
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ครูธุรการ)   
ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะสิ้นปีการศึกษา 2558 

และการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
1 น.ส. สงกรานต ์ อินอุด 

 
36 นาย กิติพัฒน ์ ค าภู ่

2 น.ส. สิภาลักณ ์ เกิดวาจา 
 

37 น.ส. ชโนภรณ ์ กุลศิร ิ
3 น.ส. เยาวพา เรียนแพง 

 
38 น.ส. วิชชุดา อ้วนสะอาด 

4 น.ส. สุจิตรา เรียนแพง 
 

39 น.ส. พรพรรณ สมัครพันธ ์
5 น.ส. นพพาพร เนียมเปยี 

 
40 น.ส. รุจิราภรณ ์ พิมจันทร ์

6 น.ส. อัจฉริยาพร ไชยราช 
 

41 นาย อดิศร มานัตถ ์
7 น.ส. รณิดา เภาผ่อง 

 
42 น.ส. เยาวภรณ ์ สมโภชน ์

8 นาย ธนกฤต เขมภัทร์ถากติต ิ
 

43 นาย เสฏฐวงศ ์ อินทะเรืองรุ่ง 
9 น.ส. วิชญาภรณ ์ มุขไกร 

 
44 น.ส. พัชร์สิตา สุทธิพรฐานนท ์

10 น.ส. พรพรรณ สอนศร ี
 

45 น.ส. อุทัยวรรณ ธีระแนว 
11 น.ส. อัมพร กามะ 

 
46 น.ส. นริศรา ยอดพยุง 

12 นาย ทิฏิพันธ์ ใจใหญ่ 
 

47 น.ส. ณัชชา สุขสบาย 
13 น.ส. พจนีย์ เณรแก้ว 

 
48 น.ส. จิตรานันท์ ดาราบถ 

14 นาย ชัยรัตน ์ เชื้อเดช 
 

49 นาย ทนงศักดิ์ ค ายา 
15 น.ส. สุวรรณา สุขสา 

 
50 น.ส. ศิริพร ร่องอังจันทร์ 

16 นาย ธัชชัย ตาสาโรจน ์
 

51 นาย เฉลิม มั่นก าเนิด 
17 นาง ฐิติมา พรมโสภา 

 
52 ว่าที ร.ต.หญิงจริาพร ราศ ี

18 น.ส. ศิริพร ภู่ดัด 
 

53 นาง ธนัชชา แก้วกก 
19 น.ส. ดวงเดือน จันเทว ี

 
54 นาย ทวีศักดิ์ จูเจียม 

20 นาย ณัฏฐนันท์ บุญส่ง 
 

55 นาย อรรถพงศ์ ทิพย์เครือ 
21 น.ส. สุปราณ ี ศรีเขื่อนแก้ว 

 
56 น.ส. ธันยารัตน ์ จันทร์ดุ้ง 

22 น.ส. นันทา แก้วสุริบูรณ ์
 

57 นาง ณิชาภา นาคม่วง 
23 นาย วุฒิบัตร ค าเหม็ง 

 
58 นาย อนาวิล จันทร์แก้ว 

24 นาย นิทัศน์ ทิงาม 
 

59 นาย ศรีรัชศักดิ ์ แก้วดี 
25 น.ส. ศุภรักษ์ ท้วมจันทร ์

 
60 นาย สุรศักดิ ์ แป้นสวน 

26 น.ส. ชมชื่น ชมภู่ 
 

61 นาย กันตภณ แก้วเปี้ย 

27 นาย มานพ นาจาวิจิตร 
 

62 น.ส. จันทร์เพ็ญ ค าเพ็ง 
28 นาย วัชระ วงศ์หล้า 

 
63 น.ส. มุจลินท์ ศรีอรณุ 

29 น.ส. นุจรีย ์ ทับแว่ว 
 

64 นาย ชาญชัย ข าฉา 
30 น.ส. สุมิตรา พ่วงคุ้ม 

 
65 น.ส. ปวณรินทร ์ อินยา 

31 น.ส. แก้วกัลยา นพรัตน ์
 

66 น.ส. ศิวพร เพ็งดี 
32 น.ส. โกลัญญา มะตัน 

 
67 น.ส. จีรนันท์ สงนา 

33 น.ส. สาวิตร ี ข าฉา 
 

68 นาย สุทัศน์ ทองจันทร์ 
34 น.ส. ปียภา กรุตไคร ้

 
69 นาย ภานุวัตน ์ มั่นสวาทะไพบูลย ์

35 น.ส. ศิราณยี ์ น้อยเสม 
 

70 น.ส. สุดารตัน ์ ออนตะไคร ้
 


