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************************************************************************************************** 
ฝ่ายวิชาการ (19)  

ล าดับ หมายเลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล รับทราบ เข้าร่วม 

1.  1094 คร ู วิรัชดา เลิศรมยานันท์   

2.  1022 คร ู จุฑามาศ  สุนทรพฤกษ์   

3.  1070 คร ู บุษบา ศุกระศร   

4.  1081 คร ู ไพจิต  โกมาสถิตย์   

5.  1123 ม. นิมิตร  วรรณพริ้ง   

6.  1131 คร ู สุภาภรณ์ ก าลัง   

7.  1141 ม. สมบูรณ์ ค าฟู   

8.  1149 ม. ธัชพล หาญประกอบสุข   

9.  1161 คร ู วิไลรัตน์ เสียมภักดี   

10.  1168 คร ู หทัยกาญจน์ ดวงรักษ์   

11.  1174 คร ู อุไร ชัยค าวัง   

12.  1253 คร ู อรกนก เลิศธนาผล   

13.  1278 ม. ธีรพงษ์ กันธราช   

14.  1363 คร ู ทัศน์ทยา จินดาพงศ์   

15.  1383 คร ู นงลักษณ์ สมบูรณ์   

16.  1394 ม. เอกกมล วงศ์บุตร   

17.  1425 คร ู กชพรรณ ชุ่มเย็น   

18.  1459 คร ู ชนิดา ขาวผ่อง   

19.  1489 คร ู สุรีย์พร ผโลศิลป ์   

 

 

 



ฝ่ายกิจการนักเรียน (12) 

ล าดับ หมายเลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล รับทราบ เข้าร่วม 

1.  1064 ม. ธันวา สุวรรณชื่น   

2.  1004 คร ู สุทธิรักษ์ ศรีวรรณ   

3.  1055 คร ู จิราณี ทิศรีชัย   

4.  1080 คร ู พีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์   

5.  1119 ม. ขรรค์ชัย ริทู   

6.  1160 ม. ธนายุทธ นามวงค์   

7.  1166 คร ู สุพัตรา กิตติธารยังกูร   

8.  1210 ม. สุรวุธ จ ารัส   

9.  1254 ม. ณธภัท ภูษิมงคลกุล   

10.  1347 คร ู ศิรินภา ทรงประสพ   

11.  1381 คร ู กิติยา อารักษ์   

12.  1471 คร ู ศิริขวัญ วงค์ศิริ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักผู้อ านวยการ (5) 

ล าดับ หมายเลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล รับทราบ เข้าร่วม 

1.  1091 ม. วัฒนา แสงสินธุ์   

2.  1298 คร ู พัชราภรณ์ กาวินา   

3.  1306 คร ู ชนัฐฉัตร สุขเกษม   

4.  1340 คร ู วาลียา อินทร์แก้ว   

5.  1474 ม. นัฐพล เครือสาร   

 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร (5)  

ล าดับ หมายเลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล รับทราบ เข้าร่วม 

1.  1112 ม. อนุชา จ าปามณี   

2.  1051 ม. จารึก ลอยสุวรรณ   

3.  1013 คร ู ธณัฐวรรณ โอวาทสาร   

4.  1207 คร ู ศิริพร หวังวนพัฒน์   

5.  1477 คร ู จุฑารัตน์   เอ่ียมแสงศรี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายบริหารทั่วไป (21)  

ล าดับ หมายเลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล รับทราบ เข้าร่วม 

1.  1084 ม. มณี ครไชยศรี   

2.  1036 ม. นิรันดร  ศรีวรกุล   

3.  1046 ม. กระสรวล อินทรสมบัติ   

4.  1120 ม. จัตุรพร ตาตะนันทน์   

5.  1124 ม. บรรจง ปิยศทิพย์   

6.  1136 คร ู จิดาภา แสงประดับ   

7.  1157 ม. ยุทธนา สุรพันธ์   

8.  1159 คร ู เรวดี ตันติเสนีย์พงศ์   

9.  1163 ม. ศราวุธ ดวงรักษ์   

10.  1223 ม. มานพ สิทธิปัญญา   

11.  1246 ม. ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์   

12.  1268 คร ู ศิวารักษ์ ถิ่นแสน   

13.  1346 ม. ภาคภูมิ สมินทรปัญญา   

14.  1371 ม. ภาคภูมิ สิงห์สา   

15.  1438 คร ู รินลษา เจริญสุข   

16.  1503 คร ู อารุณี ลากตา   

17.  1531 ม. สงกรานต์  กวงค า   

18.  1537 คร ู จิตราพร ซื่อธานุวงศ์   

19.  1545 ม. ตรินัยน์ พิชัยพรหม   

20.  1558 ม. ณัฐนันท์   สุภาวะ    

21.  1559 ม. วิศรุต     ชอบชื่น    

 

 

 



ฝ่ายธุรการ – การเงิน (18) 

ล าดับ หมายเลข
ประจ าตัว 

ชื่อ – นามสกุล รับทราบ เข้าร่วม 

1.  1269 คร ู กาญจนา ปิยศทิพย์   

2.  1097 คร ู ศรีกุล ยอดชุมภู   

3.  1108 ม. ชินโชต ิ สุภารัตน์   

4.  1127 ม. ภานุวัฒน ์ ต๊ะลือ   

5.  1151 คร ู นิภา ฟองผล   

6.  1165 ม. สิงห์ค า เจนจิตร์สันติ   

7.  1169 ม. อนุรักษ์ ศรีไม้   

8.  1304 คร ู สุทธิพร ใจกว้าง   

9.  1305 คร ู รุ่งทิวา สาลีศิลป์   

10.  1344 ม. จุมพฎ สืบจ้อน   

11.  1345 คร ู สมหญิง ฟูปัญญา   

12.  1390 คร ู ชญาณิศา เต๋จ๊ะกัน   

13.  1467 คร ู ปรางค์หทัย ทาค าฟู   

14.  1481 คร ู นัทธ์หทัย กันเสน   

15.  1482 คร ู ทิพวรรณ สุระณี   

16.  1514 คร ู ณัฏฐกมล ป่าไร่   

17.  1533 คร ู วิไลลักษณ์ แซ่ลี้   

18.  1560 คร ู พัทยา คลังวิเชียร   

 

 


