาวดี สีสัน
นางสาวสรินยา อุทารส
นางสาวกัญญารัตน์ สาธเลศ
นางสาวกิตติรัตน์ ตามไธสง
นายชิษณุชา พิกุล
นางสาวสุจินดา คาสุทธี
นางสาวอัญรินทร์พร ขุนทอง
นางสาวธนิดา ทองอิ่ม
นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์
นางสาวปณิฏฐา นอลา
นายสิทธิชัย โพธิ์
นายศุภวิชญ์ ชัยมงคล
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คามี
นางสาววิภาพร พาชื่นใจ
นายทัตเทพ กู้ภูเขียว
นายธวัชชัย พรมวงค์
นางสาวธนพร ขานสันเทียะ
นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์
นางสาวอุดมวดี วรรณกูล

29 พ.ค. 2534
3 ส.ค. 2534
23 มิ.ย 2534
12 ส.ค. 2534
22 ก.ย. 2534
13 มิ.ย. 2534
27 ก.ย. 2534
21 ธ.ค. 2534
10 พ.ค. 2535
8 มิ.ย. 2535
9 เม.ย. 2535
24 เม.ย. 2535
7 พ.ค. 2535
2 มิ.ย. 2535
25 มี.ค. 2535
19 ม.ค. 2535
24 พ.ค. 2535
18 ต.ค. 2536
28 ก.ค. 2537
6 ม.ค. 2537

อำยุเรียง
ตำม พ.ศ.
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2536
2537
2537

บัญชีรายละเอียดอัตรากาลังลูกจ้างประจา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561
ลำดับที
1
2
3
4
5
6

ชือ-สกุล
นายศักดา บัวน้อย
นายอรุณ หมู่มาก
นายลือไทย อัคจันทร์
นายสิทธิพล ภู่ทอง
นายสุพิศ ประดา
นายเทียนศักดิ์ การะเกตุ

เลขทีบัตรประชำชน

วัน เดือน ปี เกิด

3110100160071
3610200133046
3470800769962
3110102113878
3341501150555
3110101313326

12 ต.ค. 2501
25 ม.ค. 2501
16 พ.ค.2504
29 พ.ย. 2504
04 พ.ค.2505
26 พ.ค. 2506

วันทีเริมรับรำชกำร เลขทีตำแหน่ง
2 ก.ค 2527
01 ก.ค 2534
01 ก.ค 2528
01 มิ.ย 2538
01 ก.ย 2529
01 ก.ค 2534

12016
2372
12017
12560
13151
14495

ตำแหน่ง

วุฒิ กศ. (ย่อ)

ช่างไม้ (4)
ช่างไม้ (4)
ช่างไฟฟ้า (4)
ช่างสี (3)
ช่างปูน (4)
ช่างสี (4)

ป.4
ป.4
ค.บ.
ป.7
ป.4
ม.ศ.3

บัญชีรายละเอียดอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
ลำดับ
ที่

ชือ่ - สกุล

วัน เดือน ปี เกิด เลขที่บัตรประชำชน

1 นางสาวสุนทรี เทพณรงค์

30 ต.ค. 2527

1209700035502

2 นางสาวนิตยา โคตรทิพย์

4 ม.ค. 2531

1450200107067

3 นายสิริพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
4 นางสาวศรีสุกัญญา ศรีสัตยานนท์

2 เม.ย. 2536
11 ก.พ. 2525

1160100396132
3110100629109

25 พ.ค. 2534
6 ก.พ. 2532
25 มิ.ย. 2535
17 พ.ย. 2537
31 พ.ค. 2534
18 April 1993
8 November 1992

1319900252921
1330600049448
1100200743675
1103100289053
1103700470778
EC5795149
PO135126A
P6536271A
P3487304A

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางสาวจารุวรรณ นันพิลา
นายวีรพล น้าหวาน
นางสาวอนัญญา ดอนพันเมือง
นางสาวศศิธร พฤกษาเพชร
นางสาวพัดชา ก้อนทองคา
Ms.Louvette l. Adlaon
Ms.Louella Dagangan nacua
Ms.Charlene Legdamen Porio
Ms.Freline Mondano loayon
Ms.Zhi Chen

21 Feb 1995

15 ว่าที่ ร.ต.หญิง หนึง่ ฤทัย ชวนดี

18 ต.ค. 2528

16 นายมานะ ไกรแก้ว
17 นางสาวอริสรา สุขจิต

20 ก.ค. 2535
24 เม.ย. 2534

ตำแหน่ง

วัน เดือน ปี
(เริ่มทำงำน)

ระดับกำรศึกษำ
วุฒิ

วิชำเอก

.
พนักงานราชการ
13 พ.ค. 2552
คบ.
ศิลปศึกษา
กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
ครูอัตราจ้าง
10 พ.ย. 2554
วท.บ. อัญมณีและเครือ่ งประดับ
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ
ครูอัตราจ้าง
1 เม.ย. 2559
ค.บ.
สังคมศึกษา
ครูอัตราจ้าง
14 พ.ย. 2559 บธ.บ./กศ.ม.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารการศึกษา
กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
ครูอัตราจ้าง
16 ธ.ค. 2558
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง
1 มี.ค. 2559
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง
16 พ.ค. 2559
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง
16 พ.ค. 2561
ศศ.บ.
การสอนภาษาจีน
ครูอัตราจ้าง
17 พ.ค. 2561
นศ.บ.
นิเทศศาสตร์
ครูอัตราจ้าง
1 Nov 2016
BSBA FINANCIAL MANAGEMENT
ครูอัตราจ้าง
15 May 2017
BA
ENGLISH
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
1 Nov 2017
BA
ENGLISH

กลุ่มสำระกำรงำนพื้ นฐำนอำชีพ และเทคโนโลยี
1301300029680
ครูอัตราจ้าง
1 พ.ค. 2561
บธ.บ.
กลุ่มสำระศิลปศึกษำ
1310100178567
ครูอัตราจ้าง
10 เม.ย. 2560
ค.บ.
1311100165377
ครูอัตราจ้าง
1 มิ.ย. 2560
ค.บ.

มี

ใบประกอบวิชำชีพ
ไม่มี

งบประมำณ

ใบขอผ่อนผันฯ ใบอนุญำตกำรสอน ไม่มี

✓

สพฐ.

✓

สพฐ.

✓
✓

เทศบาล
เทศบาล

✓
✓
✓

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้

✓
✓
✓
✓
✓
✓

การจัดการทั่วไป

✓

เทศบาล

ศิลปศึกษา
นาฏศิลป์

✓
✓

เทศบาล
เทศบาล

18 นายสายัณห์ สุขยิง่
19 นายกวีพงศ์ เพ็งแจ่ม
20 นายสุรชัย รมยะสมิต

25 ก.ค. 2503
2 พ.ค. 2529
18 ก.พ. 2523

3110100307322
1310800082228
3110200105934

21 นายมนตรี ลักษณียนาวิน

15 เม.ย. 2521

3100904347480

22 นายชาตรี จันทร์ช่วง

13 ก.ค. 2501

3119900269083

23
24
25
26
27
28
29
30
31

28 ธ.ค. 2529
5 เม.ย. 2519
23 ก.ย. 2532
16 ส.ค. 2528
31 ม.ค. 2522
6 ธ.ค. 2507
20 ก.พ. 2518
2 ม.ค. 2534
8 ก.พ. 2531

1119900117309
3110102475532
1100200504395
1321000050993
5119999004385
3119900107733
3101200599733
1420900186458
1100700760871

32 นางสาวอัญชลีรัตน์ จันทรานนท์

4 ก.ค. 2521

3110102505687

33 นายมานู กาญจนวงค์

15 ม.ค. 2515

3110400143082

34
35
36
37
38
39
40
41
42

20 ต.ค. 2528
28-ม.ค.-08
16 มิ.ย. 2514
09 ส.ค. 2514
28 มิ.ย. 2514
29 พ.ค. 2505
20 เม.ย. 2511
-- -- 2501
11 ก.พ. 2511

2100500011309
3470100955810
3460200200985
3800100851930
3360500648711
3110400302628
3441000094449
3679900026127
3339900041676

นางสาวจิรัฐิติกาล ขันธิคุณ
นางอริญชยาค์ บุณยามระ
นางสาวศิริพร ภู่ทอง
นางสาวเสาวนี ประดับมุข
นางสาววสนันยาท์ เจริญปัญญาภรณ์
นางสาวกัลยา จิตต์เสาวลักษณ์
นางสาวปัญญ์ลักษณ์ วรมงคลชัย
นางสาวมัลลิกา สุรินทร์
นางสาวขจรพร อายุยืน

นายวีรพงษ์ ชืน่ แตง
นางสาวประไพ ทีผุย
นางดวงจันทร์ ทองสร้อย
นางสาวจุไร ชุมนุมวรรณ
นางสมหมาย ชัยชุมพล
นางสาวอาพรรณ บุญแพ
นางสาวเข็มทอง โลหากาศ
นางบุญเกษม บุญเส็ง
นางสาวภักดี หนุนวงษ์

กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
ครูอัตราจ้าง
4 พ.ค. 2553
ครูอัตราจ้าง
3 ธ.ค. 2558
ครูอัตราจ้าง
1 ต.ค. 2560
เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 18 พ.ค. 2555
เจ้ำหน้ำที่กิจกำรนักเรี ยน
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน 4 ก.พ. 2557
ธุ รกำร
ธุรการ
4 พ.ค. 2553
ธุรการ
19 ม.ค. 2554
ธุรการ
3 พ.ค. 2555
ธุรการ
12 พ.ย. 2555
ธุรการ
7 ธ.ค. 2555
ธุรการ
3 พ.ย. 2557
ธุรการ
14 พ.ย. 2559
ธุรการ
10 มิ.ย. 2557
ธุรการ
3 ก.ค. 2560
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1 พ.ย. 2553
เจ้ำหน้ำที่ทะเบี ยน
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
1 พ.ค. 2557
แม่บ้ำน
แม่บ้าน
30 ม.ค. 2556
แม่บ้าน
5 พ.ย. 2556
แม่บ้าน
22 ม.ค. 2557
แม่บ้าน
1 พ.ค. 2557
แม่บ้าน
1 ต.ค. 2557
แม่บ้าน
5 มี.ค. 2558 /1 พ.ค. 2560
แม่บ้าน
2 มี.ค. 2558
แม่บ้าน
22 มิ.ย. 2559
แม่บ้าน
1 ต.ต. 2560

✓
✓

ศษ.ม.
ศษ.บ.
วท.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬา

เทศบาล
รายได้
รายได้

ปวส.

ศิลปการถ่ายภาพ

ค.บ.

ชีววิทยา

✓

รายได้

บช.บ.
ศศ.บ.
วศ.บ
น.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
วท.บ.
บธ.บ.

การบัญชี
การจัดการทั่วไป
ประมง
กฎหมาย
การจัดการทั่วไป
จิตวิทยา
การตลาด
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
การจัดการ

✓

สพฐ
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้

บธ.บ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

✓ รายได้

รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

✓ รายได้

ม.6
ป.4
ม.3
ม.6
ป.6
ม.3
ป.6
ป.4
ม.3

-

✓

✓ รายได้

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้

43 นางพรหมพร สุขประจบ
44 นางสาวพรรณงาม จึงชูไตรรงค์

-- -- 2502
18 พ.ค. 2510

3320300519721
3100800595665

45 นายชัยโรจน์ รวีหิรัญรัตน์

21 ส.ค. 2511

3300700259297

46 นายอดุลย์ ชัยชุมพล
47 นายปรีชา แก้วกนก

23 ม.ค. 2514
18 ก.พ. 2510

3360400527598
5200100048187

48 นางพะยอม อุน่ จันทร์
49 นายสมเกียรติ ปลักกระโทก
50 นายสุชาติ ขวัญมงคล

1 ม.ค. 2514
21 ม.ค. 2523
6 มิ.ย. 2512

3300700259301
3300700259319
3110101470219

แม่บ้าน
แม่บ้าน

3 พ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2561
พนักงำนขับรถ
พนักงานขับรถ
28 ก.พ 2550
นักกำร
นักการ
1 ต.ค. 2557
นักการ
17 ก.พ. 2559
ยำม
ยาม
3 ต.ค. 2556
ยาม
11 พ.ย. 2559
ยาม
5 เม.ย. 2560

ป.4
-

-

✓ รายได้
✓ รายได้

ปวท.

-

✓ รายได้

ป.6
ป.6

-

✓ รายได้
✓ รายได้

ป.6
ป.6
ม.3

-

✓ รายได้
✓ รายได้
✓ รายได้

- ครูอัตราจ้าง 15 คน
• งบเทศบาล 9 คน
• งบรายได้ 4 คน
• งบ สพฐ. ครู Sp2 1 คน
• พนักงานราชการ 1 คน
- ครูต่างชาติ 5 คน
รวมครูอัตราจ้าง 19 คน
เจ้าหน้าที่ 30 คน
รวมทั้งหมด 50 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561

บัญชีรายละเอียดอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว เรียงตามประสบการณ์การทางาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ลำดับ
ที่
1
17
2
18
5
4
6
7
3
10
19
16
11
15
13
14
9
12
8
31
22
23

ชือ่ - สกุล
นางสาวสุนทรี เทพณรงค์
นายสายัณห์ สุขยิง่
นางสาวนิตยา โคตรทิพย์
นายกวีพงศ์ เพ็งแจ่ม
นางสาวจารุวรรณ นันพิลา
นางสาวศรีสุกัญญา ศรีสัตยานนท์
นายวีรพล น้าหวาน
นางสาวอนัญญา ดอนพันเมือง
นายสิริพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
Ms.Louvette l. Adlaon
นายสุรชัย รมยะสมิต
นางสาวอริสรา สุขจิต
Ms.Louella Dagangan nacua
นายมานะ ไกรแก้ว
Ms.Freline Mondano loayon
ว่าที่ ร.ต.หญิง หนึง่ ฤทัย ชวนดี
นางสาวพัดชา ก้อนทองคา
Ms.Charlene Legdamen Porio
นางสาวศศิธร พฤกษาเพชร
นางสาวอัญชลีรัตน์ จันทรานนท์
นางสาวจิรัฐิติกาล ขันธิคุณ
นางอริญชยาค์ บุณยามระ

วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตรประชำชน
30 ต.ค. 2527
25 ก.ค. 2503
4 ม.ค. 2531
2 พ.ค. 2529
25 พ.ค. 2534
11 ก.พ. 2525
6 ก.พ. 2532
25 มิ.ย. 2535
2 เม.ย. 2536
18 April 1993
18 ก.พ. 2523
24 เม.ย. 2534
8 November 1992
20 ก.ค. 2535
21 Feb 1995
18 ต.ค. 2528
31 พ.ค. 2534
17 พ.ย. 2537
4 ก.ค. 2521
28 ธ.ค. 2529
5 เม.ย. 2519

1209700035502
3110100307322
1450200107067
1310800082228
1319900252921
3110100629109
1330600049448
1100200743675
1160100396132
EC5795149
3110200105934
1311100165377
PO135126A
1310100178567
P3487304A

3110102505687
1119900117309
3110102475532

ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่พัสดุ
ธุรการ
ธุรการ

วัน เดือน ปี
(เริ่มทำงำน)

วัน เดือน ปี
(เริ่มทำงำน)

13 พ.ค. 2552
4 พ.ค. 2553
10 พ.ย. 2554
3 ธ.ค. 2558
16 ธ.ค. 2558
14 พ.ย. 2559
1 มี.ค. 2559
16 พ.ค. 2559
1 เม.ย. 2559
1 พ.ย. 2559
1 ต.ค. 2560
1 มิ.ย. 2560
15 พ.ค. 2560
10 เม.ย. 2560
1 พ.ย. 2560
1 พ.ค. 2561
17 พ.ค. 2561
1 พ.ค. 2561
16 พ.ค. 2561
1 พ.ย. 2553
4 พ.ค. 2553
19 ม.ค. 2554

2552
2553
2554
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2553
2553
2554

ระดับกำรศึกษำ
วุฒิ

วิชำเอก

1
คบ.
ศิลปศึกษา
2
ศษ.ม.
พลศึกษา
3
วท.บ. อัญมณีและเครือ่ งประดับ
4
ศษ.บ.
พลศึกษา
5
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
6 บธ.บ./กศ.ม.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารการศึกษา
7
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
8
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
9
ค.บ.
สังคมศึกษา
10
BSBA FINANCIAL MANAGEMENT
11
วท.บ.
วิทยาศาสตรการกีฬา
12
ค.บ.
นาฏศิลป์
13
BA
ENGLISH
14
ค.บ.
ศิลปศึกษา
15
BA
ENGLISH
16
17
18
19
1
บธ.บ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
บช.บ.
การบัญชี
3
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป

มี

ใบประกอบวิชำชีพ
ไม่มี

งบประมำณ

ใบขอผ่อนผันฯ ใบอนุญำตกำรสอน ไม่มี

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สพฐ.
เทศบาล
สพฐ.
รายได้
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
รายได้
รายได้
เทศบาล
รายได้
เทศบาล
รายได้
เทศบาล
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
สพฐ
รายได้

20
26
25
24
21
27
32
29
28
30
34
48
33
35
36
37
46
39
40
47
49
43
38
42
41
50
45
44

นายมนตรี ลักษณียนาวิน
นางสาววสนันยาท์ เจริญปัญญาภรณ์
นางสาวเสาวนี ประดับมุข
นางสาวศิริพร ภู่ทอง
นายชาตรี จันทร์ช่วง
นางสาวกัลยา จิตต์เสาวลักษณ์
นายมานู กาญจนวงค์
นางสาวมัลลิกา สุรินทร์
นางสาวปัญญ์ลักษณ์ วรมงคลชัย
นางสาวขจรพร อายุยืน
นางสาวประไพ ทีผุย
นางพะยอม อุน่ จันทร์
นายวีรพงษ์ ชืน่ แตง
นางดวงจันทร์ ทองสร้อย
นางสาวจุไร ชุมนุมวรรณ
นางสมหมาย ชัยชุมพล
นายอดุลย์ ชัยชุมพล
นางสาวเข็มทอง โลหากาศ
นางบุญเกษม บุญเส็ง
นายปรีชา แก้วกนก
นายสมเกียรติ ปลักกระโทก
นางพรหมพร สุขประจบ
นางสาวอาพรรณ บุญแพ
นางสาวน้อม อินวิเชียร
นางสาวภักดี หนุนวงษ์
นายสุชาติ ขวัญมงคล
นายไพโรจน์ บ่อทอง
นายชัยโรจน์ รวีหิรัญรัตน์

15 เม.ย. 2521
31 ม.ค. 2522
16 ส.ค. 2528
23 ก.ย. 2532
13 ก.ค. 2501
6 ธ.ค. 2507
15 ม.ค. 2515
2 ม.ค. 2534
20 ก.พ. 2518
8 ก.พ. 2531
28-ม.ค.-08
1 ม.ค. 2514
20 ต.ค. 2528
16 มิ.ย. 2514
09 ส.ค. 2514
28 มิ.ย. 2514
23 ม.ค. 2514
20 เม.ย. 2511
-- -- 2501
18 ก.พ. 2510
21 ม.ค. 2523
-- -- 2502
29 พ.ค. 2505
1 ก.ย. 2505
11 ก.พ. 2511
6 มิ.ย. 2512
31 ก.ค. 2517
21 ส.ค. 2511

3100904347480 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
5119999004385
ธุรการ
1321000050993
ธุรการ
1100200504395
ธุรการ
3119900269083 เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
3119900107733
ธุรการ
3110400143082 เจ้าหน้าที่ทะเบียน
1420900186458
ธุรการ
3101200599733
ธุรการ
1100700760871
ธุรการ
3470100955810
แม่บ้าน
3300700259301
ยาม
2100500011309
แม่บ้าน
3460200200985
แม่บ้าน
3800100851930
แม่บ้าน
3360500648711
แม่บ้าน
3360400527598
นักการ
3441000094449
แม่บ้าน
3679900026127
แม่บ้าน
5200100048187
นักการ
3300700259319
ยาม
3320300519721
แม่บ้าน
3110400302628
แม่บ้าน
3650500361214
แม่บ้าน
3339900041676
แม่บ้าน
3110101470219
ยาม
3620100532411
พนักงานขับรถ
3300700259297
พนักงานขับรถ

18 พ.ค. 2555
7 ธ.ค. 2555
12 พ.ย. 2555
3 พ.ค. 2555
4 ก.พ. 2557
3 พ.ย. 2557
1 พ.ค. 2557
10 มิ.ย. 2557
14 พ.ย. 2559
3 ก.ค. 2560
5 พ.ย. 2556
3 ต.ค. 2556
30 ม.ค. 2556
22 ม.ค. 2557
1 พ.ค. 2557
1 ต.ค. 2557
1 ต.ค. 2557
2 มี.ค. 2558
22 มิ.ย. 2559
17 ก.พ. 2559
11 พ.ย. 2559
3 พ.ย. 2560
1 พ.ค. 2560
1 พ.ย. 2560
1 ต.ต. 2560
5 เม.ย. 2560
31 ก.ค. 2517
28 ก.พ 2550

2555
2555
2555
2555
2557
2557
2557
2557
2559
2560
2556
2556
2556
2557
2557
2557
2557
2558
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560
2560
2517
2550

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ปวส.
บธ.บ.
น.บ.
วศ.บ
ค.บ.
วท.บ.
รป.บ.
วท.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
ป.4
ป.6
ม.6
ม.3
ม.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.4
ป.6
ป.6
ป.4
ม.3
ป.4
ม.3
ม.3
ม.3
ปวท.

ศิลปการถ่ายภาพ
การจัดการทั่วไป
กฎหมาย
ประมง
ชีววิทยา
จิตวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
การตลาด
การจัดการ
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้

บัญชีรายละเอียดอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว เรียงตามปีเกิด
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ลำดับ
ที่
17
19
4
1
14
18
2
6
5
9
16
7
11
15
3
10
12
8
13
21
27
32
28

ชือ่ - สกุล
นายสายัณห์ สุขยิง่
นายสุรชัย รมยะสมิต
นางสาวศรีสุกัญญา ศรีสัตยานนท์
นางสาวสุนทรี เทพณรงค์
ว่าที่ ร.ต.หญิง หนึง่ ฤทัย ชวนดี
นายกวีพงศ์ เพ็งแจ่ม
นางสาวนิตยา โคตรทิพย์
นายวีรพล น้าหวาน
นางสาวจารุวรรณ นันพิลา
นางสาวพัดชา ก้อนทองคา
นางสาวอริสรา สุขจิต
นางสาวอนัญญา ดอนพันเมือง
Ms.Louella Dagangan nacua
นายมานะ ไกรแก้ว
นายสิริพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ
Ms.Louvette l. Adlaon
Ms.Charlene Legdamen Porio
นางสาวศศิธร พฤกษาเพชร
Ms.Freline Mondano loayon
นายชาตรี จันทร์ช่วง
นางสาวกัลยา จิตต์เสาวลักษณ์
นายมานู กาญจนวงค์
นางสาวปัญญ์ลักษณ์ วรมงคลชัย

วัน เดือน ปีเกิด
25 ก.ค. 2503
18 ก.พ. 2523
11 ก.พ. 2525
30 ต.ค. 2527
18 ต.ค. 2528
2 พ.ค. 2529
4 ม.ค. 2531
6 ก.พ. 2532
25 พ.ค. 2534
31 พ.ค. 2534
24 เม.ย. 2534
25 มิ.ย. 2535
8 November 1992
20 ก.ค. 2535
2 เม.ย. 2536
18 April 1993
17 พ.ย. 2537
21 Feb 1995
13 ก.ค. 2501
6 ธ.ค. 2507
15 ม.ค. 2515
20 ก.พ. 2518

เรียงตำม พ.ศ.
2503
2523
2525
2527
2528
2529
2531
2532
2534
2534
2534
2535
2535
2535
2536
2536
2536
2537
2538
2501
2507
2515
2518

เลขที่บัตรประชำชน
1
1
2
3
4
5
6

ตำแหน่ง

3110100307322
3110200105934
3110100629109
1209700035502

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ

1310800082228
1450200107067
1330600049448
1319900252921

ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้าง

1
2
3
4 1311100165377
ครูอัตราจ้าง
5 1100200743675
ครูอัตราจ้าง
6 PO135126A
ครูอัตราจ้าง
7 1310100178567
ครูอัตราจ้าง
8 1160100396132
ครูอัตราจ้าง
9 EC5795149
ครูอัตราจ้าง
10
11
12 P3487304A
ครูอัตราจ้าง
1 3119900269083 เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
2 3119900107733
ธุรการ
1
3110400143082 เจ้าหน้าที่ทะเบียน
2
3101200599733
ธุรการ

วัน เดือน ปี
(เริ่มทำงำน)

ระดับกำรศึกษำ
วุฒิ

วิชำเอก

มี

4 พ.ค. 2553
ศษ.ม.
พลศึกษา
✓
1 ต.ค. 2560
วท.บ.
วิทยาศาสตรการกีฬา
14 พ.ย. 2559 บธ.บ./กศ.ม.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารการศึกษา ✓
13 พ.ค. 2552
คบ.
ศิลปศึกษา
✓
✓
3 ธ.ค. 2558
ศษ.บ.
พลศึกษา
✓
10 พ.ย. 2554
วท.บ. อัญมณีและเครือ่ งประดับ ✓
1 มี.ค. 2559
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
✓
16 ธ.ค. 2558
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
✓

ใบประกอบวิชำชีพ
ไม่มี

งบประมำณ

ใบขอผ่อนผันฯ ใบอนุญำตกำรสอน ไม่มี

✓

✓
1 มิ.ย. 2560
16 พ.ค. 2559
15 May 2017
10 เม.ย. 2560
1 เม.ย. 2559
1 Nov 2016

ค.บ.
ค.บ.
BA
ค.บ.
ค.บ.
BSBA

นาฏศิลป์
ภาษาอังกฤษ
ENGLISH
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FINANCIAL MANAGEMENT

✓
1 Nov 2017
4 ก.พ. 2557
3 พ.ย. 2557
1 พ.ค. 2557
14 พ.ย. 2559

BA
ค.บ.
วท.บ.
รป.บ.
บธ.บ.

ENGLISH
ชีววิทยา
จิตวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
การตลาด

✓
✓
✓
✓
✓

เทศบาล
รายได้
เทศบาล
สพฐ.
เทศบาล
รายได้
สพฐ.
เทศบาล
เทศบาล
รายได้
เทศบาล
เทศบาล
รายได้
เทศบาล
เทศบาล
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้

23
20
31
26
25
22
30
24
29
40
43
38
42
34
47
39
41
50
35
36
37
46
48
49
33
44
45

นางอริญชยาค์ บุณยามระ
นายมนตรี ลักษณียนาวิน
นางสาวอัญชลีรัตน์ จันทรานนท์
นางสาววสนันยาท์ เจริญปัญญาภรณ์
นางสาวเสาวนี ประดับมุข
นางสาวจิรัฐิติกาล ขันธิคุณ
นางสาวขจรพร อายุยืน
นางสาวศิริพร ภู่ทอง
นางสาวมัลลิกา สุรินทร์
นางบุญเกษม บุญเส็ง
นางพรหมพร สุขประจบ
นางสาวอาพรรณ บุญแพ
นางสาวน้อม อินวิเชียร
นางสาวประไพ ทีผุย
นายปรีชา แก้วกนก
นางสาวเข็มทอง โลหากาศ
นางสาวภักดี หนุนวงษ์
นายสุชาติ ขวัญมงคล
นางดวงจันทร์ ทองสร้อย
นางสาวจุไร ชุมนุมวรรณ
นางสมหมาย ชัยชุมพล
นายอดุลย์ ชัยชุมพล
นางพะยอม อุน่ จันทร์
นายสมเกียรติ ปลักกระโทก
นายวีรพงษ์ ชืน่ แตง
นายชัยโรจน์ รวีหิรัญรัตน์
นายไพโรจน์ บ่อทอง

5 เม.ย. 2519
15 เม.ย. 2521
4 ก.ค. 2521
31 ม.ค. 2522
16 ส.ค. 2528
28 ธ.ค. 2529
8 ก.พ. 2531
23 ก.ย. 2532
2 ม.ค. 2534
-- -- 2501
-- -- 2502
29 พ.ค. 2505
1 ก.ย. 2505
28-ม.ค.-08
18 ก.พ. 2510
20 เม.ย. 2511
11 ก.พ. 2511
6 มิ.ย. 2512
16 มิ.ย. 2514
09 ส.ค. 2514
28 มิ.ย. 2514
23 ม.ค. 2514
1 ม.ค. 2514
21 ม.ค. 2523
20 ต.ค. 2528
21 ส.ค. 2511
31 ก.ค. 2517

2519
2521
2521
2522
2528
2529
2531
2532
2534
2501
2502
2505
2505
2508
2510
2511
2511
2512
2514
2514
2514
2514
2514
2523
2528
2511
2517

3
4
5
6
7
8
9
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3110102475532
ธุรการ
19 ม.ค. 2554
3100904347480 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 18 พ.ค. 2555
3110102505687
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1 พ.ย. 2553
5119999004385
ธุรการ
7 ธ.ค. 2555
1321000050993
ธุรการ
12 พ.ย. 2555
1119900117309
ธุรการ
4 พ.ค. 2553
1100700760871
ธุรการ
3 ก.ค. 2560
1100200504395
ธุรการ
3 พ.ค. 2555
1420900186458
ธุรการ
10 มิ.ย. 2557
3679900026127
แม่บ้าน
22 มิ.ย. 2559
3320300519721
แม่บ้าน
3 พ.ย. 2560
3110400302628
แม่บ้าน
5 มี.ค. 2558 /1 พ.ค. 2560
3650500361214
แม่บ้าน
1 พ.ย. 2560
3470100955810
แม่บ้าน
5 พ.ย. 2556
5200100048187
นักการ
17 ก.พ. 2559
3441000094449
แม่บ้าน
2 มี.ค. 2558
3339900041676
แม่บ้าน
1 ต.ต. 2560
3110101470219
ยาม
5 เม.ย. 2560
3460200200985
แม่บ้าน
22 ม.ค. 2557
3800100851930
แม่บ้าน
1 พ.ค. 2557
3360500648711
แม่บ้าน
1 ต.ค. 2557
3360400527598
นักการ
1 ต.ค. 2557
3300700259301
ยาม
3 ต.ค. 2556
3300700259319
ยาม
11 พ.ย. 2559
2100500011309
แม่บ้าน
30 ม.ค. 2556
3300700259297
พนักงานขับรถ
28 ก.พ 2550
3620100532411
พนักงานขับรถ
31 ก.ค. 2517

ศศ.บ.
ปวส.
บธ.บ
บธ.บ.
น.บ.
บช.บ.
บธ.บ.
วศ.บ
วท.บ.
ป.4
ป.4
ม.3
ป.4
ป.4
ป.6
ป.6
ม.3
ม.3
ม.3
ม.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ม.6
ปวท.
ม.3

✓
✓
✓
✓
✓

การจัดการทั่วไป
ศิลปการถ่ายภาพ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทั่วไป
กฎหมาย
การบัญชี
การจัดการ
ประมง
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
-

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
สพฐ
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้
รายได้

บัญชีการรับย้าย - การบรรจุของข้าราชการครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ลำดับ รำยชือ่ ผู้มำแทนตำแหน่ง
ที่
ชือ่ - สกุล
1 นางสาวรัตติยากร บุญประคอง
2 นายศรายุทธ พุทธศรี
3 นางสาวปติกานต์ เกตศิลา
4 นายบุญส่ง พลคีรี
5 นางสาวมิกิ แซ่หยาง
6 นางสาวรวิวรรณ ดีประดับ
7 นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง
8 นางสาววรัญญา เล็กไม่น้อย
9 นางสุวณี ไตรสุวรรณ
10 นางสาวสมพร พุทธสถาพร
11 นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์
12 นายสมยศ แพนลา
13 นางสาวบุษณีมาศ นิสาธรณ์
14 นางสาวกาไล ศรีสวัสดิ์
15 นางสาวอุมาพร บริรักษ์
16 นายถิร ฟูอินช่วย
17 นางสาวนฤมล แก้วมาก

ตำแหน่ง
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู
ครู

เลขที่
ตำแหน่ง
72777
106946
2206
106941
5513
1435
100101
556
1708
5616
2979
114696
80880
18343
121738
18084
1494

กำรรับย้ำย/บรรจุ
ประเภท วัน/เดือน/ปี
โรงเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
บรรจุ 21 มิ.ย 2553
ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
บรรจุ
2 พ.ค. 2554
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บรรจุ 16 มิ.ย. 2554
พลศึกษา
บรรจุ 16 มิ.ย. 2554
ภาษาจีน
บรรจุ 17 มิ.ย. 2554
ชีววิทยา
บรรจุ 16 ธ.ค. 2554
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรจุ 29 ธ.ค. 2554
ภาษาไทย
บรรจุ 29 ธ.ค. 2554
การวัดและประเมินผลการศึกษา ย้ายมา
หาดอมรา อักษรลักษณ์วิทยา
5 ม.ค. 2555
การบัญชี
ย้ายมา 24 ก.พ. 2555
เทพศิรินทร์ พุแค
การจัดการทั่วไป
ย้ายมา 24 พ.ค. 2555
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
บริหารการศึกษา
ย้ายมา -- ส.ค. 2555
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บรรจุ
1 ต.ค 2555
สังคมศึกษา
ย้ายมา 20 พ.ย. 2555
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ย้ายมา 3 ธ.ค. 2555
ชุมชนวัดราษฎร์บารุง
ภาษาไทย
ย้ายมา 19 ธ.ค. 2555
ไผ่งามพิทยาคม
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นวมิ
น
ทราชิ
นูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ย้ายมา
วิชำเอก

รำยชือ่ ผู้ใช้ตำแหน่งเดิม
ชือ่ - สกุล
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
นายสุวัฒน์ แสงจันทร์
นายประสาล พื้นผา
นายสุชาติ ฐิตญาณพงศ์

กำรย้ำยออก/เกษียณ
ประเภท
วัน/เดือน/ปี
ย้ายมา
6 ธ.ค. 2556
เกษียณ 30 ก.ย. 2553
ย้ายเป็นรองฯ -- ธ.ค. 2553
ย้ายออก 24 มิ.ย. 2554

วิชำเอก
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
พลศึกษา

นายทรงศักดิ์ สาลี

ย้ายออก

11 ส.ค. 2554

จิตวิทยา

นายเรวัตร มาฆทาน

เกษียณ

30 ก.ย. 2554

บริหารการศึกษา

นายญาณวัฒน์ ภูเชดา

ย้ายออก

27 มิ.ย. 2555

บริหารการศึกษา

นางสาวสุภาวดี สีมาพล
นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา

ย้ายออก
บรรจุ

30 ก.ค. 2555
15 พ.ค. 2557

ภาษาไทย
เคมี

นางสาวสิริยาณี สาราญฤกษ์

ย้ายออก

30 ม.ค. 2556

เคมี

สมุทรปราการ

18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายพิษณุกร วะดีศิริศักดิ์
นางสาวสมลักษณ์ พาระตะ
นางอังคณา บุญกว้าง
นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
นายศุภโชติ อินทร์แก้ว
นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญ
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
นางสาวอิสรียา สินบารุง

ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.
ครู
ครู

4127
4012
409
2695
26541
39848
1466
72777
26453

ชีววิทยา
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
บริหารการศึกษา
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา

19 เม.ย. 2556
19 เม.ย. 2556
6 มิ.ย. 2556
21 มิ.ย. 2556
28 พ.ย. 2556
14 ส.ค. 2556
6 ธ.ค. 2556
29 พ.ย. 2556

ห้วยยางศึกษา
คลองพระยานาคราช
สมุทรปราการ
สตรีสมุทรปราการ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
คลองแสนสุข
ปทุมคงคา สมุทรปราการ

นางสาวรัตติกร บุญประคอง

(การขอตาแหน่งเพิ่มเติม)
ย้ายออก 3 มิ.ย. 2556

การสอนวิทยาศาสตร์

ลำดับ รำยชือ่ ผู้มำแทนตำแหน่ง
ที่
ชือ่ - สกุล
27 นางสาวสุพรรณี พ่วงพี
28 นายกฤตนัน โคตรเพชร์
29 นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม

เลขที่
ตำแหน่ง
ครู
126870
ครูผชู้ ่วย 106942
ครู
18565

ตำแหน่ง

วิชำเอก
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
การเงิน-การคลัง

กำรรับย้ำย/บรรจุ
รำยชือ่ ผู้ใช้ตำแหน่งเดิม
ประเภท วัน/เดือน/ปี
โรงเรียน
ชือ่ - สกุล
ย้ายมา 9 ธ.ค. 2556
มัธยมวัดหนองจอก
นางกรรณิกา นิม่ นวล
บรรจุ
1 ต.ค. 2556
นางพิมพรรณ กฤษดารัตน์
ย้ายมา 29 พ.ย. 2556 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย นางสาวทิพาพร สุโพธิ์คา

กำรย้ำยออก/เกษียณ
ประเภท
วัน/เดือน/ปี
ย้ายออก 19 ส.ค. 2556
เกษียณ 30 ก.ย. 2555
ย้ายออก 19 มี.ค. 2556

วิชำเอก
โสตทัศนศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

สมุทรปราการ

30 นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา

ครูผชู้ ่วย

1494

เคมี

บรรจุ

15 พ.ค. 2557

-

นางสาวนฤมล แก้วมาก

ย้ายออก

-- ธ.ค. 2556

การสอนวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

31
32
33
34

ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
รอง ผอ.

132683
106944
108518
114696

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์-ประยุกต์
ฟิสิกส์
การบริหารการศึกษา

บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา

25 มิ.ย. 2557
25 มิ.ย. 2557
25 มิ.ย. 2557
25 มี.ค. 2557

-

นางจริยา แย้มละม้าย
นางไพรวรรณ ชืน่ จงกลกุล
นายสมยศ แพนลา

เกษียณ
ย้ายออก
ลาออก
ย้ายออก

30 ก.ย. 2555
22 พ.ค. 2556
30 ก.ย. 2556

สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา

ครู
ครู

18571
18613

ภาษาไทย
นาฏศิลป์

ย้ายมา
ย้ายมา

2 ก.ค. 2557
15 ก.ค. 2557

นางสาวสุกานดา หมู่พยัคฆ์
นางสาวอรวรรณ สุประดิษฐ์

ย้ายออก
ย้ายออก

8 ม.ค. 2557

บริหารการศึกษา
อุตสาหกรรมศิลป์

ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย

18591
18595
18566
18615
76539
103998
4665
19424
454
878
2387
986
20704
100102

ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
พลศึกษา
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ออกแบบทัศนศิลป์
เคมี
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ

22 ธ.ค. 2557
22 ธ.ค. 2557
22 ธ.ค. 2557
3 มี.ค. 2558
9 ก.พ. 2558
27 ก.พ. 2558
6 ก.พ.2558
23 ก.พ. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
27 มี.ค. 2558
11 ธ.ค. 2558

นางสาวพัชรี พุฒสาย
นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์
นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
นางมยุรีย์ คนเจน

35 นางอัญชลี วีณะคุปต์
36 นางอาภรณ์ พุทธศรี
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี
นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ
นางสาวอัมพวรรณ ปิ่นวิหค
นางสาวนฤมล รอดเสมอ
นางสุกัญญา การะเกด
นางสาวไพวัลย์ จาปามูล
นางเอือ้ งพร ไสวิจิตร
นายชัยพร เวียงคา
นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
นางสาววันทาศิริ สิงห์สถิตย์
นางลาไพ ศรีบุรินทร์
นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี
นายพงศธร อ่อนนวม
นางพัชรินทร์ กาวนอก

ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก
ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
สมุทรปราการ
นิคมวิทยา
บางพลีราษฎร์บารุง
วัดสาโรงเหนือ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่1/58)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่1/58)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่1/58)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่1/58)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่1/58)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่2/58)

นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนารัตน์

นางสมปอง มาศกรัม
นางวิไลวรรณ บุญสิริ
นางยุรี ภัทรกุล
นายถาวร สุขเกษม
นางสาวสานิตย์ พุ่มพวง
นางสาววลัยภรณ์ เกิดเกตุ
นางผกาเพ็ญ จรมาศ

นายสุกิจ สุขสุทธิพันธ์

เกษียณ 30 ก.ย. 2556
เกษียณ 30 ก.ย. 2556
เกษียณ 30 ก.ย. 2556
เกษียณ 30 ก.ย. 2556
เกษียณ 30 ก.ย. 2556
เกษียณ 30 ก.ย. 2556
(ตัดโอนตาแหน่ง)
เกษียณ 30 ก.ย. 2556
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)

เคมี
ภาษาไทย
ภาษาไทย
พลศึกษา
ภูมิศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

เกษียณ (ก่อน) 30 ก.ย. 2555 เทคโนโลยีทางการศึกษา

ลำดับ รำยชือ่ ผู้มำแทนตำแหน่ง
ที่
ชือ่ - สกุล
51 นายกิตติพิชญ์ พวงภู่
52 นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง
53 นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ
54 นายสิทธิชัย โพธิ์
55 นางสาววิภาวดี สีสัน
56 นางสาววิภาพร พาชืน่ ใจ
57 นางสาวภัณฑิลา ระโรงสูงเนิน
58 นางสาวนฤมล ขัติยะราช
59 นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
60 นางชนิดาภา ภูหัดธรรม

ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู

เลขที่
ตำแหน่ง
146
140
413
267
148
2407
2175
865
649
689

นาฏศิลป์
พลศึกษา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

ตำแหน่ง

วิชำเอก

กำรรับย้ำย/บรรจุ
ประเภท วัน/เดือน/ปี
โรงเรียน
บรรจุ 11 ธ.ค. 2558
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่2/58)
บรรจุ 11 ธ.ค. 2558
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่2/58)
บรรจุ 11 ธ.ค. 2558
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่2/58)
บรรจุ
2 พ.ย. 2558
บรรจุ
2 พ.ย. 2558
บรรจุ
2 พ.ย. 2558
บรรจุ
2 พ.ย. 2558
บรรจุ 14 ส.ค. 2558
ย้ายมา 14 ส.ค. 2558
บางพลีราษฎร์บารุง
นวมิ
น
ทราชิ
นูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
ย้ายมา 18 ส.ค. 2558

รำยชือ่ ผู้ใช้ตำแหน่งเดิม
ชือ่ - สกุล

กำรย้ำยออก/เกษียณ
ประเภท
วัน/เดือน/ปี
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)

วิชำเอก

สมุทรปราการ

61
62
63
64
65
66

นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก
นายสาโรจน์ จาปาศักดิ์
นางสาวปาลิดา ทองแก้ว
นางสาวณัฐิกา อภิพงศ์กุล
นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ

ครู
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู

3408
14
885
889
702
100104

สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
พลศึกษา
การแนะแนว
คหกรรมศาสตร์
ฟิสิกส์

ย้ายมา
ย้ายมา
บรรจุ
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา

24 ส.ค. 2558
19 ส.ค. 2558
14 ส.ค. 2558
19 ส.ค. 2558
14 ส.ค. 2558
19 พ.ย. 2558

67
68
69
70
71

นางสาวสรินยา อุทารส
นายสาโรช คุ้มครอง
นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์
นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ
นางประภาพร ขันสุวรรณ

ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู

103180
18059
2206
556
1435

ฟิสิกส์
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การจัดการทั่วไป

บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา

24 ก.ค. 2560
11 ธ.ค. 2558
14 ส.ค. 2558
14 ส.ค. 2558
16 พ.ย. 2558

72
73
74
75

นางปทุมพร สินสุข
นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์
นางสาวแสงระวี อนุกูล

รอง ผอ.
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย

100099
103175
18607
103182

บริหารการศึกษา
บริหารธุรกิจ
สังคมศึกษา
นาฏศิลป์ไทย

ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ

28 ต.ค. 2559
28 มี.ค. 2559
28 มี.ค. 2559
28 มี.ค. 2559

ป้อมพระจุลจอมเกล้า
วิสุทธิกษัตรี
สตรีสมุทรปราการ
ศรีสงคราม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สมุทรปราการ
(โครงการคุรุทายาท)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่2/58)
นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทย
ทยาลัย สมุทรปราการ
หาดอมรา อักษรลักษณ์วิทยา
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/59)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/59)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/59)

นางวาทินี ดวงนาค
นางสาวขวัญเมือง อิม่ ทรัพย์

(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
ลาออก
1 พ.ค. 2557

ภาษาไทย

นางสาวปติกานต์ เกตศิลา
นางสาววรัญญา เล็กไม่น้อย
นางสาวรวิวรรณ ดีประดับ

เกษียณ
เกษียณ
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก

30 ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษ
30 ก.ย. 2557
ภาษาอังกฤษ
12 ม.ค. 2558 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
-- มี.ค. 2558
ภาษาไทย
-- มิ.ย.. 2558
ชีววิทยา

นางชมนาด แสนบุ่งค้อ
นายภานุรุจ แสนบุ่งค้อ
นายสมกียรติ ภัทรกุล
นายวินัย พวงเงิน

เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ

30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558

นางสาวประภัศรา จานงค์อาษา

พัฒนาสังคม
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม

ลำดับ รำยชือ่ ผู้มำแทนตำแหน่ง
ที่
ชือ่ - สกุล
76 นางสาวภัทลดา ศรีคราม
77 นายประดิษฐ์พร งามแสง
78 นายชิษณุชา พิกุล
79 นายวิชิต แหลมฉลาด
80 นางศรีสุรีย์ มณฑา
81
1
82 นายเกรียงไกร เหล่าวนิชชานนท์
83 นางสาวกิตติรัตน์ ตามไธสง
84 นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน
85 นายทัตเทพ กูภ้ ูเขียว
86
2
87 นายเมธา ขันเงิน
88 นางวารุณี สังฆะศรี
89 นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์
90 นางสาวปณิฏฐา นอลา
91 นางสาวอทิตยา เมืองซอง
92 นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์
93 นายสถิตย์ สวนพรหม
94 นางทัชชภร ฐิติพงศธร
95 นายอนันต์ พรมเสนสา
96 นางสาวปรียานุช วรรณสิงห์
97 นายไพรวัลย์ วีระพันธ์
98 นายมานะ ทิศสุวรรณ
99
3
100 นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย
101
4
102 นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์
103 นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ
104 นางสาวธนิดา ทองอิม่
105 นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์

ตำแหน่ง
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
กศจ
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
กศจ
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ผอ.
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
สพม.6
สพม.6
สพม.6
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย

เลขที่
ตำแหน่ง
106951
18719
19699
103363
23178
174
4127
1511
6814481
91
1174
889
905
668
474
18603
42153
18561
677427
52732
118020
1733
53746
53817
53894
53896
53905
53999
54014
54160

วิชำเอก
เคมี
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ชีววิทยา
บริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
บรรณารักษ์ (ว.16)
บริหารการศึกษา
แนะแนว
อุตสาหกรรม
ภาษาจีน (ว.16)
พลศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ชีววิทยา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์/ ป.บัณฑิต
จิตวิทยาการแนะแนว
คณิตศาสตร์

ประเภท
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
ย้ายมา
บรรจุ
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ

กำรรับย้ำย/บรรจุ
รำยชือ่ ผู้ใช้ตำแหน่งเดิม
วัน/เดือน/ปี
โรงเรียน
ชือ่ - สกุล
28 มี.ค. 2559
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/59) นางณีรนุช จิรชัยสุทธิกุล
4 มี.ค. 2559
นายวีระ จิรชัยสุทธิกุล
4 มี.ค. 2559
10 มิ.ย. 2559
วัดแค
16 พ.ค. 2559
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
16 พ.ค. 2559
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
15 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
27 เม.ย. 2560
15 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
20 เม.ย.2560
29 ธ.ค. 2560
28 ต.ค. 2559
8 พ.ค. 2560
20 เม.ย.2560
29 ธ.ค. 2560
20 เม.ย.2560
20 เม.ย.2560
9 เมษายน 2561
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นายพิษณุกร วะดีศิริศักดิ์

วัดด่านสาโรง

(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2560) นายสมบูรณ์ พันธ์จินดาทรัพย์
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ /) นางสุกัญญา เมฆสุนทร
ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2560)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 2/2560)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2560)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2560)

กำรย้ำยออก/เกษียณ
ประเภท
วัน/เดือน/ปี
เกษียณ 30 ก.ย. 2558
เกษียณ 30 ก.ย. 2558
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
ย้ายออก 23 ม.ค. 2559
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
เกษียณ 30 ก.ย. 2559
เกษียณ 30 ก.ย. 2559
ย้ายออก 27 ต.ค. 2559
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)

วิชำเอก
คหกรรม
คณิตศาสตร์

ชีววิทยา

ประวัติศาสตร์
คหกรรม
บริหารการศึกษา

ลำดับ รำยชือ่ ผู้มำแทนตำแหน่ง
ที่
ชือ่ - สกุล
106 นายอาทิตย์ กินีสี
107 นางสาวกัญญาณัฐ นะยา
108
5
109 นายศุภวิชญ์ ชัยมงคล
110 นางอัมพร คาดี
111 นางสาวสุจินดา คาสุทธี
112 นางสาวอัญรินทร์พร ขุนทอง
113 นางสาวอนิตา ศรีรัตนะ
114 นางสาววันทนา เอีย่ มอร่าม
115 นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์จันทร์
116 นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คามี
117 นางสาวสุนันท์ แสงทอง
118 นายพีรศักดิ์ แก้วคาลา
119 นางสาวอุดมวดี วรรณกูล
120 นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
121 นายธวัชชัย พรมวงศ์
122 นางสาวธนพร ขานสันเทียะ
123 นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์
124 นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์
125
6
126 นายธิติวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
127 นางสาวกัญญารัตน์ สาธเลศ
128
7
129
8
130
9
131
10

ตำแหน่ง
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
สพม.6
ครูผชู้ ่วย
สพม.6
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
สพม.6
ครูผชู้ ่วย
สพม.6
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
รอง ผอ.
ครูผชู้ ่วย

เลขที่
วิชำเอก
ตำแหน่ง
54166
คณิตศาสตร์
54193
ดนตรีไทย
54509
ดนตรีไทย
113700
วิทยาศาสตร์
3893
ศิลปศึกษา
54550
ภาษาอังกฤษ
33029
ภาษาอังกฤษ
48780
ภาษาอังกฤษ
18568
แนะแนว (ว.16)
18614
ภาษาอังกฤษ (ว.16)
53515
สังคมศึกษา
53678 รัฐประศาสนศาสตร์/ป.บัณฑิต
18076
ชีววิทยา
100100
คอมพิวเตอร์
80880
คอมพิวเตอร์/ป.บัณฑิต
18579
คอมพิวเตอร์
18617
คอมพิวเตอร์
100105
คณิตศาสตร์
18584
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
100106
คณิตศาสตร์
103178
ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
889
ชีววิทยา
18343
สังคมศึกษา
106942
ภาษาจีน
114696
การบริหารการศึกษา
106949
การเงิน - การบัญชี

ประเภท
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
บรรจุ

กำรรับย้ำย/บรรจุ
วัน/เดือน/ปี
โรงเรียน
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
3 เม.ย. 2561
24 ก.ค. 2560
15 ก.พ. 2561
15 ก.พ. 2561
29 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ก.ค. 2560
24 ม.ค. 2560
24 ม.ค. 2560
30 มี.ค. 2561
2 ต.ค. 2560
20 เม.ย. 2561
26 เม.ย. 2561

กำรย้ำยออก/เกษียณ
วิชำเอก
ประเภท
วัน/เดือน/ปี
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
(ตัดโอนตาแหน่ง) เกษียณ 59 จาก สพม.37
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 2/2560) นางขนิษฐา ท้วมเสม
เกษียณ
30 ก.ย. 2560 การงานพื้นฐานอาชีพฯ
(บรรจุกรณีพิเศษ ครัง้ ที่ 2/2560) นางวัชรี วงษ์มณีเทศ
เกษียณ
30 ก.ย. 2560
สังคมศึกษา
(ตัดโอนตาแหน่ง)
(ตัดโอนตาแหน่ง)
นางสาวอรุณรัตน์ ประดับทอง
ย้ายออก 3 เม.ย. 2560
ชีววิทยา
นางสาวสุทธินันท์ เป้าเพ็ชร
ย้ายออก 19 เม.ย. 2560
คอมพิวเตอร์
นางสาวบุษณีมาศ นิสาธรณ์
ย้ายออก 30 เม.ย. 2560 วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอมรรัตน์ สงวนไชยกฤษณ์
เกษียณ 30 ก.ย. 2560
ภาษาอังกฤษ
นางพัชราภรณ์ นิรมล
ลาออก
1 พ.ย. 2560 การงานพื้นฐานอาชีพฯ
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุ เคราะห์
เกษียณ ต.ค.60
นางพัชมณฑ์ธร คงสาคร
เกษียณ 30 ก.ย. 2560
เกษียณ ต.ค.60
โรงเรียนวัดโชติการาม
เกษียณ ต.ค.60
นายเมธา ขันเงิน
ย้ายออก 23 มี.ค. 2561
ชีววิทยา
นางสาวกาไล ศรีสวัสดิ์
ย้ายออก 28 มี.ค. 2561
สังคมศึกษา
นายกฤตนัน โคตรเพชร์
ย้ายออก 11 เม.ย. 2561
ภาษาอังกฤษ
นางมยุรีย์ คนเจน
ย้ายออก 15 พ.ค. 2561 การบริหารการศึกษา
นายปัญญา คลังมนตรี
ย้ายออก 17 พ.ค. 2561 การสอนคณิตศาสตร์
รำยชือ่ ผู้ใช้ตำแหน่งเดิม
ชือ่ - สกุล

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

บัญชีอัตราว่างของข้าราชการครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รำยชือ่ ผู้ใช้ตำแหน่งเดิม
ชือ่ - สกุล
นายสุวัฒน์ แสงจันทร์
นายประสาล พื้นผา
นายสุชาติ ฐิตญาณพงศ์
นายทรงศักดิ์ สาลี
นายเรวัตร มาฆทาน
นายญาณวัฒน์ ภูเชดา
นางสาวสุภาวดี สีมาพล
นางบัวบาน วัฒนาศีล
นางสาวธนวรรณ นิจนิรันดร์
นางจริยา แย้มละม้าย
นางพิมพรรณ กฤษดารัตน์
นายสุกิจ สุขสุทธิพันธ์
นางสาวสิริยาณี สาราญฤกษ์
นางสาวทิพาพร สุโพธิ์คา
นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนารัตน์

นางสาวรัตติกร บุญประคอง
นางกรรณิกา นิม่ นวล
นางสมปอง มาศกรัม
นางผกาเพ็ญ จรมาศ
นางสาวสานิตย์ พุ่มพวง
นางวิไลวรรณ บุญสิริ
นางสาววลัยภรณ์ เกิดเกตุ
นายถาวร สุขเกษม
นางยุรี ภัทรกุล
นางไพรวรรณ ชืน่ จงกลกุล
นางสาวนฤมล แก้วมาก
นางสาวสุกานดา หมู่พยัคฆ์
นางสาวอรวรรณ สุประดิษฐ์
นายสมยศ แพนลา
นางสาวชวัญเมือง อิม่ ทรัพย์

ครู
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.

เลขที่
ตำแหน่ง
106946
2206
106941
100101
114696

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.
ครู

18343
บริหารการศึกษา
18084
ภาษาไทย
100103
คณิตศาสตร์
18567
ชีววิทยา
132683
สังคมศึกษา
106942
คณิตศาสตร์
100102 เทคโนโลยีทางการศึกษา
409
เคมี
18565
ภาษาอังกฤษ
106944
คณิตศาสตร์
72777
การสอนวิทยาศาสตร์
126870
โสตทัศนศึกษา
18591
เคมี
19424
ภาษาไทย
76539
ภูมิศาสตร์
18595
ภาษาไทย
103998
ภาษาอังกฤษ
18615
พลศึกษา
18566
ภาษาไทย
108518
ภาษาไทย
1494 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
18571
บริหารการศึกษา
18613
อุตสาหกรรมศิลป์
114696 การบริหารการศึกษา
103180
ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง

วิชำเอก
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
พลศึกษา
จิตวิทยา
บริหารการศึกษา

ประเภท
เกษียณ
ย้ายเป็นรองฯ

ย้ายออก
ย้ายออก
เกษียณ
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
ลาออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
เกษียณ

กำรย้ำยออก/เกษียณ/ลำออก
วัน/เดือน/ปี
โรงเรียน
30 ก.ย. 2553
-- ธ.ค. 2553
วัดไตรสามัคคี
24 มิ.ย. 2554
สมุทรปราการ
11 ส.ค. 2554
ดอกคาใต้วิทยา
30 ก.ย. 2554
นาไหมพิ
ท
ยาคมรั
ชมังคลาภิเษก
27 มิ.ย. 2555
30 ก.ค. 2555
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
28 ส.ค. 2555
โนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
7 ก.ย. 2555
ตราษตระการคุณ
30 ก.ย. 2555
30 ก.ย. 2555
30 ก.ย. 2555
30 ม.ค. 2556
ทองผาภูมิวิทยา
19 มี.ค. 2556
โนนแดงวิทยาคม
22 พ.ค. 2556
เทพศิรินทร์
3 มิ.ย. 2556
สตรีสมุทรปราการ
19 ส.ค. 2556
วิเชียรประชาสวรรค์
30 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
30 ก.ย. 2556
วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ
-- ธ.ค. 2556
8 ม.ค. 2557
สารวิทยา
เทพศิ
ร
น
ิ
ทร์ 9 โครงการฯ
13 ก.พ. 2557
20 มี.ค. 2557
มัธยมด่านสาโรง
30 ก.ย. 2557
-

รำยชือ่ ผู้มำแทนตำแหน่ง
ชือ่ - สกุล
นายศรายุทธ พุทธศรี
นางสาวปติกานต์ เกตศิลา
นายบุญส่ง พลคีรี
นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง

นายสมยศ แพนลา
นางสาวกาไล ศรีสวัสดิ์
นายถิร ฟูอินช่วย

กำรรับย้ำย/บรรจุ
วิชำเอก
ประเภท วัน/เดือน/ปี
บรรจุ
2 พ.ค. 2554 ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
บรรจุ
16 มิ.ย. 2554 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บรรจุ
16 มิ.ย. 2554
พลศึกษา
บรรจุ
29 ธ.ค. 2554 จิตวิทยาและการแนะแนว
ย้ายมา
-- ส.ค. 2555 การบริหารการศึกษา
ย้ายมา 20 พ.ย. 2555
สังคมศึกษา
ย้ายมา 19 ธ.ค. 2555
ภาษาไทย
(โครงการครูคืนถิน่ )

นางสาวพัชรี พุฒสาย
นายกฤตนัน โคตรเพชร์

บรรจุ
บรรจุ

25 มิ.ย. 2557
1 ต.ค. 2556

คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

นางอังคณา บุญกว้าง

ย้ายมา
ย้ายมา
บรรจุ
ย้ายมา
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
บรรจุ
ย้ายมา
ย้ายมา
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
ย้ายมา
ย้ายมา
ย้ายมา

6 มิ.ย. 2556
29 พ.ย. 2556
25 มิ.ย. 2557
6 ธ.ค. 2556
9 ธ.ค. 2556
22 ธ.ค. 2557
23 ก.พ. 2558
9 ก.พ .2558
22 ธ.ค. 2557
27 ก.พ. 2558
3 มี.ค. 2558
22 ธ.ค. 2557
25 มิ.ย. 2557
15 พ.ค. 2557
2 ก.ค. 2556
15 ก.ค. 2557
25 มี.ค. 2557

สังคมศึกษา
การเงิน-การคลัง
ฟิสิกส์-ประยุกต์
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
ภาษาไทย
ฟิสิกส์
เคมี
ภาษาไทย
นาฏศิลป์
การบริหารการศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม

นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
นางสาวสุพรรณี พ่วงพี
นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี
นายชัยพร เวียงคา
นางสุกัญญา การะเกด
นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ
นางสาวไพวัลย์ จาปามูล
นางสาวนฤมล รอดเสมอ
นางสาวอัมพวรรณ ปิ่นวิหค
นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
นางอัญชลี วีณะคุปต์
นางอาภรณ์ พุทธศรี
นางมยุรีย์ คนเจน

หมำยเหตุ

ลำดับ
ที่
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รำยชือ่ ผู้ใช้ตำแหน่งเดิม
ชือ่ - สกุล
นางสาวประภัศรา จานงค์อาษา
นางวาทินี ดวงนาค
นางสาวปติกานต์ เกตศิลา
นางสาววรัญญา เล็กไม่น้อย
นางสาวรวิวรรณ ดีประดับ
นางชมนาด แสนบุ่งค้อ
นายภานุรุจ แสนบุ่งค้อ
นายสมกียรติ ภัทรกุล
นายวินัย พวงเงิน
นางณีรนุช จิรชัยสุทธิกุล
นายวีระ จิรชัยสุทธิกุล
นายพิษณุกร วะดีศิริศักดิ์
นางสาวอรุณรัตน์ ประดับทอง
นางสาวบุษณีมาศ นิสาธรณ์
นางสาวสุทธินันท์ เป้าเพ็ชร
นายเมธา ขันเงิน
นางสาวกาไล ศรีสวัสดิ์
นายกฤตนัน โคตรเพชร์
นางมยุรีย์ คนเจน
นายปัญญา คลังมนตรี

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
รอง ผอ.
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
รอง ผอ.
ครู

เลขที่
ตำแหน่ง
18059
100104
2206
556
1435
100099
103175
18607
103182
106951
18719
4127
18076
80880
100100
889
18343
106942
114696
106949

วิชำเอก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาไทย
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ช่างอุตสาหกรรม
คหกรรม
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
ชีววิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ชีววิทยา
สังคมศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
การบริหารการศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์

ประเภท
เกษียณ
ลาออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
เกษียณ
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก
ย้ายออก

กำรย้ำยออก/เกษียณ/ลำออก
รำยชือ่ ผู้มำแทนตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี
โรงเรียน
ชือ่ - สกุล
30 ก.ย. 2557
1 พ.ค. 2557
12 ม.ค. 2558
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
วัดบ้านหนองพลวง
-- มิ.ย.. 2558
บ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
30 ก.ย. 2558
23 ม.ค. 2559 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่
3 เม.ย. 2560 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
30 เม.ย. 2560 โรงเรียนท้ายหาด
19 เม.ย. 2560 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
23 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
นางสาวกัญญารัตน์ สาธเลศ
28 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
11 เมษายน 2561 โรงเรียนสิงห์บุรี
15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสมุทรปราการ
17 พฤษภาคม 2561 สพม.6

กำรรับย้ำย/บรรจุ
ประเภท วัน/เดือน/ปี

บรรจุ

26 เม.ย. 2561

วิชำเอก

หมำยเหตุ

ชีววิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

สถิติวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชือ่ -นำมสกุล
นายสถิตย์ สวนพรหม
นายสวัสดิ์ เอือ้ นจิตร
นางสาวเกษร เก่งการช่าง
นางมยุรีย์ คนเจน
นางปทุมพร สินสุข
นางสายสุนี ปัญญาพิสิทธิ์
นางศรุดา ตระกูลวรรณา
นางศุภลักษณ์ จิรธนรัตน์
นางเพียงเพ็ญ พชรสุวรรณสิริ
นายนพฤทธิ์ ชาญณรงค์
นางสาวปรียาภรณ์ จิตต์รักธรรม
นายศรายุทธ พุทธศรี
นางอัญชลี วีณะคุปต์
นายสาโรจน์ จาปาศักดิ์

ต.ค. 60
-

พ.ย. 60

ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. 61
ฝ่ ำยบริ หำร
ป5
ป13/ป20-21
ป13-15
ป26
ป20
ป26
ป26-27
ป29-30
ก22-24/ป25-26
ป15-16
ป26
ป6
ป15
ป7-8
ป26
-

งำนแนะแนว
นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง
ป1
ป10
นางสาวนันณรัช อภิพงศ์กุล
ป2-3 ป9/ป27
ป4
ป4/ป11
นางทัชชภร ฐิติพงศธร
นางสาวธนิดา ทองอิม่
ก22-23
นางสาววันทนา เอีย่ มอร่าม
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้คณิตศำสตร์
นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
ก25-26
นางสุวณี ไตรสุวรรณ
ป26-28
นายสาลี ดวงนาค
ป4-10
ป7
ป10
นายปฏิมา สิงห์ศร
ป12/ป28-29
นายปัญญา คลังมนตรี
ป1
ป6-7
ป26
นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี
นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
ก8-9
นางสาวพัชรี พุฒสาย
ป24
นางสาวอรุณี จันทร์สุวรรณ
ป22
ป17
นางอชิรญา ไสวิจิตร
ป4
ป27
ป19/ป26
นายพงศธร อ่อนนวม
ป22
นางสาวนฤมล ขัติยะราช
นายประดิษฐ์พร งามแสง
ก27-29
นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์
นางสาวปณิฏฐา นอลา
นายอาทิตย์ กินีสี
ป3
ป21
ป4
ป20
นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์
ป29
-

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วัน หมำยเหตุ รั บทรำบ
-

ก15-16/ก22-23

ป2
-

1/1
3/6
1/1
3/4
3/7
2/3
1/1
2/3
1/1

-

-

2/2
6/6
1/2
-

-

-

1/2
1/3
3/7
2/3
3/4
1/2
3/5
3/3
4/4
1/1
1/3
4/4
1/1

-

-

ที่

ชือ่ -นำมสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายสมบูรณ์ อัศวภูมิ
นางกานต์พิชชา จีระศิริ
นางอาไพ สังข์นาค
นางสาวรัตนาภรณ์ เรือนคา
นางสาวชุติมา ขันธิคุณ
นางเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต
นางสาวอิสรียา สินบารุง
นางสาวสุพรรณี พ่วงพี
นางภรพรรณกรณ์ ด่านจอนฟอน
นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
นายยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์
นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
นางสาวนีราวรรณ จันทร์ดี
นางลาไพ ศรีบุรินทร์
นายสิทธิชัย โพธิ์
นางสาววิภาวดี สีสัน
นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ
นางสาวกุหลาบ ศรีเลิศ
นางสาวภัทลดา ศรีคราม
นายวิชิต แหลมฉลาด
นายเมธา ขันเงิน
นายศุภวิชญ์ ชัยมงคล
นายพีรศักดิ์ แก้วคาลา
นางสาวสรินยา อุทารส
นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์

26 นางสาวนิตยา โคตรทิพย์
27 นางสาวปภัสรา ปูลาตานัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางสุกัญญา การะเกด
นางสาวสุจินต์ ช่วยแก้ว
นางสาวดุษฎี พุ่มโพธิ์
นางสิริกร สุวรัตน์
นางสาวกาไล ศรีสวัสดิ์
นางอังคณา บุญกว้าง
นายศุภโชติ อินทร์แก้ว
นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี
นางณัฐรินีย์ ทองพลาย
นางชนิดาภา ภูหัดธรรม
นางสาววรรณรัตน์ เทียนเล็ก
นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์

ต.ค. 60 พ.ย. 60

ธ.ค. 60
ม.ค. 61 ก.พ. 61
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้วิทยำศำสตร์
ก13-15
- ป1-2/ป15
ป4
ป2-3/ป25
ป20
ป3
ป26
ป6-7
ป15
ก6 พ.ย. 60 - ก6 ก.พ. 61/ป12-13 ก.พ. 61
ป5
ป22
ป13
ป6
ป26-29
ป23
ก27-29
ป22
ป8
ป15 ก18-21/ป29
ป30
ก12/ป15
ป27
ป20
ป29
ป15
ป13
ป8
ป16
ก3-4
ก23
ก2-3
ป3
ป10
ครู อัตรำจ้ำง
ก15-17
ป6
ป5
ป4/ป28-29
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้สังคมศึกษำ
ป10
ป20
ป27
ป24
ป1-2
ป13-14
ป30
ก7
ป4/ก8/ก18
ป30-1
ป20
ป20-21
ป12
ป8
ป5
ป5
ก24
ป5
ป7

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วัน หมำยเหตุ รับทรำบ

ก19-21
ป2
ป2
ป2
-

2/7
5/7
1/1
2/1
3/4
2/92
2/2
4/5
3/5
1/1
4/7
3/3
3/3
2/2
1/1
1/1
1/2
1/1
2/3
1/1

-

-

-

-

3/5
2/3

-

-

1/1
2/2
2/3
1/2
2/2
3/3
1/2
2/3
3/3
4/4

-

-

ลาคลอด 90 วัน

ที่
13
14
15
16
17
18
19

ชือ่ -นำมสกุล
นางสาวอทิตยา เมืองซอง
นางสาวสุนันท์ แสงทอง
นางสาวชมัยพร เจนสาริกรณ์
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คามี
นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน
นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ
นางสาวกิตติรัตน์ ตามไธสง

20 นายสิริพงษ์ ฤทธิ์ประเสริฐ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางช่อทิพย์ ก้อนทองคา
นางกาญจนา สุดชานัง
นายถิร ฟูอินช่วย
นางสาวอัมพวรรณ ปิ่นวิหค
นายชัยพร เวียงคา
นางสาวภัณฑิลา ระโรงสูงเนิน
นางสาววิภาพร พาชืน่ ใจ
นางพัชรินทร์ กาวนอก
นายชิษณุชา พิกุล
นายมานะ ทิศสุวรรณ
นางวารุณี สังฆะศรี

ต.ค. 60 พ.ย. 60
ป20-21

-

ป13

ป2-3
ป3
ป6
-

ป29
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล
นางสาวฟารีดา กลองรัมย์
นางสาวธาริน คาพานิช
นางสาวสิปาง สุทธิปัญโญ
นางสาวมิกิ แซ่หย่าง
นายกฤตนัน โคตรเพชร์
นางสาวไพวัลย์ จาปามูล
นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ
นางสาวอาทิตยา ธิฆัมวงค์
นางสาวสุจินดา คาสุทธี
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์จันทร์
นางสาวปรียานุช วรรณสิงห์

ป2
-

13
14
15
16
17
18

นางสาวจารุวรรณ นันพิลา
นายวีรพล น้าหวาน
นางสาวอนัญญา ดอนพันเมือง
Ms.Louvette I. Adlaon
Ms.Louella D. Nacua
Ms.Feng ke

-

ธ.ค. 60
ม.ค. 61 ก.พ. 61
ป9
ป29
ป29
ป8
ครู อัตรำจ้ำง
ป22
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย
ป12/ป29
ก1-2/ป5
ป28-29
ป29
ก26-27
ป22
ป3-4
-

กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ก27-29
ป16-17
ป28
ป8
ป15-17
ป2
ป14
ป5
ป13-14
ป3-5 ก14-16/ป19-20
ป7
ก1-5
ป29
ป9
ป29
ครู อัตรำจ้ำง
ก20-21
ป15
ป15-17
ป26
ป27-29
-

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วัน หมำยเหตุ รับทรำบ
1/1
1/1
ก2-6
2/4
1/1
1/2
-

-

2/2

-

-

-

4/5
1/2
2/3
1/1
1/1
2/3
2/3
-

-

-

-

1/3
3/4
2/4
2/2
4/10
2/4
3/3
1/1

-

-

-

2/3
2/4
1/3
-

-

-

ที่

ชือ่ -นำมสกุล

ต.ค. 60 พ.ย. 60

19 Mr.Jonathan Dolor MartineZ
20 Ms.Freline Mondana loayon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นางเสาวนีย์ หิรัญวัฒน์
นางพรรณิภา ศุระศรางค์
นายชัชชนะ แสงเนตร
นางกนกนาถ กล้ายประยูร
นางสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์
นางสาวเมตตา ภู่ศรี
นายไพฑูรย์ เทพสุวรรณ์
นางสาวอุมาพร รักศรี
นางสาวกฤษณา เหล่าเทพ
นางสาวสมพร พุทธสถาพร
นางประภาพร ขันสุวรรณ
นายสาโรช คุ้มครอง
นางศรีสุรีย์ มณฑา
นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
นายทัตเทพ กูภ้ ูเขียว
นายอนันต์ พรมเสนสา
นางสาวอุดมวดี วรรณกูล
นางสาวชุลีรัตน์ แสงมณี
นางสาวกัญญาดา เทศารินทร์
นางสาวธนพร ขานสันเทียะ
นายธวัชชัย พรมวงค์

-

22 นางสาวศรีสกุ ัญญา ศรีสตั ยานนท์

-

1
2
3
4
5
6

-

นางอาภรณ์ พุทธศรี
นางสุภีลาวัลย์ ยิม้ เนียม
นางสาววันทาศิริ สิงห์สถิตย์
นายกิตติพิชญ์ พวงภู่
นางสาวแสงระวี อนุกูล
นางสาวกัญญาณัฐ นะยา

7 นางสาวสุนทรี เทพณรงค์
8 นายมานะ ไกรแก้ว
9 นางสาวอริสรา สุขจิต

-

1
2
3
4
5

-

นายอร่าม เสียนขุนทด
นางพงษ์ลัดดา เสียนขุนทด
นางสาวกัญจนา สุขเอม
นายบุญส่ง พลคีรี
นางสาวนฤมล รอดเสมอ

ธ.ค. 60

ม.ค. 61

ก.พ. 61

กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ก7-8/ก25-27
ป7
ป1 พ.ย.-15 ธ.ค.
ป20-21
ป6-7
ป25
ป28
ป20
ป2/ป13-14/ก22-23
ป6-7
ป3/ก15-20
ป29
ป9
ป24
ป2
ก3-5
ก9
ป19
ป24
ป4
ก26
ก25-28
ครู อัตรำจ้ำง
ป6/ป13 ป7-8/ป19
ป16
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ศิลปะ
ป6
ป13
ก13-14
ป21
ป14-15
ก15-16
ครู อัตรำจ้ำง
ป27
ก28-29 ก3/ก22-26
กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
ป3
-

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วัน หมำยเหตุ รับทรำบ

-

-

-

-

ก10-13
ก2-5
-

3/6
1/31
2/4
2/2
1/1
4/7
4/7
2/2
3/8
1/1
3/3
1/2
1/4
-

-

-

ก23

6/6.5

-

-

-

3/4
1/1
2/4
-

-

-

-

1/1
3/7.5

-

-

-

1/1
-

-

-

ที่
6
7
8
9

ชือ่ -นำมสกุล
นางสาวปาลิดา ทองแก้ว
นายสุรินทร์ ฉลาดกลาง
นายเกรียงไกร เหล่าวนิชชานนท์
นายไพรวัลย์ วีระพันธ์

10 นายสายัณห์ สุขยิง่
11 นายกวีพงศ์ เพ็งแจ่ม
12 นายสุรชัย รมยะสมิต

ต.ค. 60 พ.ย. 60
ป30
ป16
ป27

-

ป27-28
-

ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก18-22
ก30
ครู อัตรำจ้ำง
ป22-23
ป8-9
-

ก.พ. 61
ก5

ป7
ป1

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วัน หมำยเหตุ รับทรำบ
2/6
1/1
1/1
2/2
-

-

2/3
-

-

-

สถิติวันลาของลูกจ้างประจา
ประจาเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ที่
1
2
3
4
5
6

ชือ่ -นำมสกุล
นายศักดา บัวน้อย
นายลือไทย อัคจันทร์
นายอรุณ หมู่มาก
นายสุพิศ ประดา
นายเทียนศักดิ์ การะเกตุ
นายสิทธิพล ภู่ทอง

ต.ค. 60
ป6
ก11-12
ป6-12
-

พ.ย. 60
ป8-9
ป15
-

ธ.ค. 60
ป27
ป12
ก15

ม.ค. 61 ก.พ. 61
ป22-26
ป1-7
ก4-5/ป29
ป25-26
ป5-6
-

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วัน หมำยเหตุ รั บทรำบ
4/12
1/2
4/10
1/2
3/4
1/1
-

สถิติวันลาของลูกจ้างชั่วคราว
ประจาเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ที่

ชือ่ -นำมสกุล

ต.ค. 60 พ.ย. 60

1 นายมนตรี ลักษณียนาวิน

-

2 นายชาตรี จันทร์ช่วง

ป6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ป4
ป3
-

นางสาวจิรัฐิติกาล ขันธิคุณ
นางอริญชยาค์ บุณยามระ
นางสาวศิริพร ภู่ทอง
นางสาวเสาวนี ประดับมุข
นางสาววสนันยาท์ เจริญปัญญาภรณ์

นางสาวกัลยา จิตต์เสาวลักษณ์
นางสาวปัญญ์ลักษณ์ วรมงคลชัย
นางสาวมัลลิกา สุรินทร์
นางสาวอธิรญาร์ เอีย่ มสกุลล์
นางสาวขจรพร อายุยืน

13 นางสาวอัญชลีรัตน์ จันทรานนท์

-

14 นายมานู กาญจนวงค์

-

ธ.ค. 60
ม.ค. 61 ก.พ. 61
เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ
ป7/ก20-24 ป18/ป22 ป10/ป24-25
ป13
เจ้ำหน้ำที่กิจกำรนักเรียน
ป3
ธุรกำร
ป6/ป19-21/ป25 ป5/ป17
ก2
ป2-3
ป13
ป27-28 ก27-29
ป4/ป20
ป12
ป13-14
ป27
ป15
ป20-21
ป10/ป29-30
ป16/ป27
ป25
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ป8
ป18-19
เจ้ำหน้ำที่ทะเบียน
ป20
-

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วันหมำยเหตุ รับทรำบ
-

7/12

-

-

-

2/2

-

-

-

6/8
3/4
2/5
3/3
4/5
3/5
3/3
-

-

-

-

2/3

-

-

-

1/1

-

-

สถิติวันลาของลูกจ้างชั่วคราว
ประจาเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ที่

ชือ่ -นำมสกุล

ต.ค. 60

พ.ย. 60

1 นายวีรพงษ์ ชืน่ แตง
2 นางสาวประไพ ทีผุย
3 นางดวงจันทร์ ทองสร้อย
4 นางสาวจุไร ชุมนุมวรรณ
5 นางสมหมาย ชัยชุมพล
6 นางสาวอาพรรณ บุญแพ
7 นางสาวเข็มทอง โลหากาศ
8 นางบุญเกษม บุญเส็ง
9 นางสาวภักดี หนุนวงษ์
10 นางสาวน้อม อินวิเชียร
11 นางพรหมพร สุขประจวบ

ก24-25
ป3
ก7-9
-

ก23
-

12 นายชัยโรจน์ รวีหิรัญรัตน์
13 นายไพโรจน์ บ่อทอง

-

-

ป4
-

-

-

-

14 นายอดุลย์ ชัยชุมพล
15 นายปรีชา แก้วกนก
16 นางพะยอม อุน่ จันทร์
17 นายสมเกียรติ ปลักกระโทก
18 นายสุชาติ ขวัญมงคล

ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61
แม่บ้ำน
ก3-4
ก28-29
ก2
ก3
ก28-29
พนักงำนขับรถ
ป26
นักกำร
ก28-29
ก15-16
ป3-15
ยำมรักษำควำมปลอดภัย
-

มี.ค. 61 รวมครั้ง/วัน หมำยเหตุ รับทรำบ
-

2/4
2/3
2/2
2/3
1/2
-

-

-

-

1/1
-

-

-

-

3/4
1/10

-

-

-

-

-

-

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
1
งานบุคคล 1. งานทะเบียนประวัติ

เป้ำหมำย
สพฐ.
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โรงเรียน
เพื่อมีข้อมูลทะเบียน
ประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์

วิธีดำเนินกำร

โรงเรียนมีข้อมูลครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างถูกต้อง

P : ประชุมวางแผน
D : 1. จัดทาทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. เปลี่ยนแปลง บันทึก
ข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ
3. แก้ไข วัน/เดือน/ปี
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
C : ตรวจสอบความถูกต้องปีละ
1 ครั้ง
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหาบกพร่อง ให้มีข้อมูลที่
ถูกต้อง

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
1
งานบุคคล 2. การวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง

เป้ำหมำย
สพฐ.
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โรงเรียน
เพื่อเป็นการวาง
แผนการปฏิบัติงาน
การควบคุม กากับ
ดูแลเกี่ยวกับฝ่าย
บริหารงานบุคคล

ผลลัพธ์

วิธีดำเนินกำร

โรงเรียนมีอัตรากาลัง
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เพียงพอกับปริมาณ
นักเรียน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
เป็นสาคัญ

P : วิเคราะห์วางแผน
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของโรงเรียน
D : 1. จัดทาแผนอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประสานงานกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
C : ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึ้น จาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาก็
ยอมรับแนวปฏิบัติที่ได้ผลสาเร็จ
เพื่อนาไปใช้ครั้งต่อไป

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เป้ำหมำย
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
สพฐ.
โรงเรียน
1
งานบุคคล 3. การขอเลื่อนตาแหน่ง
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครูมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
บุคลากรทางการศึกษาและ และบุคลากร
วิทยฐานะข้าราชการครู
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ผลลัพธ์

วิธีดำเนินกำร

ครูมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น

P : ศึกษา วิเคราะห์
หลักเกณฑ์คุณสมบัติครูที่มีสิทธิ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่งแจ้ง
ครูผู้เกี่ยวข้องเตรียมเอกสารรอ
รับการประเมิน
D : ประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทย
ฐานะ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตาแหน่ง
C : รายงานแจ้งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ
ก็ยอมรับแนวทางปฏิบัติที่ได้ผล
สาเร็จ

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลำดับ
กลุ่มบริหำร
ภำรกิจ
ที
1
งานบุคคล 4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เป้ำหมำย

ผลลัพธ์
สพฐ.
โรงเรียน
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากร ครูและบุคลากร
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ทางการศึกษาได้รับ
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ เงินเดือนเพิ่มขึ้น
การเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

วิธีดำเนินกำร
P : แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาความดีความชอบ เพื่อ
ประชุมวางแผนวิธีการพิจารณา
D : คณะกรรมการพิจารณา
ความดีความชอบ เพื่อเสนอ
ผู้อานวยการพิจารณาสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน
C : สรุปผลการประเมิน และ
รายงานการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไปยังสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาก็
ยอมรับแนวทางปฏิบัติพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
1
งานบุคคล 5. จัดสวัสดิการประเพณี
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
5.1 การเยี่ยมไข้
5.2 งานแสดงความยินดี
5.3 งานแสดงความ
เสียใจ
5.4 งานเกษียณอายุ
ราชการ
5.5 งานปีใหม่

เป้ำหมำย
สพฐ.
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โรงเรียน
เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ครู
และบุคลากร

ผลลัพธ์

วิธีดำเนินกำร

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
เทพศิรินทร์
สมุทรปราการ มีขวัญ
และกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

P : 1. แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อประชุมวางแผน
2. เขียนโครงการแผนงาน/
กิจกรรม
D : ปฏิบัติตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใน
แผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง
ดาเนินงานตามโครงการ
C : ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ
แผน ว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใดบ้าง
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหาบกพร่อง ที่เป็นอุปสรรค
ให้ลุล่วงไปด้วยดี

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
1
งานบุคคล 6. งานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์

เป้ำหมำย
สพฐ.
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โรงเรียน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์

ผลลัพธ์

วิธีดำเนินกำร

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับเครื่อง
ราช อิสริยาภรณ์

P : ประชุมวางแผน
D : 1. ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบ
สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. ดาเนินการเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
จักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. จัดทะเบียนผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา และผู้คืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
C : ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่
ละขั้นตอนกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ว่ามี
ปัญหาอะไรเกิดขึ้น จาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา
หรือถ้าไม่มีปัญหาก็ยอมรับแนวปฏิบัติ
ที่ได้ผลสาเร็จเพื่อนาไปใช้ครั้งต่อไป

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เป้ำหมำย
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
สพฐ.
โรงเรียน
1
งานบุคคล 7. การขอมีบัตรข้าราชการ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูทุกคนมี
และบุคลากร
บัตรข้าราชการ
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ผลลัพธ์
ข้าราชการครูมีบัตร
ข้าราชการ

วิธีดำเนินกำร
P : ประชุมวางแผน
D : 1. ผู้ขอมีบัตรกรอก
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล
ต่างๆ โดยมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบเอกสารความ
ถูกต้อง
3. เสนอไปยังสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เพื่อดาเนินการต่อไป
4. ส่งคืนบัตรข้าราชการครู
ให้แก่ผู้ขอมีบัตร
C : ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่ามี
ปัญหาอะไรจาเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนใดบ้าง
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหาบกพร่อง

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
1
งานบุคคล 8. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ

เป้ำหมำย
สพฐ.
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โรงเรียน
เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
จิตสานึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่รับผิดชอบ
โดยยึดมั่นระเบียบวินัย
จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

ผลลัพธ์

วิธีดำเนินกำร

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน
เป็นสาคัญ

P : 1. แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อประชุมและวางแผน กาหนด
หลักสูตรการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการสถานศึกษา
9. ศึกษาวิเคราะห์คุณ
ลักษณะเฉพาะตาแหน่ง ลักษณะ
งานตามตาแหน่งที่ได้รับการ
กาหนดตาแหน่ง
D : 1. นิเทศครูและบุคลากรที่
บรรจุใหม่ทุกคน โดยแจ้งภาระ
งาน และมาตรฐานคุณภาพงาน
2. ดาเนินการพัฒนาตาม
หลักสูตร
3. ดาเนินการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี
คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
C : ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงาน
A : จัดให้มีการพัฒนาตามความ
เหมาะสมและต่อเนื่อง

หมำยเหตุ

แบบสรุปผลกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ลำดับ
กลุม่
ภำรกิจ
ที
บริหำร
1
งานบุคคล 9. งานวินัยและการรักษา
วินัย

เป้ำหมำย
สพฐ.
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีทักษะ
ที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

โรงเรียน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน

ผลลัพธ์

วิธีดำเนินกำร

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่
นักเรียน

P : แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
ประชุมและวางแผนงาน
D : 1. คณะกรรมการ
ดาเนินการสอบสวนให้ได้ความ
จริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า
2. รายงานผลต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน
3. ผู้อานวยการโรงเรียนสั่ง
ยุติเรื่อง
C : ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึ้น จาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่
A : ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มี
ปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาก็
ยอมรับแนวปฏิบัติที่ได้ผลสาเร็จ
เพื่อนาไปใช้ครั้งต่อไป

หมำยเหตุ

ภาคผนวก

