
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562 
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลพบิูลเวศม์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 1.ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ๒๕62) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน -  คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๑,343  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 ๓ 39 51 90 30 
อนุบาล  2 4 56 62 118 29 
อนุบาล  3 ๕ 61 52 113 22 

รวมอนุบาล ๑2 156 165 321  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ๖ 86 79 165 28 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ๖ 80 104 184 31 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ๖ 76 90 166 28 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ๖ 86 72 158 26 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ ๖ 85 99 184 31 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ๖ 86 79 165 28 

รวมประถม ๓๖ 499 523 1,022  
รวมทั้งหมด ๔8 655 688 1,343  

        
 

      จ านวนนักเรียนในหลักสูตรปกติ  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 ๓ 39 51 90 30 
อนุบาล  2 3 44 45 89 30 
อนุบาล  3 3 40 39 79 26 

รวมอนุบาล 9 123 135 258  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 4 60 53 113 28 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 4 56 82 138 35 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 4 52 67 119 29 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 4 65 49 114 29 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 4 60 74 134 34 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 4 60 56 116 29 

รวมประถม 24 353 381 734  
รวมทั้งหมด 33 476 516 992  

 
 



    จ านวนนักเรียนหลักสูตร  Mini  English  Program  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล  1 - - - - - 
อนุบาล  2 1 12 17 29 29 
อนุบาล  3 2 21 13 34 17 

รวมอนุบาล 3 33 30 63  
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 2 26 26 52 26 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 2 24 22 46 23 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 2 24 23 47 24 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 2 21 23 44 22 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 2 25 25 50 25 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 2 26 23 49 25 

รวมประถม 12 146 142 288  
รวมทั้งหมด 16 179 172 351  

 

ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนในระดับปฐมวัย และประถมศึกษา 

 
 

 
 
 

 



2. ข้อมูลครูและบุคลากร   (ข้อมูล ณ  วันที่  20  มีนาคม  2563 ) 
    ครูประจ าการ  จ านวน  61  คน  เป็นผูบ้ริหาร  2  คน  เป็นครูผู้สอน  59  คน  

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ (ปี) ณ  
อายุราชการ 

(ปี)  
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นางพีรานุช ไชยพิเดช 43 ปี 0 เดือน 

26 วัน 
21 ปี 8 
เดือน 23 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

- ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
- ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
- ศษ.ด.การบรหิารการศึกษา 

 ผู้อ านวยการโรงเรยีน 280 

2 นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์ 43 ปี 11 
เดือน 4 วัน 

15 ปี 2 
เดือน 27 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
-วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 250 

3 นางณัฐภรณ์  สายพิมพ์ 
(เกษียณ 30 ก.ย.62) 

61 ปี 5 เดือน 
14 วัน 

38 ปี 10 
เดือน 19 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.การประถมศึกษา   

4 นางกฤตวรรณ สมบัต ิ   
(เกษียณ 30 ก.ย.62) 

61 ปี 3 เดือน 
5 วัน 

41 ปี 8 
เดือน 3 วัน 

ช านาญการ ค.บ.การประถมศึกษา    

5 นางวันทนา บัณฑรวรรณ  
(เกษียณ 30 ก.ย.62) 

60 ปี 6 เดือน 
10 วัน 

39 ปี 10 
เดือน 8 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.การประถมศึกษา    

6 นางพิศมัย    ช่อวิเชียร 59 ปี 10 
เดือน 24 วัน 

36 ปี 9 
เดือน 19 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.พลศึกษา สังคมศึกษา ,ประวัตศิาสตร์  
สุขศึกษา,ลูกเสือ,แนะแนว  
Science (เพิ่ม)ป.๔ 

4/30 

7 นางสาวศรีสุดา นุ่มอ่ า 59 ปี 3 เดือน 
3 วัน 

36 ปี 10 
เดือน 4 วัน 

ช านาญการ -กศ.บ.การประถมศึกษา 
-ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 

กอท. ป.๕-๖ 
Math,ลูกเสือ ป.๕ 

4/33 

8 นางสาวสุชีลา    ตันติเมธาวี 57 ปี 4 เดือน 
14 วัน 

32 ปี 7 
เดือน 20 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ป.๖ 
ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.๖ 

9/54 

9 นางบังอร  ภูพัฒนะ 56 ปี 10 
เดือน 24 วัน 

35 ปี 6 
เดือน 17 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.ภูมิศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ป.๖ 
ลูกเสือ,แนะแนว ป.๖ 

6/45 

10 นางสาวอุไรวรรณ วรญาาณศรี 56 ปี 10 
เดือน 18 วัน 

31 ปี 10 
เดือน 18 วัน 

ช านาญการ กศ.บ.บรรณารักษศาสตร ์ การเขียนสร้างสรรค ์ป.๒-๔ 4/30 

11 นางพรรณี พลายคุม 54 ปี 10 
เดือน 6 วัน 

31 ปี 8 
เดือน 19 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.บ.เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ภาษาไทย ,วิทยาศาสตร ์
ลูกเสือ,แนะแนว,กอท 
ชุมนุม/สะเต็ม ป.๔ 

20/69 

12 นางบุศรินทร ์ ผึ่งบรรหาร 53 ปี 4 เดือน 
14 วัน 

28 ปี 5 
เดือน 5 วัน 

ช านาญการ
พิเศษ 

กศบ ภาษาไทย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ ๓/๔ 13/133 

13 นางสาวสุพัฒตา ราช่อง 43 ปี 2 เดือน 
20 วัน 

3 ปี 3 เดือน 
0 วัน 

คร ู ค.บ.การประถมศึกษา ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.1 

8/83 

14 นางสาวอุไรวรรณ   มะเดชา 42 ปี 11 
เดือน 15 วัน 

15 ปี 2 
เดือน 27 วัน 

ช านาญการ - ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
- ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,กอท, 
สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร,์Math 
วิทยาศาสตร์,ลูกเสือ+แนะแนว, 
ชุมนุมสะเต็ม (เพิ่ม),Science ป.๓ 

10/62 

15 นางสาวณัฐชยา ฐานะราช  
(ย้าย 7/11/62) 

42 ปี 7 เดือน 
16 วัน 

9 ปี 10 
เดือน 27 วัน 

ช านาญการ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ    

16 นางสุดาพร หาญจรงิ 41 ปี 6 เดือน 
13 วัน 

9 ปี 9 เดือน 
22 วัน 

ช านาญการ - ค.บ.ชีววิทยา 
- ศศ.ม.บรหิารการศึกษา 

สังคมศึกษา,ลูกเสือ/เนตรนาร ี
ประวัติศาสตร์,Math,คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์,Health,Science 
ภาษาไทย ป.๓ 

8/134 

17 นายสมนึก  สุยะสบื 41 ปี 5 เดือน 
23 วัน 

10 ปี 11 
เดือน 19 วัน 

ช านาญการ ค.บ.การประถมศึกษา ประวัติศาสตร์ลูกเสือ ป.๑-๖ 
การศึกษาเพื่อการเรยีนรู ้ป.๕ 

5/51 

18 นางสาวภภัสสร   ดวงมณี 40 ปี 9 เดือน 
9 วัน 

4 ปี 2 เดือน 
0 วัน 

คร ู ศษ.บ.  คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร,์ห้องคณิต,ลูกเสือ/
เนตรนารี,แนะแนว,Math ป.๕ 

13/111 

19 นายวันชัย  เสือใหญ ่ 40 ปี 5 เดือน 
13 วัน 

3 ปี 5 เดือน 
13 วัน 

คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ป.๒,ป.๕ 
สื่อสารภาษาอังกฤษ ป.๕ 
Conversation ป.๕ 

10/67 

20 นายภาษิต  สายจันทร ์ 40 ปี 3 เดือน 
21 วัน 

3 ปี 2 เดือน 
26 วัน 

คร ู - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
- ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ป.๑-๒ 8/70 



ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ (ปี) ณ  
อายุราชการ 

(ปี)  
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
21 นางสาวศิริประภาพรรณ์ ตุ้ม

วิจิตร 
40 ปี 1 เดือน 
14 วัน 

9 ปี 7 เดือน 
18 วัน 

ช านาญการ - ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 
- กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย 

เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ ๓/๒ 31/232 

22 นายฉัตรพันธ์  นิลก าแหง 39 ปี 6 เดือน 
14 วัน 

8 ปี 8 เดือน 
1 วัน 

ช านาญการ - ศป.บ. ทัศนศิลป ์
- ค.ม.เทคโนโลยีการศึกษาฯ 

ศิลปะ ป.๓,ป.๕ 
ลูกเสือ ป.๑-๖ 

6/50 

23 นางสาวกรนภา วัชระธ ารงกุล 37 ปี 5 เดือน 
18 วัน 

1 ปี 4 เดือน 
1 วัน 

ครูผู้ช่วย - ศษ.บ. การประถมศึกษา 
- กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 

ภาษาไทย,Math,Science,Health 
สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร ์ 
วิทย์+คณิต,ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.๒ 

28/208 

24 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย ์ 36 ปี 10 
เดือน 14 วัน 

4 ปี 4 เดือน 
15 วัน 

คร ู วท.บ. สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร ์ป.๔-๖ 
ลูกเสือ ป.๖ 

7/66 

25 นางสาวพัชรียา จันทะไทย 36 ปี 5 เดือน 
9 วัน 

7 ปี 4 เดือน 
19 วัน 

คร ู กศบ.การประถมศึกษา ภาษาไทย,Math,Science,Health 
สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร ์ 
วิทย์+คณิต,ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.๒ 

6/126 

26 นางปริศนา จตุรปา 36 ปี 4 เดือน 
5 วัน 

11 ปี 0 
เดือน 24 วัน 

ช านาญการ - ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
- ศษ.ม บริหารการศึกษา 

ลูกเสือ-เนตรนารี,ชุมนุม,Science 
สื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ 
,English for communication 
English,Conversation(เพิ่ม)ป.๔ 

14/82 

27 นางสาวสุวรรณี  บุญทัน 35 ปี 8 เดือน 
0 วัน 

9 ปี 0 เดือน 
19 วัน 

ช านาญการ - ศษ.บ.คณิตศาสตร ์
- ศษ.ม บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์,คณิตศาสตร/์Learn  
ห้องปฏบิัติการคณิต,ลูกเสือ/แนะ
แนว/Math,ชุมนุม/สะเต็ม ป.๖ 

10/120 

28 นางอรวรรณ  กันธิยะ 35 ปี 6 เดือน 
7 วัน 

2 ปี 11 
เดือน 18 วัน 

คร ู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่๑/๒ 12/105 

29 นางสาวพัชรนันท์ เวียงสันเทยีะ 35 ปี 4 เดือน 
20 วัน 

4 ปี 3 เดือน 
6 วัน 

คร ู ศษ.บ.ศิลปศึกษา  ศิลปะ ป.๑-๒,ป.๔,ป.๖ 
แนะแนว/ชุมนุม ป.๔ 
ลูกเสือ ป.๔ 

6/64 

30 นางสาวศุภากาญจน์ พลอยเจริญ 34 ปี 6 เดือน 
7 วัน 

4 ปี 3 เดือน 
6 วัน 

คร ู  ศษ.บ. การปฐมวัยศึกษา เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 2/2 18/93 

31 นางสาวกัญญาพัชญ ์วังแสง 
(ย้าย 16/12/62) 

33 ปี 10 
เดือน 24 วัน 

6 ปี 10 
เดือน 6 วัน 

คร ู - วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
- ศษ.ม บริหารการศึกษา 

   

32 นางสาวเดือนเต็ม  มัดตาเฮต 33 ปี 10 
เดือน 19 วัน 

4 ปี 3 เดือน 
6 วัน 

คร ู - บธ.บ.การบริหารธุรกิจ
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
- ศษ.ม.นวัตกรรมหลักสตูร
และการจัดการเรยีนรู ้

คอมพิวเตอร ์อ.๒-อ.๓,ป.๓ 
ลูกเสือ ป.๓ 

23/117 

33 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช 33 ปี 9 เดือน 
12 วัน 

7 ปี 7 เดือน 
26 วัน 

คร ู ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์/การศึกษาเรียนรู ้ป.๔-๕ 
Health,ประวัติศาสตร ์ป.๕ 
วิทยาศาสตร์ ,ลูกเสือ-เนตรนารี  
กอท ,Science ,English ป.๕ 

12/105 

34 นางสาวศรินยา  พลอาจ 33 ปี 9 เดือน 
5 วัน 

4 ปี 4 เดือน 
9 วัน 

คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ-เนตรนาร ี,แนะแนว ป.๖ 
สื่อสารภาษาอังกฤษ (เพิ่ม)ป.๖ 
ภาษาอังกฤษ,English ป.๖ 
Conversation(เพิ่ม)ป.๖ 
English for communication ป.๖ 

5/42 

35 นาย ปรีชา มหาโพธิกุล 33 ปี 3 เดือน 
11 วัน 

3 ปี 11 
เดือน 21 วัน 

คร ู กศ.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.๓,ป.๖, 
ลูกเสือ ป.๓-๔,ป.๖ 
ประวัติศาสตร ์ป.๖ 

4/30 

36 นางสาวนภาวรรณ ยบุลช ู 32 ปี 10 
เดือน 11 วัน 

8 ปี 6 เดือน 
12 วัน 

ช านาญการ - ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
- ศษ.ม.การหริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.๒-๔ 11/79 

37 นายวชิรวิทย ์เมืองอินทร์ 31 ปี 4 เดือน 
14 วัน 

7 ปี 6 เดือน 
28 วัน 

ช านาญการ - ค.บ.วิทยาศาสตร ์
- ศษ.ม.การหริหาร
การศึกษา 

การศึกษาเพื่อเรยีนรู ้ป.๔,ป.๖ 
วิทยาศาสตร์/Learn ป.๖ 
วิทยาศาสตร์, Science (เพิ่ม) ป.๖ 
แนะแนว,ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.๖ 

10/115 

38 นางสาวธนิษฐา ชมศิลป ์ 31 ปี 2 เดือน 
18 วัน 

5 ปี 0 เดือน 
4 วัน 

คร ู - ศ.บ. ศิลปะบัณฑิต 
- ศษ.ม.การหริหาร
การศึกษา 

นาฏดุรยิางค ์ป.๓ 
นาฏศิลป+์ศิลปะ+กอท ป.๓ 
แนะแนว,ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.๔ 
นาฏศิลป์,นาฏศลิป์+ศิลปะ ป.๔ 

9/70 



ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ (ปี) ณ  
อายุราชการ 

(ปี)  
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
39 นางสาวกันต์ชญาณี ส่งเจริญ

ทรัพย ์
30 ปี 6 เดือน 
22 วัน 

5 ปี 3 เดือน 
2 วัน 

คร ู - ศษ.บ.คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอรศ์ึกษา 
- ค.ม.การหริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร,์Science,ชุมนุม 
ลูกเสือ-เนตรนารี,Math ป.๔ 
กอท ,English ป.๔ 

18/92 

40 นายอานุภาพ   สุกรินทร ์ 30 ปี 3 เดือน 
3 วัน 

3 ปี 11 
เดือน 21 วัน 

คร ู ค.บ.พลศึกษา พลศึกษา ป.๔-๖,สุขศึกษา ป.๖ 
ลูกเสือ ป.๓-๔,ป.๖ 

5/56 

41 นางสาวจิตรา บุญพิมล 30 ปี 2 เดือน 
26 วัน 

2 ปี 5 เดือน 
10 วัน 

ครูผู้ช่วย ศศ.บ. สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร ์อ.๒-อ.๓,ป.๑-๒ 14/162 

42 นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์ 29 ปี 11 
เดือน 16 วัน 

3 ปี 0 เดือน 
10 วัน 

คร ู วท.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์,แนะแนว,ลูกเสือ ป.๔ 
ปฏิบตัิการคณิตศาสตร์,ชุมนุม ป.๔ 

46/245 

43 นาย ไพทูลย ์สุขส าอางค ์ 29 ปี 9 เดือน 
26 วัน 

1 ปี 11 
เดือน 9 วัน 

ครูผู้ช่วย ศศ.ป ดนตรีไทย ดนตร ีป.๕-๖,นาฏดรุิยางค์ ป.๒ 
ดนตร+ีศิลปะ+กอท. ป.๒ 
ดนตร+ีศิลปะ, ลูกเสือ ป.๖ 
แนะแนว ป.๖ 

4/30 

44 นางสาวสิริน ฤทธิหมุน 
(ลาออกจากราชการ 29/2/63) 

28 ปี 0 เดือน 
6 วัน 

3 ปี 5 เดือน 
13 วัน 

คร ู กศ.บ.ภาษาไทย ภาษาไท ,ลูกเสือ-เนตรนารี ป.๖ 
แนะแนว ,Math (เพิ่ม) ป.๖ 

10/60 

45 นางสาวนิภาวรรณ  บุญพันธ์ 27 ปี 9 เดือน 
18 วัน 

0 ปี 1 เดือน 
18 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป   1/12 

46 นางสาวหฤทัย  สุขสุด 27 ปี 6 เดือน 
22 วัน 

3 ปี 0 เดือน 
10 วัน 

คร ู ค.บ.คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,Science 
ลูกเสือแนะแนว,ชุมนุมสะเต็ม ป.๓ 

102/280 

47 นางสาวจิตรลดา กัปตัน 27 ปี 6 เดือน 
14 วัน 

0 ปี 11 
เดือน 2 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์ป.๓-๕ 
ลูกเสือ-เนตรนารี,แนะแนว ป.๕ 

20/175 

48 นางสาววโรชา  เอมโคกสลุด 27 ปี 4 เดือน 
24 วัน 

1 ปี 4 เดือน 
1 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย,ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.๖ 
Science,English ป.๖ 
English for communication ป.๖ 

9/112 

49 นายธงชัย มีบุญ 27 ปี 4 เดือน 
11 วัน 

0 ปี 1 เดือน 
18 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.ภาษาไทย   1/12 

50 นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ 26 ปี 11 
เดือน 15 วัน 

3 ปี 4 เดือน 
24 วัน 

คร ู ค.บ.การสอนภาษาไทย ภาษาไทย,ลูกเสือ-เนตรนาร ีป.๕ 
แนะแนว,Math ป.๕ 

10/60 

51 นางสาวกุลสิร ิ สมบูรณ์ 26 ปี 7 เดือน 
15 วัน 

2 ปี 8 เดือน 
0 วัน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ.สังคมศึกษา ภาษาไทย,สังคมศึกษา,กอท 
วิทยาศาสตร์ ,ลูกเสือ+แนะแนว 
ประวัตศิาสตร์,Math,Science ป.๓ 

10/77 

52 นางสาวทิพวรรณ จันทร์จร 26 ปี 4 เดือน 
14 วัน 

2 ปี 8 เดือน 
0 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.ภาษาไทย ภาษาไทย,วิทยาศาสตร ์ป.๑ 
ศิลปะ/ดนตร/ีกอท,คณิตศาสตร ์ 
Math (เพิ่ม),Science,ลูกเสือ ,
คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา
,ประวัตศิาสตร์  ป.3 

7/63 

53 นายคมสัน  ไชยปัดทุม 26 ปี 4 เดือน 
2 วัน 

2 ปี 8 เดือน 
0 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา ,แนะแนว ป.๔ 
ประวัติศาสตร ์,ลูกเสือ ป.๔ 

14/98 

54 นางสาวชลลดา โคตโยธา 26 ปี 3 เดือน 
16 วัน 

0 ปี 1 เดือน 
18 วัน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ.ภาษาไทย   1/12 

55 นางสาวอริสา  ปราณีวัฒน์ 26 ปี 0 เดือน 
27 วัน 

2 ปี 5 เดือน 
18 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.สังคมศึกษา ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.2 

8/68 

56 นางสาวชฎาพร  สีวอ 26 ปี 0 เดือน 
21 วัน 

1 ปี 4 เดือน 
1 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.1 

12/138 

57 นางสาวเพ็ญพิชา  ใจม่ัน 25 ปี 8 เดือน 
13 วัน 

1 ปี 4 เดือน 
1 วัน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 1/3 17/160 



ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ (ปี) ณ  
อายุราชการ 

(ปี)  
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
58 นายวัชรพงษ์ คงคาชนะ 25 ปี 4 เดือน 

25 วัน 
0 ปี 11 
เดือน 2 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.คณิตศาสตร ์ Health,ลูกเสือ-เนตรนาร ี 
Math ,ชุมนุม English Clup  
ชุมนุม/สะเต็ม ,English ป.๕ 

13/144 

59 นางสาวกวีณา แซ่เหลือง 25 ปี 3 เดือน 
24 วัน 

1 ปี 5 เดือน 
19 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา ภาษาไทย,สังคมศึกษา,กอท 
วิทยาศาสตร์,ลูกเสือ/แนะแนว 
ชุมนุมสะเต็ม,Math (เพิ่ม)ป
Science  (เพิ่ม)ป.๓ 

13/150 

60 นางสาวชุดารัตน์ พารา 25 ปี 1 เดือน 
13 วัน 

0 ปี 11 
เดือน 2 วัน 

ครูผู้ช่วย ค.บ.คณิตศาสตร ๋ คณิตศาสตร ์ป.๓-ป.๔ ,แนะแนว 
ปฏิบตัิการคณิตศาสตร์,ลูกเสือป.๔ 

19/120 

61 นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง 24 ปี 11 
เดือน 19 วัน 

1 ปี 5 เดือน 
19 วัน 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 2/3 20/157 

 

ผู้ช านาญงานของโรงเรียน    จ านวน  2  คน   
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง/หน้าที ่
1 นางสาวสุจิตร  ก าลังเดช 64 ผู้ช านาญการด้านแผนงานงบประมาณ 
2 นางบังอร ดารากร ณ อยุธยา 71 ผู้ช านาญการด้านโครงการอาหารกลางวัน 

 

พนักงานราชการ    จ านวน  2  คน   

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบ 
การณ์
สอน 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางสาวพัชรี เมตตาจิตร 38 13 - คบ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม
อนุบาลชั้นปีที่ 3 

7/65 

2 นางสาวมณฑา เมธยะกุล 
(ลาออกไปรับราชการ 27/8/62) 

36 13 - คบ. การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อม
อนุบาลชั้นปีที่ 3 

๓๔ 

 

ครูอัตราจ้าง   จ านวน  21  คน   

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ (ปี)  อายุราชการ (ปี)  
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ
การ

พัฒนา/ปี 
1 นางเปรมจิตต ์ หลังสัน 61 ปี 5 เดือน 

26 วัน 
1 ปี 5 เดือน 

19 วัน 
ครูผู้ทรงคุณค่า ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทยแนะแนว,Math 

ลูกเสือ,Science (เพิ่ม) ป.๔  
4/30 

2 นางสาวสุธาสินี  แช่มมี 49 ปี 3 เดือน 
14 วัน 

8 ปี 3 เดือน 
14 วัน 

ครูขาดแคลนฯ ค.บ.พลศึกษา พลศึกษา ป.๑-๓ 
สุขศึกษา ป.๓,ลูกเสือ ป.๑-๒ 

3/42 

3 นางสาวพิมพ์นารา  วันษาดา 46 ปี 4 เดือน 
26 วัน 

6 ปี 9 เดือน 
19 วัน 

ครูขาดแคลนฯ ค.บ. นาฏศิลป ์ ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.1 

5/58 

4 นางจารุวรรณ โรจนะเทพประสทิธ์ิ 67 ปี 5 เดือน 
22 วัน 

47 ปี 10 เดือน 
2 วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ. การอนุบาลศึกษา เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 2/4 4/30 

5 นางผุสดี  ธรรมศิร ิ 64 ปี 6 เดือน 5 
วัน 

44 ปี 8 เดือน 
22 วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ.ภาษาไทย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 1/1 4/30 

6 นางณัฐภรณ์  สายพิมพ ์ 61 ปี 5 เดือน 
14 วัน 

0 ปี 4 เดือน 
19 วัน 

ครูอัตราจ้าง คบ.ประถมศึกษา ภาษาไทย,คณิตศาสตร ์ 
สังคมศึกษา,ประวัติศาสตร ์ 
วิทยาศาสตร์ ,ลูกเสือ-เนตรนาร ี
Math ,Science ,Health ป.๓ 

4/30 

7 นางสาวขัตติยา สุริยะกมล 43 ปี 11 เดือน 
3 วัน 

5 ปี 5 เดือน 2 
วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา สังคมศึกษา,สุขศึกษา ,แนะแนว 
ลูกเสือ,Science ,Math ป.๕ 

3/30 

8 นางสาวมารีนา แบรอฮีม 38 ปี 7 เดือน 
18 วัน 

6 ปี 9 เดือน 
19 วัน 

ครูอัตรจ้าง การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 2/1  8/79 



ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ (ปี)  อายุราชการ (ปี)  
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ/วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ
การ

พัฒนา/ปี 
9 นางสาวเสาวลักษม์ เอ่ียมส าอางค์ 37 ปี 8 เดือน 

10 วัน 
4 ปี 9 เดือน 

21 วัน 
ครูอัตรจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา ภาษาไทย,วิทยาศาสตร ์ป.๑ 

ศิลปะ/ดนตร/ีกอท,คณิตศาสตร ์ 
Math (เพิ่ม),Science,ลูกเสือ ,
คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา
,ประวัตศิาสตร์  ป.3 

6/64 

10 นางสาวสิริรัตน์ สวัสดิกุล 37 ปี 4 เดือน 
19 วัน 

7 ปี 5 เดือน 5 
วัน 

ครูอัตรจ้าง วท.บ.วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.1 

6/64 

11 นางสาวสุกัลยา เอ่ียมใจรัก 30 ปี 9 เดือน 4 
วัน 

5 ปี 9 เดือน 
19 วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ.คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ป.๑, 
คอมพิวเตอร ์อ.๒-อ.๓,ป.๑-๒ 

8/65 

12 นางสาวจิราวรรณ  ก่ึงวงค์ 29 ปี 2 เดือน 0 
วัน 

4 ปี 10 เดือน 
14 วัน 

ครูอัตรจ้าง ศศ.บ. เอกสารสนเทศ
ศาสตร ์(บรรณารักษ์
ศาสตร์) 

ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.2 

6/42 

13 นางสาวอัญชัญ สีหาฤทธ์ิ 28 ปี 2 เดือน 
23 วัน 

10 เดือน 19 
วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ.ชีววิทยา ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.2 

5/42 

14 นางสาวศริวรรณ ปานมุข 28 ปี 2 เดือน 
16 วัน 

3 เดือน 19 วัน ครูอัตรจ้าง ค.บ.การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 1/2 1/12 

15 นางสาว สุดารัตน์ สุวงค ์ 25 ปี 10 เดือน 
27 วัน 

2 ปี 8 เดือน 
23 วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ. การสอนภาษาจีน ภาษาจีน ป.๔-๖แนะแนว+ลูกเสือ 
ป.๖ 

8/64 

16 นางสาวศุทธินี โนนริบรูณ์ 25 ปี 0 เดือน 
25 วัน 

2 ปี 2 เดือน 
16 วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ.การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 3/1 9/85 

17 นางสาวขนิษฐา ภูสิทธ์ิ 25 ปี 0 เดือน 6 
วัน 

10 เดือน 19 
วัน 

ครูอัตรจ้าง ศศ.บ.การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 1/3 2/18 

18 นางสาวธนพร  จันทร์ศร ี 24 ปี 8 เดือน 
10 วัน 

6 เดือน 19 วัน ครูอัตรจ้าง ค.บ.การประถมศึกษา ภาษาไทย,วิทยาศาสตร,์กอท. 
ดนตร/ีนาฎศลิป์,Science (เพิ่ม)  
คณิตศาสตร ์,Math (เพิ่ม) ,ลูกเสือ  
แนะแนว/ชุมนุม ,ชุมนุม/สะเต็ม 
สุขศึกษา,สังคมศึกษา  
ประวัติศาสตร ์ป.2 

4/30 

19 นางสาวชื่นนภา  เพิ่มพูล 24 ปี 5 เดือน 
13 วัน 

6 เดือน 23 วัน ครูอัตรจ้าง ค.บ.การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 1/1 2/18 

20 นางสาวสิริรัตน์ บัวแป้น 24 ปี 1 เดือน 
28 วัน 

10 เดือน 19 
วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ.การศึกษาปฐมวัย เตรียมความพร้อมอนุบาลชั้นปีที่ 3/3 7/65 

21 นางสาววันวิสา  เขียวไสว 23 ปี 9 เดือน 
18 วัน 

0 ปี 6 เดือน 
19 วัน 

ครูอัตรจ้าง ค.บ.การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.๔-๕ 
สังคมศึกษา ,ประวัตศิาสตร์ ป.๓ 
กอท. ป.๔, Health ป.๔ 
ลูกเสือ ป.๓ ,Math ป.๓ 

3/24 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลูกจ้างประจ า  ข้อมูล  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2563 (ไปช่วยราชการ ๑ คน ที่สพป.สุพรรณบรีุ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ ์
การท างาน(ปี) 

วุฒิ งานที่รับผดิชอบ 
จ านวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 สุกรรยา    ปะเถตัง 41 21 ม.3 เอกสารงานพัสดุ,บัญชีอาหารเสริม (นม) ๒/๑๒ 
2 นางวรรณา   ผาสุกทรง 52 2 ป.6 ท าความสะอาดสายชั้น ป. 1 ,ห้องน้ าชั้น 2 อาคาร 3 ๒/๑๒ 
3 นางลออ   วงษ์ภูดร 55 29 ป.4 ประกอบอาหารที่ครัว,ท าความสะอาดสายชั้น ป. 6 ๒/๑๒ 
4 นางสุพรรณี   เทศจันทร ์ 56 32 ป.4 บริการตักอาหารให้นักเรียน,ท าความสะอาดบันไดชั้น 2 อาคาร 3   ๒/๑๒ 
5 นางสมใจ  ปัดกอง 

(ลาออก 30 พศจิกายน 2562) 
55 29 ป.4 ท าความสะอาดสายชั้น ป. 5  

ท าความสะอาดห้องน้ าชั้น 4 อาคาร 3 
๒/๑๒ 

6 นางแววตา   สีนวลแล 47 21 ป.6 บริการตักอาหารให้นักเรียน,ท าความสะอาดสายชั้น ป. 2  
ท าความสะอาดห้องน้ าชั้น 3 อาคาร 3 

๒/๑๒ 

 

ลูกจ้างชั่วคราว  ข้อมูล  ณ  วันที่  20  มีนาคม  2563 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ประสบการณ ์
การท างาน(ปี) วุฒ ิ งานที่รับผิดชอบ จ านวนครั้ง/ชั่วโมงที่

รับการพัฒนา/ปี 
1 นางเลิศ ก าจรกลาง 57 22 ป. 4 พ่ีเลี้ยง อ.1  ชั้นบน ๒/๑๒ 
2 นางวันทนา ไทยเจริญ 52 22 ม. 3 ท าบัญชีโครงการอาหารกลางวัน ๒/๑๒ 
3 นางสาวนงลักษณ์ สุทธิประภา 40 19 ป. 6 ท าความสะอาดสายชั้น ป. 4 ห้องน้ าล่างอาคาร 1 ๒/๑๒ 
4 นางสาวสันทนา ไพยะสิต 38 12 ม. 1 พ่ีเลี้ยงอนุบาล 3 ขวบห้อง1 ๒/๑๒ 
5 นางบุญชุบ กอนใหม่ 71 50 ป. 4 ประกอบอาหารที่ครัว ๒/๑๒ 
6 นายจรงค์ ภู่ลับ 49 11 ป. 4 ดูแลโรงอาหาร  เก็บขยะ ๒/๑๒ 
7 นางทองมา ประเสริฐลาภ 46 8 ป. 3 พ่ีเลี้ยงอนุบาล 3 ขวบห้อง 3 ๒/๑๒ 
8 นางสมศรี นุ่มนวล 63 7 ป. 4 ท าความสะอาดอาคาร 2 ชั้น 3 ,ห้องน้ าอาคาร 2 ๒/๑๒ 
9 นางสาวค าสอน นนทะน า 56 6 เดือน ป.4 ท าความสะอาด 3 ชั้น 3 และ 4  

10 นายบุญชื่น เพ็ชรดีทน 43 3 ป.6 หน้าประตู  รักษาความสะอาดสนาม ๒/๑๒ 
11 นางภัทราภรณ์ ประนันโต 41 3 ม.3 ห้องครัว  ห้องคอมพิวเตอร์ บันไดกลาง ๒/๑๒ 
12 นายสมหวัง วงษ์ภูดร 62 40 ป.4 ขับรถ ๒/๑๒ 
13 นางวันนา นิลเพ็ชร 61 46 ป.4 ห้องครัว  ห้องสมุด ๒/๑๒ 
14 นายประชันชัย สีนวลแล 52 3 ปวส. ช่างไฟ ๒/๑๒ 
15 นางสีมะ ศรีเงิน ๔๗ 2 ป.6 พ่ีเลี้ยงอนุบาล ๒/๑๒ 
16 นางสาวพัชรา เสือลอย  2  พ่ีเลี้ยงอนุบาล ๒/๑๒ 

 
 
เจ้าหน้าที่อืน่ๆ   

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์
สอน/
ท างาน 

ต าแหน่ง/วทิย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น 

/งานที่รบัผิดชอบ 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางสาวอรทัย  วงษ์จันแดง 31 6 - วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๘ 
2 นางสาวปรียาภรณ์  จันทะสี 44 4 - บธ.บ บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๘ 
3 นางสาวจิราพรรณ   เรืองฤาหาร 28 2 - ม.6 สามัญ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑๘ 

 


