
 ผู้บริหาร  อันดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 นายอรุณ          รุ่งเรือง      คศ.3     42 นางสัจจา                วัดเกี้ยวพงษ์ คศ.3 
   43 นางวรรณา             คงยุทธ คศ.2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  44 นางสุนทรา             วิมลพันธ์ คศ.2 
2 นางสาวกัญญา          ข าดวง   คศ.3   45 นายอัตถสิทธิ์           ดอชนะ คศ.1 
3 นางอดิภา                ศรีพูล คศ.3 46 นางสาวนภานนัท์      ศรีธงชัย     คศ.1 
4 นางชฎาพร             แหงมงาม คศ.2 47 นางสาวอนุศรา         พูลคุ้ม คศ.1 
5 นางอุไรวรรณ           สุทธิชาติ คศ.2 48 นายวานิช               ยาเพ็ชรน้อย คศ.1 
6 นางกาญกนก           ไชยฉิม คศ.1 49 นายชวลิต               เลากสิกรรม ครูผู้ช่วย 
7 นางสาวณิชากร         สมนึก คศ.1 50 นางสาวชฏินี            จูเทศ ครูผู้ช่วย 

8 นางสาวพิมพ์ใจ         สุวรรณ์ ครูผู้ช่วย 51 นางเกศริน              เพ็ชนะ คศ.1 
9 นายปิยะวัฒน์          เฉลิมวุฒิกุล ครูผู้ช่วย 52 นางสาวกนกพร       ค าลือไชย ครูผู้ช่วย 
10 นางสาวอรวรรณ      ธวัชวงษ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  53 นายอภิรักษ์            กัลพันธุ์ คศ.3 
11 นางสาวอัจฉรา        ป้อมรักษา คศ.2 54 นางสาวณัฐปภัสร์      ศรีตะลหฤทัย คศ.3 
12 นางสาวกรชวัล        รุ่งรัตน์ คศ.2 55 นางสาวบุษรา          อาบวารี คศ.2 
13 นายภูวดล              สายสุวรรณ คศ.2 56 นางยุพิน                สมสวย คศ.3 
14 นางสาวมัทรี           โททอง คศ.2 57 นายนิลรัตน์            พ่ึงพา คศ.2 
15 นางสาวสิริพร          พันธุ คศ.1 58 นายถาวร               ศรีลาศักดิ์ คศ.2 
16 นางสาวอาภาภรณ์    พูลกสิวิทย์ คศ.1 59 นางสาวภารดี          เกิดวาระ ครูผู้ช่วย 
17 นางสาวอนุสรา        จงอุดมชัยกิจ คศ.2 สุขศึกษาและพลศึกษา  
18 นางสาวบัณฑิตา       โพธิ์เสือ ครูผู้ช่วย 60 นายปวงไทย          ประสมพงษ์ คศ.2 
19 นางสาวอลิสา         เกลียวสีนาค ครูผู้ช่วย 61 นางสาวศิริรัตน์       อภิญญานุวัฒน์ คศ.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  62 นายชินพัฒน์          แก้วลายค า คศ.3 
20 นางสาวอันชุลี          คราวจันทร์ทึก คศ.2 63 นายปราโมทย์         พูลเกิด คศ.2 
21 นายโยธิน                ศาสตร์ศรี คศ.3 64 นางสาวอรทัย         บัวรอด คศ.1 
22 นางชนม์พิศา            ศาสตร์ศรี คศ.3 65 นายทัศนัย             ฉันทอภิชัย ครูผู้ช่วย 
23 นายภูวนัย              สาหร่ายสุวรรณ์ คศ.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     
24 นายกิตติชัย            เชี่ยวชาญ คศ.2  66 นางชลดา              สมัครเกษตรการ คศ.3 
25 นายเจริญพงษ์         ชมภูนุช คศ.1 67 นายวิรัตน์              ทรัพย์บุญธรรม คศ.2 
26 นางวริสรา              ทองรวม คศ.2 68 นางสาวปิยะดา        แสงมณี คศ.2 
27 นางสาวเบญจวรรณ   ธาดาธนบด ี คศ.1 69 นายศุภชัย             พุ่มขจร คศ.3 
28 นางสาวขวัญทิพย์    วิทยารัตน์ คศ.2 70 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล    โพธิ์งาม     คศ.3 
29 นางสาวหทัยรัตน์     วิสิทธิเขตกรรม คศ.1 71 นางทัศนีย์             เพ่ิมภาค คศ.3 
30 นางสาวอรกาญจณ์   โชคสวัสดิวงศ์ คศ.2 72 นางสาวอโนชา       เกษกรณ์ คศ.1 
31 นายชัยฤทธิ์            สงฉิม คศ.2 73 นายอนิรุทธ์           พูนวิวัฒน์ คศ.3 
   74 นางสาวเกสรี         แจ่มสกุล คศ.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  75 นายภราดร            บัวปอน คศ.1 
32 นางวารี                 รอดมา คศ.2 76 นางสาววริษา          ทรัพย์ส าราญ คศ.1 
33 นางสาวเบญจมาศ     เล็กรัตน์ คศ.2 77 นางสาวรัตนาภรณ์    ดิษฐ์ทอง ครูผู้ช่วย 
34 นายสมเกียรติ          ส าเภารอด คศ.3 78 นางสาวศิรินันท์       สิมากรณ์ ครูผู้ช่วย 
35 นายวีรชาติ              สายวงค์ คศ.2 79 นางสาวกัญญณัฐ    พงษ์ฐณวัฒน์   คศ.1 
36 นางสาวนพวรรณ    จันทรบาง คศ.2 80 นายภูมิศักดิ์      คงจันทร์ ครูผู้ช่วย 
37 นางสาวธนิดา         ทิพย์เสน คศ.1 81 นางเจนจิรา    ชมกุล คศ.2 
38 นางสาวเขมจิรา       อินตระกูล คศ.1     
39 นางสาวมาลินี         เกศธนากร คศ.2 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
40 นางสาวจุรีพร         ปานทรัพย์ คศ.1    82 นางเมตตา  วงศ์สกุลเกียรติ   คศ.1    
41 นางสาวหทัยรัตน์     โพธิ์ม่วง ครูผู้ช่วย  83 นายธรณินทร์    สิงห์วงค์   ครูผู้ช่วย 



รายชื่อครูอัตราจ้าง  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา  2561 

 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 

 

 

ต าแหน่ง 
 

วิชาเอก 
 

งบประมาณ 

1 นายสุพัฒน์            ค าฤทธิ์ พนักงานราชการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เขตฯ 
2 นางสาวดุริยา          พุมานนท์ พนักงานราชการทั่วไป ดนตรีสากล เขตฯ 
3 นางสาวปิยะนุช        เหล่าสคี า พนักงานราชการทั่วไป อังกฤษ เขตฯ 
4 นางสาวธนาภรณ์      พรหมตระกูล ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ การบัญชี เขตฯ 
5 นางสาวเมรินทร์        ปกเกษ ครูอัตราจ้าง สังคม เขตฯ 
6 ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ      สาครสิทธิ์ ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย  เขตฯ 
7 นางสาววิภา            กุมุท ครูอัตราจ้าง การจัดการทั่วไป โรงเรียน 
8 นางสาวกรรณิกา      ติยะสันต์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษา โรงเรียน 
9 นางสาวสินีนาฎ       สว่างใจ ครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ โรงเรียน  
10 นายวันชัย            จูงาม ครูอัตราจ้าง สังคม โรงเรียน 
11 Mr.Motesake  Gideon  Lyonga ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ โรงเรียน 
12 Mr. Thomas   Mungo   Epie ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ โรงเรียน 
13 Miss Yong   xiao ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ โรงเรียน 

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
งบประมาณ 

1 นางสาวกุญช์ญาณ ์    ศรีพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ งบคืนครู 
2 นางสาวญาณิดา       สร้อยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียน 
3 นางสาวณัฐภรณ์       ชื่นดอนกลอย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียน 
4 นางสาวชัญญานุช     ปัญญาศิริกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน 
5 นางสาววิไลพร         วงษ์มี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียน 
6 นางสาวกนกกาญ      เด่นดวง เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียน 
7 นายภานุวัฒน์       ยิ้มเหม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงเรียน 



รายชื่อลูกจ้างประจ า 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายทองเริ่ม     เหล่ากสิกิจ ช่างไม้  ระดับ  ช.4  
2 นายส าเริง        เด่นดวง ช่างไม้  ระดับ  ช.4  

 
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว  

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพนิิจ            หมั่นเกตุ พนักงานบริการ  
2 นายพิเชษฐ์         อันเตวาสิก พนักงานบริการ  
3 นางกนกวรรณ     โตปิยะ พนักงานบริการ  
4 นายประจวบ       แรงเขตกรรม พนักงานบริการ  
5 นายเกตุ             สุจริต พนักงานรักษาความปลอดภัย  
6 นายดาวรุ่ง         มั่นพรม นักการฯ (คนสวน)  
7 นางสาวมกรา     อุดมเทอดสกุล พนักงานบริการ  

8 นายเกรียงศักดิ์  จีนเหียน พนักงานบริการ  

9 นายสุนทร       บัวผัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (ยาม)  

10 นายหย่วน        ทาเสน พนักงานขับรถ  

11 นายสมบัติ      ดาราแจ้ง นักการภารโรง  

 

รายช่ือนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล วิชาเอก หมายเหตุ 
1 นางสาวธิดาพร     เวียงแสง ภาษาไทย  
2 นางสาวณัฐธิดา     เหมือนทรัพย์ ภาษาไทย  
3 นางสาวสุภัทรา     ระจิตร ์ ภาษาไทย  
4 นางสาวนิสา        คล้ายแป้น คณิตศาสตร์  
5 นายธนวัฒน์         เจียมจตุรงค์ สังคมศึกษา     
6 นายธีรนัย            แสงข า พลศึกษา  
7 นายจรัส             เขียวผ่อง พลศึกษา  
8 นางสาวสุภาวดี    กุสโุมทย์ สังคมศึกษา  
9 นางสาวเสาวลักษณ์   รุ้งกุล คอมพิวเตอร์  

 


