
ครูพิเศษ

ล ำดบัท่ี สังกดั โรงเรียน โทรศพัท์ กลุ่มสำระ หมำยเหตุ

1 นำงนจลกัษณ์ วิระยะ สพป.รบ.1 บำ้นจอมบึง (วำปีพร้อมประชำศึกษำ) 089-0987133 กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (องักฤษ) 4000

2 นำงสำวศิริกมล ศรีประเสริฐ สพป.รบ.1 บำ้นจอมบึง (วำปีพร้อมประชำศึกษำ) 095-9479169 กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (องักฤษ) 4000

3 นำงสำวศภุรัตน์ รัศมีจนัทร์ฉำย สพป.รบ.1 วดับำงกระ 098-2568896 4000

4 นำงสำวกฤตพร ศรีทอง สพป.รบ.1 วดัช่องลำภ 085-2192192

5 นำงสำวสุนทรี อนนัตโท สพป.รบ.1 วดัช่องลำภ 096-7869418

6 นำงสำวรมิตำ เลิศวลัลภำชยั สพป.รบ.1 บำ้นจอมบึง (วำปีพร้อมประชำศึกษำ) 089-2557906

7 นำงสำววนัดี ข  ำส ำรำญ สพป.รบ.1 บำ้นจอมบึง (วำปีพร้อมประชำศึกษำ) 085-2187970 คณิตศำสตร์ 4000

8 นำงสำวสุธำวลัย์ อตัตโชติ สพป.รบ.1 บำ้นจอมบึง (วำปีพร้อมประชำศึกษำ) 063-32166627

9 นำงรัตนวรรณ ประทุมศิลป์ สพป.รบ.1 บำ้นจอมบึง (วำปีพร้อมประชำศึกษำ) 089-5019659

10 นำงสำวกญัญมำศ มะลิแกว้ สพป.รบ.1 วดัเขำไก่แจ้ 080-11219581, 089-2172782

11 นำงกรรณิกำร์ โพธ์ิรัตน์พิทกัษ์ สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 094-4516395 ภำษำไทย 4000

12 นำงสำวปรำงทอง ทองอ ำไพ สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 081-5542524 ภำษำไทย 4000

13 นำงสำวรัตติยำ เกษกร สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 4000

14 นำยรำเชนทร์ จนัทร์เจิม สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 4000

15 นำยจกัรพงษ์ พระไชยบุญ สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 4000

16 นำงวำรุณี ยะปำน สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 089-9131093 ภำษำต่ำงประเทศ 4000

17 นำงสำวพิมพจิ์ต ค ำพุก สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) วิทยำศำสตร์ 4000

18 นำยอนุวตั ทวีผล สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 089-8361144 4000

19 นำงบุษกร ประทุมมี สพป.รบ.1 วดัใหญ่อ่ำงทอง 4000

20 นำยกอ้งกงัวำลย์ แกว้อุย สพป.รบ.1 วดัใหญ่อ่ำงทอง 085-1250773 4000

21 นำงสำวบุญมำ ชุษณะวคัคีย์ สพป.รบ.1 บำ้นไทรงำม

22 นำงสำวยภุำ แสงสด สพป.รบ.1 บำ้นไพรสะเดำ 085-9851216

23 นำงสุพตัรำ เงินบุตรโคตร สพป.รบ.1 วดัด่ำนทบัตะโก 092-6427819

24 นำงสำวกนกวรรณ ฉิมมะ สพป.รบ.1 บำ้นเบิกไพร

25 วำ่ท่ี ร.ต.หญิงญำณิศำ พุกท่ำไม้ สพป.รบ.1 บำ้นเบิกไพร 097-24238740

26 นำงสำวมนสิขำ กลำ้วรำงกรู สพป.รบ.1 วดันำขนุแสน 062-3971712

27 วำ่ท่ี ร.ต.อดิศกัด์ิ น ำระนะ สพป.รบ.1 บำ้นบึง 089-0269738 คอมพิวเตอร์ 4000

28 นำงสำวบุญทรัพย์ สำรวนั สพป.รบ.1 สินแร่สยำม 092-8293001

29 นำยปรีชำ ปรีชำโชติ สพป.รบ.1 วดัไผล่อ้ม 082-3391549

ช่ือ-สกลุ

รายช่ือผู้สมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนเป็นวทิยฐานะช านาญการพิเศษและวทิยฐานะเช่ียวชาญ

ระหว่างวนัที่ 16 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  มหาวทิยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง



30 นำงวรรณภำ รสชุ่ม สพป.รบ.1 วดัพิกลุทอง 084-3249772 4000

31 นำงสำวธวลัรัตน์ สงกระสินธุ์ สพป.รบ.1 อนุบำบรำชบุรี 082-7276004

32 นำงสำวยอดชอ้ย วงคฤ์ทธ์ิ สพป.รบ.1 อนุบำบรำชบุรี 084-5526641

33 วำ่ท่ี ร.ต.หญิงบุศรำ บุญคุม้ สพป.รบ.1 อนุบำบรำชบุรี 089-9194275, 092-5456913 4000

34 นำงสำวสุชญำ ศรีอริยะกลุ สพป.รบ.1 อนุบำบรำชบุรี 086-0880826

35 นำงบงกช ศิริค  ำ สพป.รบ.1 อนุบำบรำชบุรี 089-9893853 4000

36 นำงสำวกญัญณ์ณัฐ นำกร สพป.รบ.1 อนุบำบรำชบุรี 091-5278118

37 นำงสำวนำที แยม้ขยำย สพป.รบ.1 อนุบำบรำชบุรี 087-0221669

38 นำงสำวปรีชญำ ประชุมศรี สพป.รบ.1 ชุมชนบำ้นบ่อ 089-8253973

39 นำงสำวพินธุ์ บำนบุรี สพป.รบ.1 บำ้นชฏัหนองหมี 063-1392551

40 นำงศิริพิมพ์ เมืองวิลยั สพป.รบ.1 บำ้นชฏัหนองหมี

41 นำงสำวนฤมล ยิม้กร่ิม สพป.รบ.1 วดัโพธ์ิรำษฎร์

42 นำยวิเชียร ประทุมศิลป์ สพป.รบ.1 บำ้นหุบพริก 084-4922769

43 นำงขวญัตำ มัน่ใจ สพป.รบ.1 บำ้นท่ำมะขำม 081-9810826

44 นำงสำวประทุมมำ จิตรงำม สพป.รบ.1 บำ้นท่ำมะขำม 081-0065716

45 นำงประทุม ปุ้งโพธ์ิ สพป.รบ.1 บำ้นหนองไผ่ 089-1141554 สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 4000

46 นำงสำวเนตรนภำ มงคลทวีรักษ์ สพป.รบ.1 บำ้นหนองไผ่ 086-1420109 คณิตศำสตร์ 4000

47 นำงรัตติยำ เกตุกร สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 086-7551020

48 นำงทิพยก์มล โกสุข สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช)

49 นำงรจนำ พรหมชำติ สพป.รบ.1 วดัเขำป่ินทอง 084-5710514

50 นำงปภพร น้อยปริวตัร สพป.รบ.1 ชุมชนวดัรำงบวั 081-0075091

51 นำงผสุดี โพธิเอม สพป.รบ.1 มหำรำช 7 091-0033316 สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 4000

52 นำงสำวธิดำรัตน์ ปัญญำชยั สพป.รบ.1 มหำรำช 7 083-6963093

53 นำงจรรยวรรธน์ ผิวเกล้ียง สพป.รบ.1 มหำรำช 7

54 วำ่ท่ี ร.ต.สุพฒัน์ ดุษดี สพป.รบ.1 บำ้นหนองปำกชฏั 098-3152209

55 นำงมำลีรัตน์ ภูบำล สพป.รบ.1 บำ้นเขำพระเอก

56 นำยประสิทธ์ิ ร ำพรรณ์ สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 096-3395056 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4000

57 นำงสำวนภสัชล โหมดเครือ สพป.รบ.2 วดัโพธ์ิบลัลงัก ์ 086-1701041

58 นำงสำวสุภำพร คุม้ครอง สพป.รบ.2 วดัโพธ์ิบลัลงัก ์ 085-7590518

59 นำยสมศกัด์ิ ผดุงผล สพป.รบ.2 วดัโพธ์ิบลัลงัก ์ 087-1078945

60 นำงสำวสุชีรำ รุ่งมณีกิจเจริญ สพป.รบ.2 ชุมชนวดัหนองโพ 086-1722625

61 นำยอนุกฤกษณ์ จอ้ยทองมูล สพป.รบ.2 บำ้นพุลุง้ 085-3829040 4000

62 นำงสำวนฤมล แป้นบุตร สพป.รบ.2 วดัม่วง 081-4032489

63 นำงสำวพรพนำ สนธิ สพป.รบ.2 วดัหนองม่วง 089-2296629



64 นำยค ำพนัธ์ คุม้ไพฑูรย์ สพป.รบ.2 วดัเขำชะงุม้ 063-4929369

65 นำงสำวอจัฉรำวดี บุญโต สพป.รบ.2 วดันำงแกว้ 098-5491905

66 นำงสำวนภำพร ภูพวก สพป.รบ.2 วดันำงแกว้ 081-7988738

67 นำงสำวศิริเพญ็ จนัทร์ทอง สพป.รบ.2 วดันำงแกว้ 086-5766789

68 นำงสำวสำยใจ กิตติธรรมโอกำส สพป.รบ.2 บำ้นหนองไก่แกว้ 081-4748668

69 นำยสมชำย วนัประเสริฐ สพป.รบ.2 วดับำ้นหมอ้ 084-6676868 กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 4000

70 นำงสำวกมลทิพย์ อุ่นเทียนชยั สพป.รบ.2 วดัหลกัหกรัตนำรำม 099-4214963

71 นำงสำวจงถนอม พรำมคุม้ สพป.พบ.1 วดักฏิุ (ชุ่มประชำรังสรรค)์ 092-3234916

72 นำงสำวพนัทิพำ ชุ่มแช่ม สพป.พบ.1 วดักฏิุ (ชุ่มประชำรังสรรค)์ 061-1451429

73 นำงอลิษำ พนัธอ์นั สพป.พบ.1 วดักฏิุ (ชุ่มประชำรังสรรค)์ 081-1927042

74 นำงสิริลกัษณ์ พุม่จนัทร์ สพป.พบ.1 อนุบำลเพชรบุรี 090-9211661 4000

75 นำงณัฐนรี ทองมำก สพป.พบ.1 บำ้นยำงน ้ำกลดัใต้ 063-2251769

76 นำยนพดล ศรีประชำ สพป.พบ.1 บำ้นดอนมะขำมชำ้ง (ใจรำษฎร์อุปถมัภ์) 089-0465378,032-598048 สังคมศึกษำ 4000

77 นำงพรรณี เพลำวรรณ์ สพป.พบ.1 บำ้นเหมืองไทร 089-5127832 ปฐมวยั 4000

78 นำยกำรุณย์ เหรียญบุบผำ สพป.พบ.1 อนุบำลเพชรบุรี 091-7965923

79 นำยภควฒัน์ เรืองปรำชญ์ สพป.พบ.1 อนุบำลเพชรบุรี 086-7094534

80 นำงพรชนก เปำริก สพป.พบ.1 อนุบำลเพชรบุรี 081-0123385

81 นำงสำวเบญจวรรณ นะเสือ สพป.พบ.1 วดัโพธ์ิทยัมณี 092-5604413

82 นำยสิปกร ทองแท่ง สพป.พบ.2 บำ้นเขำอ่ำงแกว้ 092-7943468

83 นำงสำวมะลิ ไทยสงฆ์ สพป.พบ.2 บำ้นเขำอ่ำงแกว้ 081-1963195

84 นำงสำวเนตรนภำ สิทธิเนตร สพป.พบ.2 บำ้นเขำอ่ำงแกว้ 086-1773009

85 นำงจรรยำ ทองปลอ้ง สพป.พบ.2 บำ้นทุ่งโป่ง 061-4976515

86 นำงสำวเพทำย พรำยเพชร สพป.พบ.2 บำ้นหนองยำว 089-5341546 ภำษำไทย 4000

87 นำงพรพิมล ธญัพรจิรวชัร์ สพป.พบ.2 บำ้นหนองยำว 095-4250408 ปฐมวยั 4000

88 นำงสำวสุธำรัตน์ ทองเหลือ สพป.พบ.2 097-0894151 ปฐมวยั 4000

89 นำงสำวกญัญว์รำ ชูช่ืน สพป.พบ.2 บำ้นท่ำโล้ 061-3674461 ภำษำไทย 4000

90 นำงสำวบุบผำ เกตุอินทร์ สพป.พบ.2 บำ้นท่ำโล้ 081-1945857

91 นำงสำวล ำธำน ศรีงำม สพป.พบ.2 บำ้นป่ำเดง็ 098-2603008

92 นำงสำวจิระภทัร์ จนัทร์ช่วง สพป.พบ.2 บำ้นป่ำเดง็ 086-1617568

93 นำยธนชยั เทียนชยั สพป.พบ.2 บำ้นป่ำเดง็ 080-6564826

94 นำงสุจิรำ รุ่งเจริญ สพป.พบ.2 บำ้นแม่คะเมย 087-1557393 คณิตศำสตร์ 4000

95 นำงสำววนัดี รวยเงิน สพป.พบ.2 บำ้นป่ำเดง็ 084-7028116

96 นำงอภิสรำ ห้วยหงษท์อง สพป.กจ.2 บำ้นห้วยยำง 092-3262823

97 นำงเปมิกำ นกแกว้ สพป.กจ.2 เมตตำจิตต 081-1957797



98 นำงอิฐยำ พุฒิเอก สพป.กจ.2 บำ้นตลุงใต้ 081-2917518

99 นำยเอกชยั ธีรวงษไ์พบูลย์ สพป.กจ.3 บำ้นเสำหงษ์ 802-2413350

100 นำยก่อเกียรติ วิเชียรบุตร สพป.กจ.3 บำ้นบ่องต๋ี 084-4136629 คณิตศำสตร์ 4000

101 นำงสำวพิมพช์นก ปทุมธนรักษ์ สพป.กจ... วิสุทธรังษี

102 นำยสุขมุ ดอกเขม็ สพป.กจ... วิสุทธรังษี

103 นำงสำวเขมิกำ เยยีวยำ สพป.กจ... วิสุทธรังษี

104 นำงจินตนำ หนูอินทร์ สพป.กจ... วิสุทธรังษี

105 นำยเชำวลิต ชยัศกัด์ิสกลุ สพป.กจ... วิสุทธรังษี

106 นำงสำวเกษรินทร์ อ่อนนำค สพป.กจ... วิสุทธรังษี

107 นำงสำวนนทกำนต์ แกว้เรือง สพป.กจ... วิสุทธรังษี

108 นำงสำวสำยฝน ตะบำนขวำ สพป.กจ... วิสุทธรังษี

109 นำยปรีชำ ใคร่ครวญ สพป.กจ... เทพมงคลรังษี

110 นำงสำวจิรัชญำ พดัศรีเรือง สพป.กจ.4

111 นำยอดิศร คชำยทุธ สพป.กจ.4 บำ้นหลงัเขำ

112 นำงสุมำลี ผำสุก สพป.กจ.4 บำ้นตรอกสะเดำ

113 นำงอ ำคำ ดวงจนัทร์ สพป.กจ.4 หมู่บำ้นป่ำไม้

114 นำงสำววชิรำ บุญเก้ือ สพป.กจ.4 ชุมชนบน้หนองฝ้ำย

115 นำงสุภำวดี ธรรมกลุ สพป.ล.2 บำ้นโคกศรีเจริญ 093-1023404

116 นำงสำวพรรณศร คงก ำป่ัน สพป.สพ.1 วดัองครักษ์ 089-5847066

117 นำยเนตรนรินทร์ นำมกร สพป.ปจ.1 บำ้นวงัน ้ำเขียว 087-8981422

118 นำงณัชธำร แดงเหมือน สพป.ปจ.1 บำ้นวงัน ้ำเขียว 087-1575825

119 นำงมุกดำ คมงำ้ว สพป.ปจ.1 ธนำคำรออมสิน 095-7786818 กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 4000

120 นำงสำวสำยพิณ เมืองนก สพป.ปจ.1 ธนำคำรออมสิน 089-9154060 คณิตศำสตร์ 4000

121 นำงสำวปรำงคทิ์พย์ เกียรติส ำรอง สพป.นฐ.1 วดัรำษฎร์วรำรำม 089-0883258

122 นำยวนัชยั โชคโภคำทรัพยก์ลุ สพป.สส. วดับำงน้อย 084-8846303 กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน(ลูกเสือ-เนตรนำรี) 4000

123 นำงอรุณวรรณ ไตรสรณะพงษ์ สพป.สส. เมืองสมุทรสงครำม 089-9026222 ภำษำไทย

124 นำงรัตนำ เมฆพนัธ์ สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

125 นำยเกรียงไกร จนัหอม สพม.8 ท่ำมะกำวิทยำคม

126 นำยประวติัชยั อินทวิชยั สพม.8 ท่ำมะกำวิทยำคม

127 นำงสำวจิรนนัท์ ฮวยแหยม สพม.8 ท่ำมะกำวิทยำคม

128 นำงสุทธำทิพย์ ไชยสงเครำะห์ สพม.8 ท่ำมะกำวิทยำคม

129 นำงสำวพรพรรณ เสมทบั สพม.8 ร่มเกลำ้ กำญจนบุรตี

130 นำยอุดมศกัด์ิ นำคะพนัธ์ สพม.8 ด่ำนมะขำมเต้ียวิทยำคม

131 นำยสำคร แกว้อุปกำร สพม.8 ด่ำนมะขำมเต้ียวิทยำคม



132 นำงกำญจนำ ตนัสมศกัด์ิ สพม.8 บรมรำชินีนำถรำชวิทยำลยั กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4000

133 จ.ส.อ.เจตนำ ศิริมงคล สพม.8 บรมรำชินีนำถรำชวิทยำลยั คณิตศำสตร์ 4000

134 นำยธีรพงศ์ ทำต่อย สพม.8 เทพมงคลรังษี

135 นำยศิโรจน์ ป้ันทองค ำ สพม.8 สวนผ้ึงวิทยำ

136 นำงสำวสำยใจ แดงสำคร สพม.8 สวนผ้ึงวิทยำ

137 นำยจิระศกัด์ิ ทุบจ๋ิว สพม.8 สวนโพธำวฒันำเสนี 094-4141478 สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 4000

138 นำงสำวสุรีรัตน์ พบัแผน่ทอง สพม.10 ท่ำยำงวิทยำ 086-0419165

139 นำงกนกกร สมนึก สพม.10 ท่ำยำงวิทยำ 089-7432178

140 นำยนภดล รุ่งจรูญ สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 081-0102202 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4000

141 นำงสำวศิริประภำ ฤกษง์ำม สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 085-6495149 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4000

142 นำงนนัทธิ์ตำ วงศรั์ตนธรรม สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 061-6359563 ภำษำไทย 4000

143 นำงนวลนุช ใจบรรจง สพม.10 สมุทรสำคำรวิทยำลยั 083-0422921

144 นำยดลยำ พงศพ์นัธเ์ผดิมชยั สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 081-7711186 4000

145 นำงจรรยำ ข ำภู่ สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 089-5484857 4000

146 นำงมณัฑนำ มองมัน่ สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 086-4158884 กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 4000

147 นำงสำวสำวิตรี นวมน่ิม สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 084-7126198 กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 4000

148 นำงสำวเจริญขวญั บุญธรรม สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 086-5476775 4000

149 นำงสำวพนัธนนัท์ มีตุม้ สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 061-8686268 กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 4000

150 นำงสำวศิริพิมล หงษเ์หม สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 086-8019135 กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 4000

151 นำงนวลฉวี เผำ่ส ำรำญ สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 092-3518462

152 นำยพิภชั สุขประเสริฐ สพม.10 เบญจมเทพอุทิศจงัหวดัเพชรบุรี 086-4893879 วิทยำศำสตร์ 4000

153 นำงสำวเบญจวรรณ นะเส้ือ 092-5604413 ภำษำไทย 4000

154 นำงอจัฉริยำ แสสลบั 086-7657427 ภำษำองักฤษ 4000

155 นำงกฤติกำ กำญจนพนำไหว วดัหนองออ้(ธรรมธรใยประชำสำมคัคี) 086-0367499 ภำษำไทย 4000

156 นำงจิรฐำ เอ่ียมข ำ เตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำรรำชบุรี 4000

157 นำยธวชั ค  ำนก เตรียมอุดมศึกษำพฒันำกำรรำชบุรี 4000

158 นำงสำวทิพวรรณ พลอยงำม 084-3428271 คอมพิวเตอร์ 4000

159 นำงสำวยพิุน กระต่ำยทอง สพม.8 กำญจนำนุเครำะห์ จ.กำญจนบุรี 080-1133423 คณิตศำสตร์ 4000

160 นำงหนูบล จีนตุม้ สพป.รบ.2 วดับำ้นฆอ้ง 081-0194109 องักฤษ 4000

161 นำยอำนนทร์ จอมกลุ สพม.8 บรมรำชินีนำถรำชวิทยำลยั 087-2033195 คณิตศำสตร์ 4000

162 นำงสำวรำสินี พรมวงั สพม.8 บรมรำชินีนำถรำชวิทยำลยั

163 .....ทิวำภรณ์ กำญจนำนุสนธ์ิ 082-2504491 คณิตศำสตร์ 4000

164 นำงสำวพรทิพย์ ศีลแดนจนัทร์ สพม.8 ท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง 095-1537418 4000

165 นำงสำวพรชนก จนัทิมำ สพป.สส. บำ้นคลองบำงกก 088-1498928 ภำษำไทย 4000



166 นำงอำรีรัตน์ บวัขำว สพม.8 สวนผ้ึงวิทยำ

167 นำงสำวนนัทม์นสั ค ำเอก สพม.8 สวนผ้ึงวิทยำ

168 นำยสมทบ ชมสุข สพม.8 สวนผ้ึงวิทยำ

169 นำยพิษณุ ยงดี สพม.8 โพธำวฒันำเสนี

170 นำยอภิชำต จนัทร์เพง็ สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

171 นำงอรอนงค์ ชยัประเสริฐ สพม.8 ท่ำมำกำวิทยำคม

172 นำยสุชำติ จงเจริญไพสิฐ สพม.8 ท่ำมำกำวิทยำคม

173 นำงนนัทนำ วิรำศรี สพม.8 ท่ำมำกำวิทยำคม

174 นำงสำวจีระวรรณ พรศิริ สพม.8 ท่ำมำกำวิทยำคม

175 นำงสำวพชัรำภรณ์ อ่วมอรุณ สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

176 นำงสำวณัชปภำ ภกัตรีวิลยั สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

177 นำงกฤตยำ บุญเชิดชู สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

178 นำยอำคม ชำญเดช สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

179 นำงสำวจินดำพร เจริญธรรม สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

180 นำงสำวอินทิรำ สังขอุ์ดม สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

181 นำงทศันีย์ ใจซ่ือ สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

182 นำงดำรำรัตน์ เพ่ิมโสภำ สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

183 นำงสริตำ พรชยั สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

184 นำยกำนต์ โหล่ตระกลู สพม.8 รัตนรำษฎร์บ ำรุง

185 นำยปรีชำ กลุพิพฒัน์สัจจะ สพม.8 โพธำวฒันำเสนี

186 นำงสำวสำริณี กล่อมดี สพม.8 โพธำวฒันำเสนี

187 นำงพลอยไพรินทร์ เอ่ียมวิบูลย์ สพม.8 โพธำวฒันำเสนี 087-1577056 ภำษำต่ำงประเทศ 4000

188 นำงสำวนนัทิยำ เอ่ียมวิไล สพม.8 โพธำวฒันำเสนี

189 นำงเพญ็นภสั หีบท่ำไม้ สพม.8 โพธำวฒันำเสนี 089-2541940 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4000

190 นำงสำววรำภรณ์ จนัทร์ปรีชำชยั สพม.8 ช่องพรำนวิทยำ 091-7388288 สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 4000

191 นำงสำวไปรมำ ธรรมกิจวฒัน์ สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

192 นำงสำวพินธุ์สุดำ จนัทร สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

193 นำงกมลภทัร ตนุเลิศ สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

194 นำงวำสนำ เกิดผล สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี 804256655 ภำษำต่ำงประเทศ 4000

195 นำงสุวิชำ สุวิชยั สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี คณิตศำสตร์ 4000

196 นำงสำวพรรณี วนักระจ่ำง สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

197 นำงสำวฐิติวรดำ เตชำภรณ์พงศ์ สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี 082-9936575 ภำษำต่ำงประเทศ 4000

198 นำงสำวจำรุวรรณ วิจิตรวงศว์ำน สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี 084-3947161 วิทยำศำสตร์ 4000

199 นำงเจนจิรำ เพ่ิมพูนทวีชยั สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี 087-5297888 คณิตศำสตร์ 4000



200 นำยปิยะพงษ์ สุวรรณพำเพลิน สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี 089-2583829 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 4000

201 นำงสำวอญัชลี ครุธงำม สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

202 นำยมำนพ ตนุเลิศ สพม.8 เบญจมรำชูทิศ รำชบุรี

203 นำงสำวอรสำ พลำยแดง สพม.10 ป่ำเดง็วิทยำ 086-0477339 ศำสนำและวฒันธรรม 4000

204 นำงประทุม มะลิทอง สพม.8 รำชโบริกำรนุเครำะห์ 085-9577958 วิทยำศำสตร์ 4000

205 นำงสำวเมธำวี เกิดขวญั สพม.8 รำชโบริกำรนุเครำะห์ ภำษำองักฤษ 4000

206 นำงสำวธิดำรัตน์ ฉลวยศรีเมือง สพม.8 รำชโบริกำรนุเครำะห์ ภำษำองักฤษ 4000

207 นำงสำวปำริชำต ประเทืองผล สพม.8 รำชโบริกำรนุเครำะห์ ภำษำองักฤษ 4000

208 นำงสำวปำจรีย์ สิริปริญญำ สพม.8 รำชโบริกำรนุเครำะห์ สังคมศึกษำ 4000

209 นำยมำรุต เสลำคุณ สพม.8 ประสำทรัฐประชำกิจ 085-2892194 4000

210 นำงจอมขวญั ทองอยูย่ดื สพม.8 ประสำทรัฐประชำกิจ 086-5007654 4000

211 นำงพจนีย์ ทองประเสริฐ สพป.รบ.1 วดัเขำวงั (แสง ช่วงสุวนิช) 092-4650245 4000

212 นำงสำวพิชญำภำ ไชยเดช สพป.ปจ.1 บำ้นดงไมง้ำม คณิตศำสตร์ 4000

213 นำงสำวฤฤกษจ์ำภร ภทรมำลยั สพป.สค. วิทยำศำสตร์

214 ........ธนญัญำ ............................... 4000

215 นำงวิลำวณัย์ จ  ำปำทอง สพป.รบ.2 วดัหนองออ้ (ธรรมธรใยประชำสำมคัคี) 089-1239002 กำรศึกษำปฐมวยั 4000

216 นำงภทัรวรรณ ชูช่ืน สพป.พบ.2 บำ้นช่อง 081-9954635

217 นำยวำที พูลนำค สพป.พบ.2 บำ้นท่ำยำงฯ 062-7282223

218 นำงสำวส้อย บวังำม สพป.พบ.2 บำ้นในดง 092-6897341

219 นำงสำวมนสันนัท์ แตงอ่อน สพป.พบ.2 บำ้นหนองขำม 089-8293480

220 นำงสำวหทยั บุยแต่ง สพป.พบ.2 บำ้นโป่งแย้ 080-0733191

221 นำงรัชดำวรรณ ชำ้งน ้ำ สพป.พบ.2 บำ้นหนองบว้ย 062-3173993

222 นำงจ ำเนียน อุประ สพป.พบ.2 บำ้นแหลมทอง 092-2839897

223 นำงงำมเนตร มะลิเล้ือย สพป.พบ.2 บำ้นแหลมทอง 092-2641478

224 นำงอุษำ แสงประไพ สพป.พบ.2 บำ้นดอนขนุห้วย 081-9956817 คณิตศำสตร์ 4000

225 นำงประชุมพร โหมดงำม สพป.กจ.2 วดัหวำยเหนียว ปุญสิริวิทยำ 065-0947983

226 นำงนุสรำ ทิพยอุ์ทยั สพป.กจ.2 บำ้นท่ำมะกำ 917951441

227 นำยชำตรี อินตะ๊ สพป.กจ.2 วดัเขำสะพำยแร้ง 092-8063250

228 นำงอุบล ดอกพรม สพป.พบ.1 วดัดอนไก่เต้ีย 081-9428411

229 นำงสุทธิยำ ศิริสนธิ สพป.พบ.1 วดัดอนไก่เต้ีย 083-9220005

230 นำงพนิดำ พินิจ สพป.พบ.1 วดัดอนไก่เต้ีย 097-9641416

231 นำงสำวกนกพงศ์ จิตตป์ล้ืม สพป.พบ.1 วดัดอนไก่เต้ีย 080-0067330

232 นำงจิรนนัท์ ดีหะจิง สพป.พบ.1 วดัดอนไก่เต้ีย 096-8855077

233 นำยสุระเชษฐ ข ำเพชร สพป.พบ.1 วดันำพรม 086-7510956



234 นำงสำวสุธินนัท์ เป้ำเพช็ร สพม.8 พงัตรุรำษฎร์รังสรรค์ 084-8014901

235 นำงศิรินภำ ชูศรี สพม.8 พงัตรุรำษฎร์รังสรรค์ 082-2543132

236 นำยยทุธนำ ฉุยเนย สพม.8 พงัตรุรำษฎร์รังสรรค์ 089-6376266

237 นำยสุเมธกลุ คลำ้ยสินธุ์ สพม.9 อู่ทองศึกษำลยั 097-1358226

238 นำงสำวกฤติกำ กำญจนพนำไพร สพป.รบ.2 วดัหนองออ้ (ธรรมธรใยประชำสำมคัคี) 086-0367499 4000

239 นำงสำวกลุนนัทร์ หนองมีทรัพย์ สพป.พบ.1 วดัตน้สน 089-2232804

240 นำงวิสำรัตน์ เจ้ียมดี สพป.พบ.2 วดัหนองบวั 086-5124304

241 นำงสำวศรัญญำภทัร ตลบัแกว้ สพป.พบ.2 บำ้นแม่ประจนัต์

242 นำงสำวจิตรลดำ พติัตร์ สพป.พบ.2 วดันหนองแกฯ 089-2339114

243 นำงพทัธนนัท์ กะเชตร สพป.พบ.2 บำ้นหนองมะกอก 091-7635423

244 นำงชุติมำ องักลุดี สพม.10 บำงสะพำนวิทยำ 086-5280080

245 นำงสำวกำนตสิ์นี กิตติพนัธุ์โสภณ สพม.10 บำงสะพำนวิทยำ 082-7179390

246 นำยสุชำติ นำมทิพย์ สพม.10 หนองชุมแสงวิทยำ 087-1314305

247 รำยช่ือไม่ชดัเจน 4000

248 นำยสุดใจ คะชะนำ โรงเรียนบำ้นหนองระแวง 081-1981854 4000

249 นำยธนวนัต์ เขม็ทอง โรงเรียนรัฐรำษฎร์อุปถมัภ์ 097-0096770 คณิตศำสตร์ 4000

250 นำงนภำพร ศิลประเสริฐ สพป.รบ.2 โรงเรียนวดัหนองออ้(ธรรมธรใยประชำสำมคัคี) 089-7842447

251 นำงสุมำ แท่นนิล 095-7987523 4000

252 นำงอำรีรัตน์ นำมเทศ 083-0843494 4000

253 นำงปริณดำ พลำยมีสี สพป.รบ.2 โรงเรียนชุมชนวดัใหญ่โพหกั 087-0362425

ครูเช่ียวชาญ

ล ำดบัท่ี สังกดั โรงเรียน เบอร์โทรศพัท์ กลุ่มสำระ หมำยเหตุ

1 นำงนภำพร ศิลประเสริฐ สพป.รบ.2 วดัหนองออ้ 089-7842447 วิทยำศำสตร์ 5000

2 นำงสุรีรัตน์ เจริญศรี สพป.รบ.1 อนุบำลจอมบึง 081-9864937

3 นำงหทยักำญจน์ จ่ำเมือง สพป.รบ.1 บำ้นจอมบึง

4 นำงฐิตำภำ ธรรมนิตย์ 085-7038987 วิทยำศำสตร์ 5000

5 นำยสรำวธุ สุธีรวงศ์ สพม.8 โพธำวฒันำเสนี

6 นำงสำวโชติกำ มูสิกำรัตน์ สพป.พบ.1 วดัดอนไก่เต้ีย 087-0275616

7 นำงเบญจรัตน์ ค  ำข  ำ สพป.รบ.1 บำ้นท่ำยำง 098-9974591

8 นำงสำวเพทำย พรำยเพชร สพป.พบ.2 บำ้นหนองยำวฯ 098-4297759

9 นำงพรพิมล ธญัพรจิรวชัร์ สพป.พบ.2 บำ้นหนองยำวฯ 095-4250808

10 นำงสำวสุธำรัตน์ ทองเหลือ สพป.พบ.2 บำ้นหนองยำวฯ 097-0894151

11 นำงกญัญำรัตน์ วิเศษสิงห์ สพป.กจ.2 วดัสนำมแย้

ช่ือ-สกลุ



12 นำงสำวสุริยำ คงมัน่ สพป.กจ.2 วดัสนำมแย้ 083-3182827

13 นำงจุฑำลกัษณ์ ขนุภกัดี สพม.41 คลองขลุงรำษฎร์รังสรรค์ 086-9292916 5000

14 นำยภำษกร แจ่มหมอ้ สพม.41 วงัแขมวิทยำคม 089-4618420 5000

15 นำงปณิดำ พนมวนั สพม.41 วงัแขมวิทยำคม 089-2714482 5000

16 นำงวรรณภำ เสรีรักษ์ สพป.พบ.1 วดันำพรม 084-2094891

17 นำงสำวรัชนี กิจสอ สพป.กจ.3 สมำคมไทย-ออสเตรเลียน

18 ...สุปัญญำ เกิดพร้อม สพป.ปจ.1 บำ้นหนองห้วยฝำด 089-0802517 ปฐมวยั 5000

19 นำงสุมนำ หำญล ำยวง โรงเรียนโพธำวฒันำเสนี 098-8296336 ภำษำต่ำงประเทศ 5000

20 นำงสำวณัฏฐิกำ ล้ิมแฉลิม สพป.รบ.2 โรงเรียนวดัเวฬุวนำรำม 081-8267582

21 นำงกำญจนี เสียงเพรำะ สพป.ปจ.1 โรงเรียนบำ้นคอนใจดี 085-2625987 ปฐมวยั 5000


