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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

1 น.ส. ส ำอำงค์ สุดสอำด ผอ.ร.ร. อนุบำลพนัสศึกษำลัย  3  มิถุนำยน  2534 ปร.ด. วัดผล/ประเมินผลกำรศึกษำ

2 น.ส. ปทุมพร ยศวิชัย ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  8  พฤษภำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 8 พ.ค.68 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

3 น.ส. นิรมล ชัยสิทธ์ิ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ตุลำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

4 น.ส. เพ็ญประภำ โคตรบุตร ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 8 พ.ค.68 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

5 น.ส. ทิพวัลย์ บุศรำคัม ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 29  ธันวำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

6 น.ส. โยธนัฐ ปทุมำรักษ์ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ตุลำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

7 น.ส. บุษดี แก้วอินทร์ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 8 พ.ค.68 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

8 น.ส. ณชญำดำ ฐิรกัลย์ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท

9 น.ส. สำยฝน นำค ำ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 16  ธันวำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65

10 นำง จิดำภำ ทศชำ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท

11 น.ส. เสำวลักษณ์ ศุภพร ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

12 น.ส. วิชัญญำ วิริยำทรพันธ์ุ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  8  พฤษภำคม  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 8 พ.ค.68 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

13 น.ส. พัชรียำ กล้ำหำญ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

14 นำง ภัทรพร จูมพล ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  4  เมษำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67

15 น.ส. ภำรตี ทัพจีน ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 16  พฤษภำคม  2557 กศ.บ. ป.ตรี

16 น.ส. อชิมำ วีระปัญญำภรณ์ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 18  มกรำคม  2561 บช.บ. ป.ตรี (ว21) 18 ม.ค.68 18 ม.ค.67 18 ม.ค.67

17 น.ส. สุพิชชำนันท์ ทองอินทร์ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  4  เมษำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67

18 น.ส. ศิรินันท์ มะโนภัย ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 16  ธันวำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65

19 น.ส. วีรำภรณ์ อมรแก้ว ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 29  ธันวำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

20 น.ส. นิลวรรณ โพธิสำร ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 8 พ.ค.68 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

21 น.ส. วรรณวิมล ศรีคุ้ม ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

22 น.ส. สำวิตรี พันธ์เลิศ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

23 น.ส. ธนิตำ จิตรำนุรักษ์สกุล ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 21  ตุลำคม  2557 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 21 ต.ค.65 21 ต.ค.63 1 ต.ค.65

24 นำย วิชิต ธีรกสิกร์ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

25 น.ส. ศิริพร เกตุพรหมมำ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 28  พฤษภำคม  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน

(ว21) 21 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

ด าเนินการตาม ว 9 
(PA ท้ังหมด)

หมายเหตุ

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 16 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

บัญชีตรวจสอบวันมีคุณสมบัติในการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะ ช านาญการ ข้าราชการครูในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

26 น.ส. อังคณำ บุญญำ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท

27 นำง จันทร์จุฬำ วงษ์เสถียร ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

28 นำง ณัฐวลัญช์ ทองโชติฉัตร ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

29 น.ส. กมลพรรณ วรรณขำม ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 21  กันยำยน  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 21 ก.ย.66 21 ก.ย.64 1 ต.ค.65

30 น.ส. กำนต์ทิตำ สอพอง ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 16  ธันวำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65

31 น.ส. สุพิทยำ รำชำทุม ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 8 พ.ค.68 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

32 นำย พงษ์สิทธ์ิ ชลเลิศวรำกร ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 13  มกรำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

33 นำย สุภทรชัย จิตต์อนงค์ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 14  ธันวำคม  2558 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

34 น.ส. วิชญำดำ แกล้วกล้ำ ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 30  ตุลำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 30 ต.ค.66 30 ต.ค.64 1 ต.ค.65
35 นำง มำลี พิทักษำนนท์กุล ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

36 นำง อรอุษำ หร่ิงเรไร ครู อนุบำลพนัสศึกษำลัย 29  ธันวำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.68 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

37 น.ส. มณีรัตน์ คงน้อย ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

38 น.ส. ศิริพร แซ่ล้ี ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

39 น.ส. สุดำ กัณหำ ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย 26  สิงหำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

40 น.ส. กวินทรำ ปุณณะหิตำนนท์ ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ธันวำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

41 นำง มณีวรรณ สร้อยโท ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ธันวำคม  2562 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

42 น.ส. เปรมิกำ ฟุ่มเฟือย ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ธันวำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

43 น.ส. สิริมำ ฤกษ์พิพัฒน์พงศ์ ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ธันวำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

44 นำย สุธี ธำดำคุณำกร ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

45 นำย รุ่งกิจ ชูทอง ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย 23  กรกฎำคม  2563 ศป.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

46 นำย วทัญญู กันตังกุล ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  2  ธันวำคม  2562 ศป.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

47 นำย ณัฐพล โพธำรินทร์ ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย  1  กุมภำพันธ์  2564 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.พ.71 1 ก.พ.70 1 ก.พ.70

48 นำย อ ำนำจ โสลำ ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย 23  กรกฎำคม  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

49 นำย ประวิทย์ มัธยัสถ์ ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย 26  สิงหำคม  2562 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

50 น.ส. ศิริโสภำ ลบบ ำรุง ครูผู้ช่วย อนุบำลพนัสศึกษำลัย 26  สิงหำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68
1 นำย วีระกำนท์ ศรีสมัย ผอ.ร.ร. วัดเซิดส ำรำญ 26  ธันวำคม  2548 ค.ม. บริหำรกำรศึกษำบริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. กัลยำรัตน์ ปิวจันทึก ครู วัดเซิดส ำรำญ 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67
3 น.ส. ปิยะภัทร์ ศุขวัฒน์ ครู วัดเซิดส ำรำญ 13  มกรำคม  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

4 นำย ธนำกรณ์ บุญมำก ครู วัดเซิดส ำรำญ 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66
5 น.ส. วัลยำ มัตนำวี ครู วัดเซิดส ำรำญ 29  ธันวำคม  2560 ศศ.บ. ป.ตรี (ว17) 29 ธ.ค.68 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66
1 นำง ชณิชำ เพชรปฐมชล ผอ.ร.ร. วัดบ้ำนศำลำ  6  พฤษภำคม  2548 ปร.ด. วิจัย
2 น.ส. ศุภิสญำ แสงสว่ำง ครู วัดบ้ำนศำลำ 25  ตุลำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 25 ต.ค.67 25 ต.ค.65 25 ต.ค.65
3 น.ส. ศิรินภำ จิตรศิริชล ครู วัดบ้ำนศำลำ  2  ตุลำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66
4 นำง เตือนจิต ปิงทิ ครู วัดบ้ำนศำลำ 13  มกรำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66
1 นำย นิพนธ์ อนันตชำติ ผอ.ร.ร. วัดบ้ำนกลำง 16  กันยำยน  2547 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. รุจำภำ โพธ์ิเล็ก ครู วัดบ้ำนกลำง  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67
3 น.ส. พรรณหงษ์ ปัตตำนัง ครู วัดบ้ำนกลำง  5  มีนำคม  2558 ป.ตรี (ว17) 5 มี.ค.66 5 มี.ค.64 1 ต.ค.65

4 น.ส. วำสนำ สุวินัย ครู วัดบ้ำนกลำง 20  กันยำยน  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 22 ก.ย.66
5 น.ส. วริศรำ กทิศำสตร์ ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนกลำง 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68
6 นำย ภุชงค์ วำระนุช ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนกลำง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69
7 น.ส. จินต์จุฑำ พวงมณี ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนกลำง 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69
1 นำย บุญน ำ เกษี ผอ.ร.ร. วัดหน้ำพระธำตุ  3  ตุลำคม  2548 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. ชญำดำ จูศรีสกุล ครู วัดหน้ำพระธำตุ 25  ตุลำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 25 ต.ค.67 25 ต.ค.65 25 ต.ค.65
3 น.ส. สุภำพร พูลสุข ครู วัดหน้ำพระธำตุ 15  ธันวำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 15 ธ.ค.65 15 ธ.ค.63 1 ต.ค.65

4 น.ส. วรัญญำ ตุงคะเสน ครู วัดหน้ำพระธำตุ 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65
5 น.ส. วิลำสินี ประชำนิยมทรัพย์ ครูผู้ช่วย วัดหน้ำพระธำตุ  4  ตุลำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ต.ค.69 4 ต.ค.68 4 ต.ค.68
6 น.ส. เสำวลักษณ์ สุขหนองบึง ครูผู้ช่วย วัดหน้ำพระธำตุ 21  มกรำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68
1 นำย ชัยพจน์ ผสมทรัพย์ ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดโบสถ์  3  ตุลำคม  2548 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีเกษม ครู ชุมชนวัดโบสถ์  8  พฤษภำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 8 พ.ค.68 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66
3 นำย วีรภัทร ชุมด้วง ครู ชุมชนวัดโบสถ์ 20  กันยำยน  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66
4 น.ส. จันทิมำ รอดใส ครู ชุมชนวัดโบสถ์  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67
5 นำย ธนำกร แจ้งไชยศรี ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดโบสถ์  3  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70
6 น.ส. สุกัญญำ แรงโสม ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดโบสถ์ 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

(ว21) 5 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว21) 15 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65



4

เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

1 นำย สมคิด บุตรสนม ผอ.ร.ร. วัดกลำงคลองหลวง 16  พฤษภำคม  2537 กศ.ม. จิตวิทยำ
2 นำย บุญสม ศรีย่ีสุ่น ครู วัดกลำงคลองหลวง 25  ตุลำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 25 ต.ค.67 25 ต.ค.65 25 ต.ค.65
3 นำย พิพัฒน์ นกประเสริฐ ครูผู้ช่วย วัดกลำงคลองหลวง  4  ตุลำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ต.ค.69 4 ต.ค.68 4 ต.ค.68
1 นำย อำมร มุตวงศ์ ผอ.ร.ร. วัดหลวงพรมมำวำส  1  ธันวำคม  2547 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. รวิวรรณ เทศสวัสด์ิ ครู วัดหลวงพรมมำวำส 25  ตุลำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 25 ต.ค.67 25 ต.ค.65 25 ต.ค.65
1 น.ส. ประครองศิลป์ งำมศิริ ผอ.ร.ร. วัดโคกเพลำะ  1  กันยำยน  2554 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
2 นำย เมธวัฒน์ จันทร์เพ็ชร ครู วัดโคกเพลำะ  4  เมษำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67

3 นำย ปิยพงษ์ พลเย่ียม ครู วัดโคกเพลำะ  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70
1 นำง วรรณิภำ กัณหำเขียว ผอ.ร.ร. วัดหัวถนน  1  พฤศจิกำยน  2547 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. ศิริวรรณ ศรีกลับ ครู วัดหัวถนน  5  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 มี.ค.66 5 มี.ค.64 1 ต.ค.65

3 น.ส. ชญำนี เรืองโรจนพันธ์ุ ครู วัดหัวถนน  4  กุมภำพันธ์  2560 ศศ.บ. ป.ตรี (ว17) 4 ก.พ.68 4 ก.พ.66 4 ก.พ.66

4 นำย พงศกร ยำลังกำ ครู วัดหัวถนน 18  มกรำคม  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 18 ม.ค.68 18 ม.ค.67 18 ม.ค.67
5 น.ส. วัชรำ งำมผิวเหลือง ครูผู้ช่วย วัดหัวถนน 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
6 น.ส. วีรำภรณ์ ทองแพง ครูผู้ช่วย วัดหัวถนน 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68
1 นำย กรกิจ เจริญสุข ผอ.ร.ร. บ้ำนแปลงกระถิน  1  กันยำยน  2536 บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. ศิริมล เจริญศรี ครู บ้ำนแปลงกระถิน 31  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 31 ต.ค.68 31 ต.ค.67 31 ต.ค.67
3 น.ส. อินทัศน์ ศรีนิบูลย์ ครู บ้ำนแปลงกระถิน 13  มกรำคม  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66
1 น.ส. พัชรีพร เท่ียงสมบุญ ผอ.ร.ร. วัดเขำคีรีรมย์  2  กรกฎำคม  2553 บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. กุลิสรำ สมเปำจี ครู วัดเขำคีรีรมย์ 24  เมษำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

3 น.ส. ภำวดี รุ่งแสง ครู วัดเขำคีรีรมย์  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65
4 นำย พิสุทธ์ิ ทองแก้ว ครูผู้ช่วย วัดเขำคีรีรมย์  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68
1 น.ส. นภำ ทองประเสริฐ ผอ.ร.ร. วัดป่ำแก้ว 21  มิถุนำยน  2553 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
2 น.ส. วิไลวรรณ พรจันเท้ำ ครูผู้ช่วย วัดป่ำแก้ว  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69  2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

3 น.ส. พรรณวิภำ ถำวร ครูผู้ช่วย วัดป่ำแก้ว  2  ธันวำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69  2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68
4 นำย ณัฐพร เทียนแจ่ม ครูผู้ช่วย วัดป่ำแก้ว 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23-ก.ค.-69 23-ก.ค.-69
1 นำย ปิยะกฤษ ไชยม่ิง ผอ.ร.ร. บ้ำนสระส่ีเหล่ียม  1  พฤศจิกำยน  2534 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงอริศ รุ่งเอนก ครู บ้ำนสระส่ีเหล่ียม 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ธ.ค.67 20 ธ.ค.66 20 ธ.ค.66

(ว21) 5 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65
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3 น.ส. จิรำพร แพงดี ครู บ้ำนสระส่ีเหล่ียม 16  ธันวำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65
4 น.ส. พิมพิไล ปวงรัตน์ ครู บ้ำนสระส่ีเหล่ียม 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

5 น.ส. พรมณี สิริวำณีปกรณ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนสระส่ีเหล่ียม  2  ธันวำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68
1 น.ส. กฤษลดำ กฤชสุวรรณวุฒิ ผอ.ร.ร. บ้ำนเขำดินวังตำสี  1  กรกฎำคม  2536 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. พุทธิดำ สุทธิประภำ ครู บ้ำนเขำดินวังตำสี 20  กันยำยน  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.พ.66 20 ก.ย.66

3 น.ส. ปิยวรรณ ก ำเนิดขอนแก่น ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำดินวังตำสี 12  มิถุนำยน  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69
4 น.ส. ปัทมำวรรณ แก้วกันหำ ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำดินวังตำสี 22  พฤษภำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

5 น.ส. อรวรรณ ม่วงโพธ์ิเงิน ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำดินวังตำสี 10  มิถุนำยน  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
1 นำย เกรียงศักด์ิ ยำงเอน ผอ.ร.ร. วัดแก้วศิลำรำม  5  กุมภำพันธ์  2545 บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. น.ส.นันทิชำ นำดี ครู วัดแก้วศิลำรำม  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

3 น.ส. น.ส.ปริยำกร รัตนวงศ์ ครู วัดแก้วศิลำรำม  1  กุมภำพันธ์  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ก.พ.68 1 ก.พ.66 1 ก.พ.66

4 น.ส. น.ส.ธนันธร ต่วนภูษำ ครู วัดแก้วศิลำรำม 16  ธันวำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65
5 นำย นำยกษิด์ิพัฑฒิ สังคง ครูผู้ช่วย วัดแก้วศิลำรำม 23  กรกฎำคม  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

6 น.ส. น.ส.กัญญำรัตน์ ชัยปฏิวัติ ครูผู้ช่วย วัดแก้วศิลำรำม 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

7 ว่ำท่ี ร.ต. ธนยศ เดชสัจจกุล ครูผู้ช่วย วัดแก้วศิลำรำม 23  กรกฎำคม  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

8 น.ส. น.ส.ภัทรพร ลิขิตตระกูล ครูผู้ช่วย วัดแก้วศิลำรำม 11  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

1 น.ส. น.ส.ศศิธร หมวกสีปำน ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองไผ่  4  ตุลำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ต.ค.69 4 ต.ค.68 4 ต.ค.68

2 น.ส. น.ส.ก ำไรพร แก้วสีเคน ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองไผ่ 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69
1 นำย กฤตำนนท์ เล่ียงก่ี ผอ.ร.ร. วัดทรงธรรม  7  พฤศจิกำยน  2548 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. น.ส.ปิยนุช ปัดถำมัง ครู วัดทรงธรรม 13  มกรำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

3 นำย นำยสิทธิกร รำรักษ์ ครู วัดทรงธรรม 11  ธันวำคม  2558 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 11 ธ.ค.66 11 ธ.ค.64 1 ต.ค.65
4 น.ส. น.ส.ปัญจพร วงษ์ชำลี ครู วัดทรงธรรม  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

5 น.ส. น.ส.ถำวร ศรีทุม ครู วัดทรงธรรม 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

6 น.ส. น.ส.บุษยำ กระจ่ำงจิต ครู วัดทรงธรรม 13  มกรำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66
7 น.ส. น.ส.สุพรทิพย์     ต๊ะนะวงค์ ครู วัดทรงธรรม 23  พฤศจิกำยน  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

8 น.ส. น.ส.ศุภลักษณ์ ศิริเวช ครู วัดทรงธรรม 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

9 น.ส. น.ส.ฐิตินันท์ ค ำอ่อนศรี ครูผู้ช่วย วัดทรงธรรม  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68
10 น.ส. น.ส.ลัดธิพร บุญเลียง ครูผู้ช่วย วัดทรงธรรม  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68
1 นำง วรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน ผอ.ร.ร. บ้ำนทรำยมูล 17  มกรำคม  2549 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. สุภำวดี นกน้อย ครู บ้ำนทรำยมูล  9  พฤศจิกำยน  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 9 พ.ย.67 9 พ.ย.66 9 พ.ย.66

3 น.ส. ศิริพร แผ้วนำง ครู บ้ำนทรำยมูล  4  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67

4 นำย บุญมำ ชัยเดช ครูผู้ช่วย บ้ำนทรำยมูล  2  ธันวำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

5 น.ส วำรุณี ทิพวัจนำ ครูผู้ช่วย บ้ำนทรำยมูล  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

6 น.ส. วรรณวิภำ โตดี ครูผู้ช่วย บ้ำนทรำยมูล 22  พฤษภำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 ก.พ.68
1 น.ส. หทัยวัลย์ คุ้มภัย ผอ.ร.ร. วัดหนองปรือ  3  ตุลำคม  2548 บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. น.ส.เบญจพร สิงห์คำย ครู วัดหนองปรือ  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

3 นำย นำยอนุชำ จำรุพงศ์ ครูผู้ช่วย วัดหนองปรือ  1  ธันวำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ธ.ค.70 1 ธ.ค.69 1 ธ.ค.69

4 นำย นำยวิญญู นวลแย้ม ครูผู้ช่วย วัดหนองปรือ 10 มิถุนำยน 2563 ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
1 น.ส. ศริญญำ เบ้ำภำระ ผอ.ร.ร. วัดนำวังหิน  1  กันยำยน  2552 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. น.ส.สุพัตรำ ปองได้ ครู วัดนำวังหิน 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

3 น.ส. น.ส.พิสมัย ค ำมูล ครูผู้ช่วย วัดนำวังหิน  1  ธันวำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ธ.ค.70 1 ธ.ค.69 1 ธ.ค.69

4 น.ส. น.ส.พันธ์ุพฤกษำแตงแก้ว ครูผู้ช่วย วัดนำวังหิน  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70
1 ผอ.ร.ร. บ้ำนน้ ำซับ กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. วรัญญำ สมตน ครู บ้ำนน้ ำซับ  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67
1 น.ส. สำยชล แย้มช่ืน บ้ำนสระนำ 17  สิงหำคม  2552 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ชฎำกร ธรรมสำโรช ครู บ้ำนสระนำ  2  ตุลำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

3 น.ส. ศิริกัญญำ พิมทำ ครู บ้ำนสระนำ  9  พฤศจิกำยน  2560 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 9 พ.ย.67 9 พ.ย.66 9 พ.ย.66

4 น.ส. หทัยชนก แซ่ต๊ัน ครูผู้ช่วย บ้ำนสระนำ 15  กรกฎำคม  2563 ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69
1 นำย เรืองยศ เรืองจันทร์ ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองสองห้อง 24  กรกฎำคม  2556 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ดำวประกำย บุญหลำย ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองสองห้อง  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. คณิตศำสตร์ (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

3 น.ส. วรัญชยำพร โสมศรี ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองสองห้อง 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. กำรศึกษำปฐมวัย(ว21) 2 ก.พ.70 2 ก.พ.69 2 ก.พ.69

4 น.ส. ปำนลดำ แสงมำก ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองสองห้อง 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. กำรศึกษำปฐมวัย(ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68
1 นำย ปกรณ์ เผือกโสภำ ผอ.ร.ร. วัดอัมพวนำรำม  6  สิงหำคม  2555 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

2 น.ส. กชกร เพชรประโคน ครูผู้ช่วย วัดอัมพวนำรำม 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69
1 นำย สุริยันต์ แก้วมำลำ ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองข่ำ 15  มิถุนำยน  2533 บริหำรกำรศึกษำ

2 นำย นำยสุริยะ พันธ์ขำว ครู บ้ำนหนองข่ำ 20  กันยำยน  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66

3 น.ส. น.ส.ภำรดำ ผ่องแผ้ว ครู บ้ำนหนองข่ำ  2  ตุลำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

4 น.ส. น.ส.สุกัญญำ ปรำบรัตน์ ครู บ้ำนหนองข่ำ 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

5 น.ส. น.ส.รัชดำภรณ์ นกอินทร์ ครู บ้ำนหนองข่ำ 14  ธันวำคม  2558 ค.ม. ป.โท (ว17) 14 ธ.ค.64-  30 ก.ย.65

6 นำย นำยสมหวัง พูลแข ครู บ้ำนหนองข่ำ 28  สิงหำคม  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 28 ส.ค.66 28 ส.ค.64 1 ต.ค.65

7 นำย น.ส.สุดำพร ศรีพรมมำ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองข่ำ 21  มกรำคม  2562 ทล.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68
1 นำย ชิตวีร์ มองเพชร ผอ.ร.ร. บ้ำนไร่เส่ธ์  1  มิถุนำยน  2552 บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ชุติมำ พรมรำย ครูผู้ช่วย บ้ำนไร่เส่ธ์ 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

ไม่มี บ้ำนหนองไผ่แก้ว

1 ผอ.ร.ร. วัดแปลงเกต

2 น.ส. น.ส.ศุภลักษณ์ ช่วยรักษำ ครู วัดแปลงเกต  9  พฤศจิกำยน  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 9 พ.ย.67 9 พ.ย.66 9 พ.ย.66

3 นำย นำยภำนุ ไวยำวัจมัย ครู วัดแปลงเกต  5  มกรำคม  2559 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

4 น.ส. น.ส.พิมพ์ชฎำ อริยพัทธนันท์ ครู วัดแปลงเกต  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

5 นำง นำงศิลิลักษณ์ สบู่ทอง ครูผู้ช่วย วัดแปลงเกต  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

6 น.ส. น.ส.นิลเนตร พลลำภ ครูผู้ช่วย วัดแปลงเกต 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

1 นำย สงครำมชัย ดำบจันทร์ ผอ.ร.ร. บ้ำนเขำอ ำนวยสุข 10  กรกฎำคม  2552 ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. อมร ผันผิน ครู บ้ำนเขำอ ำนวยสุข  5  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 มี.ค.66 5 มี.ค. 64 1 ต.ค.65

(ว21) 5 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65 

3 น.ส. ปำลิตำ แสงทอง ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำอ ำนวยสุข 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

4 น.ส. ปิยธิดำ ผันแก้ว ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำอ ำนวยสุข  2  กุมภำพันธ์  2564 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70
1 นำย จักริน ค ำทรัพย์ ผอ.ร.ร. วัดหนองสังข์ 21  พฤษภำคม  2529 กศ.ม. ป.ตรี

2 น.ส. สุมำลี ก่ิงชำญสิน ครู วัดหนองสังข์ 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

3 น.ส. นฤมล อุตทองค ำ ครู วัดหนองสังข์ 26  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ธ.ค.67 26 ธ.ค.66 26 ธ.ค.66
2 น.ส. สุกัญญำ วิฤทธ์ิ ครู วัดหนองสังข์ 17  ตุลำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 17 ต.ค.67 17 ต.ค.65 17 ต.ค.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

4 น.ส. กฤติญำ ศรีซังส้ม ครู วัดหนองสังข์ 16  ธันวำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65

5 น.ส. รัชณีกร แสงงำม ครู วัดหนองสังข์ 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67
3 น.ส. เสำวรส เสือแสง ครู วัดหนองสังข์ 20  กันยำยน  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66

6 น.ส. วำสนำ โคตรบุตร ครูผู้ช่วย วัดหนองสังข์  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

7 นำย กีรติ จำรุเฉลิมรัตน์ ครูผู้ช่วย วัดหนองสังข์ 10  มิถุนำยน  2563 ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
4 น.ส. ศศิธร วิริยะประกอบ ครูผู้ช่วย วัดหนองสังข์  2  กุมภำพันธ์  2564 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

8 นำย ศรำวุธ ลำภอินทรีย์ ครูผู้ช่วย วัดหนองสังข์ 26  สิงหำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68
1 นำย รัษฎำกร มีมำก ผอ.ร.ร. วัดโป่งปำกดง 18  มกรำคม  2532 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. น.ส.กนกพร บุญลือ ครู วัดโป่งปำกดง  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

3 น.ส. น.ส.ณฐกมล ไชยร้องเด่ือ ครู วัดโป่งปำกดง 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

4 น.ส. น.ส.ศุภวรรณ ปวนสำย ครู วัดโป่งปำกดง 16  กรกฎำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี

5 นำย นำยคมสันติ ทับรอด ครู วัดโป่งปำกดง  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

6 นำย นำยศุภกร จันทสิงห์ ครูผู้ช่วย วัดโป่งปำกดง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

1 น.ส. กำญจนำ แสงสำรพันธ์ ผอ.ร.ร. วัดเนินสัก 14  พฤษภำคม  2544 ปร.ด. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. กชกร ก้ำนบัว ครู วัดเนินสัก  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

4 น.ส. ศศิธร เกษี ครูผู้ช่วย วัดเนินสัก  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

5 น.ส. กนกวรรณ สุขแสวง ครูผู้ช่วย วัดเนินสัก 26  สิงหำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

1 นำง พชรพรรณ สีด ำ ผอ.ร.ร. วัดโคกพระศิลำรำม 16  พฤษภำคม  2537

2 น.ส. พรภิรมย์ หงษ์จันทร์ ครูผู้ช่วย วัดโคกพระศิลำรำม 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

3 น.ส. อุมำพร สอนนุช ครูผู้ช่วย วัดโคกพระศิลำรำม  2  ธันวำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

4 น.ส ณัฐชำ เจริญ ครูผู้ช่วย วัดโคกพระศิลำรำม  2  กันยำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.ย.70 2 ก.ย.69 2 ก.ย.69

5 น.ส. ธีรนุช โน๊ตศิริ ครูผู้ช่วย วัดโคกพระศิลำรำม 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

6 น.ส จิตรำ โพธ์ิชุม ครูผู้ช่วย วัดโคกพระศิลำรำม 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

ไม่มี บ้ำนเนิน
1 นำย ภรำดร พวงดี ผอ.ร.ร. ไทยรัฐวิทยำ 42 17  พฤษภำคม  2537

2 น.ส. ศศิธร ศรีเสน่ห์ ครู ไทยรัฐวิทยำ 42 27  มกรำคม  2558 ศษ.ม. ป.โท (ว17) 27 ม.ค.64 - 26 ม.ค.65

(ว21) 27 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 16 ก.ค.65 - 30 ก.ย.65
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(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

3 น.ส. ธันย์ชนก สรรพำณิชย์ ครู ไทยรัฐวิทยำ 42  1  พฤศจิกำยน  2559 (ว17) 1 พ.ย.67 1 พ.ย.65 1 พ.ย.65
4 นำย ปิยำภำส บวรศรีมุกดำ ครู ไทยรัฐวิทยำ 42  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

5 นำย ธนภัทร์ชัย จรรัตน์นรำพล ครู ไทยรัฐวิทยำ 42 25  ตุลำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 25 ต.ค.67 25 ต.ค.65 25 ต.ค.65

6 น.ส. สุมิตำ ประเสริฐสิน ครู ไทยรัฐวิทยำ 42  4  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67
7 น.ส. อ ำภำพร ใจมัน ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยำ 42 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

8 นำย ภำณุพล กันวุฒิ ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยำ 42  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

9 น.ส. ปิยธิดำ ทองบัวร่วง ครูผู้ช่วย ไทยรัฐวิทยำ 42 23  กรกฎำคม  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69
1 นำย จตุพันธ์ รุจิรำนุกูล ผอ.ร.ร. วัดใหม่ท่ำโพธ์ิ  6  พฤษภำคม  2552 ปร.ด. วัดผล/ประเมินผลกำรศึกษำ

2 น.ส. นภัทร รัตนติสร้อย ครูผู้ช่วย วัดใหม่ท่ำโพธ์ิ  2  กุมภำพันธ์  2564 วท.บ. ป.ตรี (ว21)2 ก.พ.2571 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70
1 นำง ปัทมำพร ศรีก ำพล ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองหัวหมู 21  มิถุนำยน  2554 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. อุรสำ สุระประเสริฐ ครู บ้ำนหนองหัวหมู 24  เมษำยน  2561 บธ.บ. ป.ตรี (ว21)24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67
1 นำย พิพัฒน์ หรือเมืองเดิม ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองขยำด 29  กรกฎำคม  2530

2 น.ส. วีรภัทรำ คุณแก้ว ครู บ้ำนหนองขยำด 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

3 นำง ภรัณยำ ก ำแสน ครู บ้ำนหนองขยำด  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

4 นำย ทวีศักด์ิ มะลิทอง ครู บ้ำนหนองขยำด 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

5 นำง กนกพร นำมวิเศษ ครู บ้ำนหนองขยำด  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

6 น.ส. บังอร ศำลำงำม ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองขยำด 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
7 นำย สุริโย สุมำมำลย์ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองขยำด 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

8 น.ส. เขมิสรำ เผยศิริ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองขยำด  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

9 น.ส. สุพัตรำ กำบบำลี ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองขยำด  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68
1 นำง อรดี กันรัมย์ ผอ.ร.ร. วัดหนองม่วงใหม่  1  กันยำยน  2552 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. อมิตรำ ศรีภูวงค์ ครู วัดหนองม่วงใหม่  2  ตุลำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

3 นำย เบญจรงค์  สุปัตติ ครู วัดหนองม่วงใหม่ 24  เมษำยน  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21)24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

4 น.ส. พลอยไพลิน ขำวชูศรี ครูผู้ช่วย วัดหนองม่วงใหม่  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70
1 นำย สมพงษ์ จิตต์สว่ำง ผอ.ร.ร. วัดนำกระรอก 17  พฤศจิกำยน  2548 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. บริมำส ศรีสมุทร ครู วัดนำกระรอก 26  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ธ.ค.67 26 ธ.ค.66 26 ธ.ค.66

3 น.ส. สุกันญำ จันทะไทย ครู วัดนำกระรอก 29  ธันวำคม  2560 ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66
4 น.ส. อลิษำ เอ่ียมบรรจง ครู วัดนำกระรอก  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65
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5 นำง กัลยธีรำ เจือสกุล ครู วัดนำกระรอก  5  สิงหำคม  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ส.ค.66 5 ส.ค.64 1 ต.ค.65

6 นำย เกริกเกียรติ   ด ำรงกิจเจริญ ครู วัดนำกระรอก 23  พฤศจิกำยน  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67
7 น.ส. บุศรำภรณ์ อิทธิยำภรณ์ ครู วัดนำกระรอก 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

8 นำย ศรัณย์ กงแก้ว ครู วัดนำกระรอก  2  ธันวำคม  2562 คอ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

9 น.ส. แสงระวี ทวีกำร ครูผู้ช่วย วัดนำกระรอก  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68
1 นำง กันธอร กุลบุตรดี ผอ.ร.ร. ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง  1  กันยำยน  2552 ปร.ด. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. สำยฝน แสงผำ ครู ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

3 นำย ปำริวัตร พิทักษำ ครู ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 26  สิงหำคม  2558 ป.ตรี (ว17) 26 ส.ค.66 26 ส.ค.64 1 ต.ค.65

4 น.ส. กรรณิกำร์ แม่นปืน ครู ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 29  ธันวำคม  2560 ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

5 น.ส. นงลักษณ์ ครองปัญญำ ครู ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

6 น.ส. ปวีณำ แก้วเนตร ครู ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 16  ธันวำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65

7 นำย ทรงพล นุ่นทองหอม ครู ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 23  พฤศจิกำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

8 นำง งวำรุณี บุญเหลือ ครู ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 28  สิงหำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 ส.ค.66 28 ส.ค.64 1 ต.ค.65

9 น.ส. ศรีวิไล แซ่เล้ำ ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

10 น.ส. พรทิพย์ ชมสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 15  กรกฎำคม  2563 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

11 น.ส. ศิริวรรณ เสริมแก้ว ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

12 น.ส. ธนิดำพร สุดแสง ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 .21 ม.ค.68 .21 ม.ค.68

13 น.ส. วีริณลิษำ อัษวรโชคกูลกิจ ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

14 นำย พสิษฐ์ เวชพิสิษวุฒิพร ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

15 น.ส. วิภำดำ บุญรักษำ ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้ำนตลำดทุ่งเหียง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69
1 นำย วีรยุทธ หำญโงน ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองยำง  1  ธันวำคม  2553 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 นำย พงศ์ศิริ สีมำพล ครู บ้ำนหนองยำง 20  กันยำยน  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66

3 น.ส. อำทิตยำ โต๊ะมุดบ ำรุง ครู บ้ำนหนองยำง 25  ตุลำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 25 ต.ค.67 25 ต.ค.65 25 ต.ค.65

4 น.ส. บัวบูชำ อุบำลี ครู บ้ำนหนองยำง 15  ธันวำคม  2557 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 15 ธ.ค.65 15 ธ.ค.63 1 ต.ค.65

(ว21) 15 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

5 นำง อโณทัย ภูมิเขต ครู บ้ำนหนองยำง  9  มีนำคม  2558 ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 9 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65

6 ว่ำท่ีร.ต.หญิงพรพิมล บำนเย็น ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองยำง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69
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(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

1 นำย ไตรเทพ เอ่ียมพินิจ ผอ.ร.ร. วัดชุมแสง กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. สิริญญำ ต้นโพธ์ิ ครูผู้ช่วย วัดชุมแสง 10  มิถุนำยน  2563 ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
1 น.ส. หทัยกำนต์ เลขำนุกิจ ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองพรหม  2  สิงหำคม  2553 ปร.ด. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ศิริพร สร้อยสัมฤทธ์ิ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองพรหม  2  กันยำยน  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.ย.70 2 ก.ย.69 2 ก.ย.69

3 น.ส. อรวรรณ ไชยพิพัฒนขจร ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองพรหม 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

4 น.ส. อริยำ ค ำภำนำง ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองพรหม  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

5 น.ส. อภัสนันท์ ใจบุญ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองพรหม  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

6 น.ส. อัญชนำ บรรฎิษตำ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองพรหม 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

1 ไม่มี บ้ำนเนินหลังเต่ำ
1 น.ส. รัษฎำกร อัครจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งเหียง  1  มิถุนำยน  2552 ค.ด. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. นิศรำ นิสำรัตน์ ครู วัดทุ่งเหียง  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท (ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

3 น.ส. วรัญญำ ตอรบรัมย์ ครู วัดทุ่งเหียง  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65
4 น.ส. วิลำวรรณ จ ำปำจูม ครู วัดทุ่งเหียง 13  มกรำคม  2560 ศษ.ม. ป.โท (ว17) 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

5 น.ส. ปนัดดำ ชำเรือง ครู วัดทุ่งเหียง 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

6 น.ส. นันธนำ ภำคศิริ ครูผู้ช่วย วัดทุ่งเหียง 22  พฤษภำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68
7 น.ส. อภิญญำ ฝูงใหญ่ ครูผู้ช่วย วัดทุ่งเหียง  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

8 น.ส. ภำพิมล ปิงเมือง ครูผู้ช่วย วัดทุ่งเหียง  2  ธันวำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

9 น.ส. อุษณีย์ บุญแสน ครูผู้ช่วย วัดทุ่งเหียง 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
10 นำย พรชัย ทิพย์อักษร ครูผู้ช่วย วัดทุ่งเหียง  2  ธันวำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

11 ว่ำท่ีร.ต. ธนำ โยธำชัย ครูผู้ช่วย วัดทุ่งเหียง 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69
1 นำย ทรงวุฒิ แน่นหนำ ผอ.ร.ร. อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  1  กุมภำพันธ์  2531 บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ดุษฎี พฤกษ์อังคำร ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

3 น.ส. ธิรำลักษณ์ วำสุพิน ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

4 นำง มะลิ ธรรมเมธำ ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  8  พฤษภำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 8  พ.ค.67 8  พ.ค.66 8  พ.ค.66

5 นำย ปริวรรต แหยมศิริ ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 23  พฤศจิกำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

6 น.ส. สุบงกช ไชยแสง ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 28  พฤษภำคม  2558 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

7 นำง ช่อลัดดำ แย้มเดช ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

8 น.ส. ศศินิภำ ช้ำงแย้ม ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  2  พฤศจิกำยน  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 2 พ.ย.66 2 พ.ย.64 1 ต.ค.65

9 น.ส. ประภัสสร ผลบุญ ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 14  ธันวำคม  2558 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

10 น.ส. สิริกัญญำ อำษำธง ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 14  ธันวำคม  2558 บธ.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

11 น.ส. จันทจิรำ เสถียร ครู อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  5  มกรำคม  2559 กศ.ม. ป.โท (ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

12 นำย วินัย เช่ียววณิชชำกร ครูผู้ช่วย อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  2  ธันวำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

13 น.ส. วรรณกร คชพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  3  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70

14 น.ส. นิศำชล ชุ่มสูงเนิน ครูผู้ช่วย อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

15 น.ส. วณิชญำ สิงหปรีชำ ครูผู้ช่วย อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

16 น.ส. อุษำวดี ฮงฮวด ครูผู้ช่วย อนุบำลวัดโคกท่ำเจริญ 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

1 จ.ส.อ. นิธิ โพธ์ิทอง ผอ.ร.ร. วัดพำนทอง  7  พฤษภำคม  2526 บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ศิริวรำงค์ พุทธวิเศษสรรค์ ครู วัดพำนทอง 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

3 น.ส. สำวิตรี ประสิทธ์ิ ครู วัดพำนทอง  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

4 น.ส. จุฑำรัตน์ ห้ิงทอง ครู วัดพำนทอง  5  มกรำคม  2559 กศ.ม. ป.โท

5 นำย ปรัชญำวัฒน์ ป้องญำติ ครู วัดพำนทอง 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

6 น.ส. อภิญญำ ผดุงเวียง ครู วัดพำนทอง  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

7 ว่ำท่ีร.ต.หญิงดวงฤทัย สิงห์เผือก ครู วัดพำนทอง 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

8 น.ส. วรำภรณ์ เจริญสุข ครู วัดพำนทอง  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

9 นำง ปิยพร หนูขำว เทอร์รำโด ครู วัดพำนทอง 14  ธันวำคม  2558 ศษ.ม. ป.โท

10 น.ส. สุวิมล ไชยศิลำ ครู วัดพำนทอง 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

11 น.ส. กนกพร พุ่มบัณฑิต ครูผู้ช่วย วัดพำนทอง 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

12 น.ส. ทิฐินันท์ บุญประกำยศรี ครูผู้ช่วย วัดพำนทอง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

13 ว่ำท่ีร.ต.หญิงกรรณิกำร์ ภำษำสุข ครูผู้ช่วย วัดพำนทอง  2  กันยำยน  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.70 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.69

14 น.ส. ธันย์วรัตม์ สันทำลุนัย ครูผู้ช่วย วัดพำนทอง 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

1 นำง ชุติมำ เกษรมำลำ ผอ.ร.ร. วัดหนองแช่แว่น 15  พฤษภำคม  2550 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. วรรณนิภำ สิงห์พรมมำ ครู วัดหนองแช่แว่น 13  มกรำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

3 น.ส. นฤมล พลพรำหมณ์ ครู วัดหนองแช่แว่น  4  เมษำยน  2561 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67

4 น.ส. ศศิธร นำมเดช ครู วัดหนองแช่แว่น  5  สิงหำคม  2558 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว17) 5 ส.ค.66 5 ส.ค.64 1 ต.ค.65

(ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

5 น.ส. ศศินิภำ พรมเกตุจันทร์ ครู วัดหนองแช่แว่น  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

6 น.ส. พรรณพร วงษ์วัฒน์ ครู วัดหนองแช่แว่น 20  กันยำยน  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66

7 น.ส. ดวงนภำ บุญศักด์ิ ครูผู้ช่วย วัดหนองแช่แว่น  3  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70

8 น.ส. เสำวลักษณ์ ฉำกพิมำย ครูผู้ช่วย วัดหนองแช่แว่น 23  กรกฎำคม  2563 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

1 น.ส. จุฑำฎำ โพธ์ิทอง ครู วัดบ้ำนไร่ 13  มกรำคม  2560 ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

2 น.ส. กำญจนำ เช้ือฉุน ครู วัดบ้ำนไร่  1  กุมภำพันธ์  2560 ป.ตรี (ว17) 1 ก.พ.68 1 ก.พ.66 1 ก.พ.66

3 น.ส. ศิริลักษณ์ เรืองพงศ์พันธ์ุ ครู วัดบ้ำนไร่  9  มีนำคม  2558 ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

1 นำย เมธำ ภูมิเขต ผอ.ร.ร. วัดบ้ำนง้ิว 29  สิงหำคม  2551 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. กัญญำณัฐ เวียงสงค์ ครู วัดบ้ำนง้ิว  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17)5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

3 น.ส. หทัยทิพย์ สุนำรักษ์ ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนง้ิว  2  ธันวำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

4 น.ส. พีรยำ ทรัพย์ศิริ ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนง้ิว 10 มิถุนำยน 2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.70 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.69

1 น.ส. ฉันทนำ มงคลเจริญสุข ผอ.ร.ร. อนุบำลพำนทองฯ  7  พฤศจิกำยน  2548 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. จินตนำ เนำว์วิจิตร ครู อนุบำลพำนทองฯ  2  ตุลำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

4 น.ส. ศรสวรรค์ แก่นท้ำว ครู อนุบำลพำนทองฯ 25  ตุลำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 25 ต.ค.67 25 ต.ค.65 25 ต.ค.65

5 ว่ำท่ีร.ต. ชัชนะ เฮงสกุล ครูผู้ช่วย อนุบำลพำนทองฯ 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

6 น.ส. อรทัย ศรีเมือง ครูผู้ช่วย อนุบำลพำนทองฯ 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

7 น.ส. เกษร โคสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย อนุบำลพำนทองฯ 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

8 น.ส. ปิยนุช แต้มทอง ครูผู้ช่วย อนุบำลพำนทองฯ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

1 นำย ณัฐนนท์ สุรินทร์ ผอ.ร.ร. ชุมชนวัดหนองต ำลึง 29  มิถุนำยน  2527 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. จิดำภำ อินทร์งำม ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท

3 น.ส. ปัทมำ มีบุญมำก ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

4 น.ส. กนกพร วำรี ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 26  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ธ.ค.67 26 ธ.ค.66 26 ธ.ค.66

5 น.ส. นิภำวรรณ บัญญัติ ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง  1  ตุลำคม  2557 ศศ.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ต.ค.65 1 ต.ค.63 1 ต.ค.65

(ว21) 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.65

7 น.ส. สุรีวัลย์ อิมพิมพ์ ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 23  พฤศจิกำยน  2561 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

8 นำย พลสิทธิ ทองอุทัย ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 23  พฤศจิกำยน  2561 ศป.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

9 น.ส. สุนทรี ปัญญำบรรจง ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท

(ว21) 9 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

10 น.ส. ศศิธร จิรพงศำธร ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 1 สิงหำคม 2559 ป.ตรี (ว17) 1 ส.ค.67 1 ส.ค.65 1 ต.ค.65

11 น.ส. นภำภรณ์ พละศักด์ิ ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 26  สิงหำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 26 ส.ค.66 26 ส.ค.64 1 ต.ค.65

12 นำย เทิดเกียรติ ลำจันทึก ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 26  ธันวำคม  2560 วศ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ธ.ค.67 26 ส.ค.66 26 ส.ค.66

13 น.ส. พัทธนันท์ โพธ์ิไพจิตร ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 15  พฤษภำคม  2557 กศ.บ. ป.ตรี

14 นำย นิพนธ์ ฉวีรัมย์ ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.65 14 ธ.ค.65

15 น.ส. รัตนำภรณ์ แก้วก่อง ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 18  มกรำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 18 ม.ค.68 18 ม.ค.67 18 ม.ค.67

16 น.ส. รัชกรณ์ หำญนิโรจน์รัมย์ ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 14  ธันวำคม  2558 ศษ.ม. ป.โท

17 นำง มัลลิกำ ประสำททอง ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 29  ธันวำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

18 น.ส. ศิรินภำ ค ำทวี ครู ชุมชนวัดหนองต ำลึง 10  มิถุนำยน  2556 ค.บ. ป.ตรี

19 น.ส. กังสดำล แซ่โซ้ง ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดหนองต ำลึง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

20 นำย นฤดล ประคองสิน ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดหนองต ำลึง 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

21 น.ส. ดวงเนตร เศษรักษำ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดหนองต ำลึง  2  ธันวำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

22 น.ส. รัตนำภรณ์ เฉลิมวงศ์ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดหนองต ำลึง 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21 ) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

23 น.ส. สุภำวดี สุทธิทิพย์ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดหนองต ำลึง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

24 นำย ทศพล ต้นสมบัติ ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดหนองต ำลึง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

25 นำง กำญจนำ ช่ังเพิก ครูผู้ช่วย ชุมชนวัดหนองต ำลึง 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

1 ว่ำท่ีร.ต. ทวีศักด์ิ กุลประยงค์ ผอ.ร.ร. บ้ำนห้วยตำกด้ำย  1  ธันวำคม  2537 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. กณิศ ค ำนำเวช ครู บ้ำนห้วยตำกด้ำย 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

3 น.ส. หัทยำพร เนมินทร์ ครู บ้ำนห้วยตำกด้ำย  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

4 น.ส. กนกวรรณ สุดสวำสด์ิ ครูผู้ช่วย บ้ำนห้วยตำกด้ำย 15  กรกฎำคม  2563 คอ.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

5 นำง พัชรำพรรณ์ ทิณโนรส ครูผู้ช่วย บ้ำนห้วยตำกด้ำย  2  ธันวำคม  2562 รป.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

6 น.ส. เบญจวรรณ เข็มทรำย ครูผู้ช่วย บ้ำนห้วยตำกด้ำย  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

7 น.ส. อุทัยวรรณ แสงสุโท ครูผู้ช่วย บ้ำนห้วยตำกด้ำย 10  มิถุนำยน  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

1 ผอ.ร.ร. วัดหนองกะขะ กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 นำย ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม ครู วัดหนองกะขะ 20  กันยำยน  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66

3 น.ส. นันทพร สินปรุ ครู วัดหนองกะขะ  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

(ว17) 15 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

(ว17) 10 มิ.ย.64 - 30 ก.ย.65



15

เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

4 น.ส. ธวัลณัฐ ประเสริฐ ครู วัดหนองกะขะ  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

5 น.ส. ณัฏฐนิช พุฒหม่ืน ครูผู้ช่วย วัดหนองกะขะ 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

6 น.ส. ศิรินภำ นิธินรเศรษฐ์ ครูผู้ช่วย วัดหนองกะขะ  1  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.ค.71 1 ก.ค.70 1 ก.ค.70

7 น.ส. เบญจมำศ ส่วยโสภำ ครูผู้ช่วย วัดหนองกะขะ 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

8 ว่ำท่ีร.ต.หญิงเดือนเพ็ญ รุ้งแวง ครูผู้ช่วย วัดหนองกะขะ 11  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

9 น.ส. วรรณิกำ บ ำรุงกำร ครูผู้ช่วย วัดหนองกะขะ  3  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70

1 นำง จุรีพร รักสบำย ผอ.ร.ร. วัดห้วยยำง 24  กุมภำพันธ์  2549 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 นำย อนุสรณ์ ป้ันบ ำรุงสุข ครู วัดห้วยยำง 26  ธันวำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ธ.ค.67 26 ธ.ค.66 26 ธ.ค.66

3 นำง ลภัสรดำ กรรเชียงแก้ว ครู วัดห้วยยำง 14  ธันวำคม  2558 บธ.ม. ป.โท

4 น.ส. ศศิธร แข็งแรง ครู วัดห้วยยำง  8  พฤษภำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

5 นำง เพ็ญสิริ คงมำก ครูผู้ช่วย วัดห้วยยำง  2  กันยำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.ย.70 2 ก.ย.69 2 ก.ย.69

1 น.ส. ชัญญ์ญำณ์ โพธิอนันต์กิจ ผอ.ร.ร. วัดหนองกำน้ ำ  1  เมษำยน  2552 รป.ม. บริหำรท่ัวไป

2 น.ส. วรียำ อรจันทร์ ครู วัดหนองกำน้ ำ  2  ตุลำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

3 นำย วรรณศักด์ิ เบ้ำภำระ ครู วัดหนองกำน้ ำ 28  ตุลำคม  2558 ศษ.ม. ป.โท

4 นำย จิรวัฒน์ นงนุช ครูผู้ช่วย วัดหนองกำน้ ำ 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

1 นำง แก้วตำ เข้มแข็ง ผอ.ร.ร. วัดโป่งตำมุข 16  พฤษภำคม  2537 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. มนต์นภำ สน่ันศรีสมบูรณ์ ครู วัดโป่งตำมุข 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

3 นำย ยศศักด์ิ หีบไธสง ครู วัดโป่งตำมุข 26  สิงหำคม  2558 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 26 ส.ค.66 26 ส.ค.64 1 ต.ค.65

4 นำย ปรีชำ ไทยพินิจ ครู วัดโป่งตำมุข 29  ธันวำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

5 น.ส. ชมภูนุท ศรีสวัสด์ิ ครู วัดโป่งตำมุข 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

6 น.ส. ปุณยนุช สุมำลัย ครู วัดโป่งตำมุข 14  ธันวำคม  2558 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

7 น.ส. ฤดำมำส สวนเกษ ครู วัดโป่งตำมุข 18  มกรำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 18 ม.ค.68 18 ม.ค.67 18 ม.ค.67

8 น.ส. วีรินทร์ภัทร์ โยธำวงศ์ ครู วัดโป่งตำมุข  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

9 น.ส. ขนิษฐำ ขำนน้ ำค ำ ครู วัดโป่งตำมุข  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท

10 น.ส. วรำภรณ์ นำมใหญ่ ครู วัดโป่งตำมุข 23  พฤศจิกำยน  2561 ศ.บ.(เศรษฐ)ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

11 น.ส. ประนอม สิงจำนุสง ครูผู้ช่วย วัดโป่งตำมุข 11  มิถุนำยน  2563 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

12 น.ส. พรสุดำ แก้วค ำ ครูผู้ช่วย วัดโป่งตำมุข  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

(ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

(ว17) 28 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

13 น.ส. วำสนำ โกสุมภ์ ครูผู้ช่วย วัดโป่งตำมุข  1  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.พ.71 1 ก.พ.70 1 ก.พ.70

14 น.ส. ดลพร ม่วงพรับ ครูผู้ช่วย วัดโป่งตำมุข  3  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70

15 น.ส. อธิชนัน บุญสำร ครูผู้ช่วย วัดโป่งตำมุข  1  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.พ.71 1 ก.พ.70 1 ก.พ.70

16 น.ส. เด่นนภำ อังกูรธนวัฒน์ ครูผู้ช่วย วัดโป่งตำมุข 23  กรกฎำคม  2563 รป.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

17 น.ส. ธัญญำรัตน์ นฤภัย ครูผู้ช่วย วัดโป่งตำมุข 10  มิถุนำยน  2563 คอ.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

1 นำย อดิพงษ์ สุขนำค ผอ.ร.ร. วัดเกำะลอย  5  กรกฎำคม  2553 ปร.ด. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. กำญจนำ นำสุข ครูผู้ช่วย วัดเกำะลอย  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

3 น.ส. จุฑำทิพย์ จันทร์เจริญ ครูผู้ช่วย วัดเกำะลอย 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

4 น.ส. ปำลิตำ ต่ิงแตง ครูผู้ช่วย วัดเกำะลอย  1  ตุลำคม  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.70  1 ต.ค.69  1 ต.ค.69

1 นำง นภำภรณ์ แสงฤทธ์ิ ผอ.ร.ร. วัดโคกข้ีหนอน 25  มีนำคม  2553 ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. รุ่งรัตน์ ทัศน์สำธิต ครู วัดโคกข้ีหนอน  9  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 9 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65

3 นำย จำรุวัฒน์ ทะสม ครู วัดโคกข้ีหนอน 24  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

4 น.ส. ลักษมณ ศรีษะเกตุ ครู วัดโคกข้ีหนอน  8  พฤษภำคม  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

5 นำย ศรัณยู เจริญสุข ครู วัดโคกข้ีหนอน  9  มีนำคม  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 9 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65

6 น.ส. อรวรรณ ไขพจน์ ครูผู้ช่วย วัดโคกข้ีหนอน  4  ตุลำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ต.ค.69 4 ต.ค.68 4 ต.ค.68

7 นำง พรรณิภำ ศรจันทร์ ครูผู้ช่วย วัดโคกข้ีหนอน 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

8 น.ส. ศิริวิมล เพ็งทองหลำง ครูผู้ช่วย วัดโคกข้ีหนอน  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

9 น.ส. กชกร ส่องแสงจันทร์ ครูผู้ช่วย วัดโคกข้ีหนอน  2  ธันวำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

10 น.ส. ณัฐชญำดำ ขันหล่อ ครูผู้ช่วย วัดโคกข้ีหนอน 22  พฤษภำคม  2562 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

1 นำง เอมอร ทองอินทร์ ผอ.ร.ร. บ้ำนบำงหัก 28  เมษำยน  2540 กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 นำย ปธมะ คณิวัชรธ ำรงคุณ ครู บ้ำนบำงหัก 20  กันยำยน  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66

1 นำย สมชำย วีระศิลป์ ผอ.ร.ร. วัดแหลมแค  1  กันยำยน  2525 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. วริษฐำ อรัญ ครู วัดแหลมแค 24  เมษำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

3 น.ส. วรัญญำ สุธรรม ครู วัดแหลมแค 16  ธันวำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67  16 ธ.ค.65  16 ธ.ค.65

4 น.ส. สุทธิกำนต์ โมรำนิล ครู วัดแหลมแค 26  สิงหำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 26 ส.ค.66 26 ส.ค.64 1 ต.ค.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

5 น.ส. อรัญญำ เจริญสุข ครู วัดแหลมแค 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

6 นำย ธนำกร ยูรประสิทธ์ิ ครู วัดแหลมแค 14  ธันวำคม  2558 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

7 น.ส. มงกุฏแก้ว ศิริขันธ์ ครูผู้ช่วย วัดแหลมแค 11  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

8 น.ส. ปรัศนี ลีละวัฒน์วัฒนำ ครูผู้ช่วย วัดแหลมแค  2  ธันวำคม  2562 กศ.ม. ป.โท (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

9 น.ส. สุพัตรำ สัมกลำง ครูผู้ช่วย วัดแหลมแค  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

1 น.ส. นันทนำ เจริญสุข ผอ.ร.ร. วัดบ้ำนเก่ำ 21  กรกฎำคม  2537 ปร.ด. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. พัชรำ ศรีหำบุตร ครู วัดบ้ำนเก่ำ 23  พฤศจิกำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

3 น.ส. พิรญำณ์ สังข์ทอง ครู วัดบ้ำนเก่ำ 24  เมษำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

4 น.ส. ศศิวิมล ตันหิง ครู วัดบ้ำนเก่ำ 25  มีนำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 25 มี.ค.67 25 มี.ค.65 1 ต.ค.65

5 น.ส. สุนิสำ อำรีย์มิตรภรณ์ ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

6 น.ส. จุฑำมำศ แสงศรี ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

7 น.ส. น้ ำทิพย์ ทองสกุล ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ 26  สิงหำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

8 น.ส. ศิริรัตน์ เพ็งพินิจ ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ  1  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.พ.71 1 ก.พ.70 1 ก.พ.70

9 น.ส. จันทิมำ ชูเซ่ง ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

10 น.ส. สุชัญญำ อำจวิเชียร ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ 11  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

11 นำย ณัชพล เอ่ียมสอำด ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ 10  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

12 น.ส. ทิวำวรรณ ประมวล ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ 11  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

13 น.ส. วิจิตรำ พิลำสำว ครูผู้ช่วย วัดบ้ำนเก่ำ  2  ธันวำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

1 นำย วิฑูรย์ หนูขำว ผอ.ร.ร. วัดศรีประชำรำม  3  พฤษภำคม  2525 ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. พุทธิรดำ ฐำปนีย์ ครู วัดศรีประชำรำม  5  มกรำคม  2559 กศ.ม. ป.โท

3 นำย อิทธิภพ จันทวัฒน์ ครู วัดศรีประชำรำม  8  พฤษภำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

4 น.ส. อัญชนำพร จันทิไชย ครู วัดศรีประชำรำม  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ธ.ค.65 5 ธ.ค.65

5 น.ส.   สำยฝน โต๊ะงำม ครู วัดศรีประชำรำม 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

6 น.ส. รจนำ อุทัยชะวัง ครู วัดศรีประชำรำม  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ธ.ค.65 5 ธ.ค.65

7 น.ส. พิไลวรรณ สิงห์ทุย ครู วัดศรีประชำรำม  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ธ.ค.65 5 ธ.ค.65

8 น.ส. ฐิติยำ ธรรมนำม ครู วัดศรีประชำรำม 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

9 น.ส. อตินุช บุญประเสริฐสิน ครู วัดศรีประชำรำม 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

10 น.ส. เสำวลักษณ์ พำพงษ์ ครู วัดศรีประชำรำม  2  พฤศจิกำยน  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 2 พ.ย.66 2 พ.ย.64 1 ต.ค.65

11 น.ส. คณิตำ วงศำจันทร์ ครู วัดศรีประชำรำม  1  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ธ.ค.66 1 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

12 น.ส. อำรยำ ดอนหม่ืน ครู วัดศรีประชำรำม 15  ธันวำคม  2557 ศศ.บ. ป.ตรี (ว17) 15 ธ.ค.65 15 ธ.ค.63 1 ต.ค.65

(ว21) 15 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

13 น.ส. อินทิรำ แวงวรรณ ครู วัดศรีประชำรำม 16  ธันวำคม  2559 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65

14 น.ส. พรลภัส นพเกตุ ครู วัดศรีประชำรำม 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

15 น.ส. ขนิษฐำ สุภนำม ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

16 นำง เตือนใจ ไหวดี ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

17 น.ส. ศิริพร อำจหำญ ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

18 ว่ำท่ีร.ต. ภำณุวัฒน์ พุ่มเกษม ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม 26  สิงหำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

19 นำย พีระพงษ์ มีโชคอนันต์ ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม 10  มิถุนำยน  2563 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

20 น.ส. ลัดดำวัลย์ โพธ์ิศรี ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

21 น.ส. อังคณำ อินเทพ ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

22 น.ส. อรทัย วิศิษฏ์ศิลป์ ครูผู้ช่วย วัดศรีประชำรำม 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

1 น.ส. พงศ์สุดำ สำลีพิมพ์ ผอ.ร.ร. บ้ำนย่ำนซ่ือ 15  พฤษภำคม  2552 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ขวัญฤดี เสำวรส ครู บ้ำนย่ำนซ่ือ 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

3 น.ส. สำยสมร ผักไหม ครู บ้ำนย่ำนซ่ือ 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

4 นำย เทิดศักด์ิ เกิดเพ็ชร์ ครู บ้ำนย่ำนซ่ือ  4  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67

5 นำย ทิวำ ประภำช่ืนชม ครู บ้ำนย่ำนซ่ือ  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

6 น.ส. บุษชำ พุ่มพวง ครูผู้ช่วย บ้ำนย่ำนซ่ือ  3  กุมภำพันธ์  2564 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70

7 น.ส. ชนัสถ์นันท์ ฉัตรทัน ครูผู้ช่วย บ้ำนย่ำนซ่ือ 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

8 น.ส. เจนจิรำ จินะ ครูผู้ช่วย บ้ำนย่ำนซ่ือ 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

9 น.ส. จิรวัส พูลสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย บ้ำนย่ำนซ่ือ 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.70 23 พ.ย.69 23 พ.ย.69

1 นำย ชำริติ สมศรี ผอ.ร.ร. วัดวรพรตสังฆำวำส  2  พฤษภำคม  2554 ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. อรุณโรจน์ นิโรรัมย์ ครู วัดวรพรตสังฆำวำส 23  พฤศจิกำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

3 น.ส. ณำตยำ สมจิตต์ ครู วัดวรพรตสังฆำวำส 10  สิงหำคม  2558 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 10 ส.ค.66 10 ส.ค.64 1 ต.ค.65

4 น.ส. อุไรภรณ์ ไชยณรงค์ ครูผู้ช่วย วัดวรพรตสังฆำวำส 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

5 นำง นงนุช ฉำยแก้ว ครูผู้ช่วย วัดวรพรตสังฆำวำส  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

1 น.ส. สมถวิล มิสันเทียะ ผอ.ร.ร. บ้ำนบำงแสม

2 นำย ไพศำล เจริญสุข ครู บ้ำนบำงแสม  1  มีนำคม  2556 ค.บ. ป.ตรี

3 น.ส. อรอนงค์ วงศร ครูผู้ช่วย บ้ำนบำงแสม 10  มิถุนำยน  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

1 น.ส. มธุรดำ เจ้ำทรัพย์ ผอ.ร.ร. วัดบำงนำง 10  มิถุนำยน  2554 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. วชิรำพร คิดดีจริง ครู วัดบำงนำง 31  ตุลำคม  2561 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 31 ต.ค.68 31 ต.ค.67 31 ต.ค.67

3 นำย คมสัน แซ่เฮ้ำ ครูผู้ช่วย วัดบำงนำง  1  ธันวำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ธ.ค.70 1 ธ.ค.69 1 ธ.ค.69

1 นำย มณเฑียร รัตนไสววงศ์ ผอ.ร.ร. บ้ำนเนินถำวร  1  กุมภำพันธ์  2526 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. อัญชลี ภิรมย์ ครู บ้ำนเนินถำวร 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

3 นำย ปิยะวัฒน์ เถ่ือนเทพ ครู บ้ำนเนินถำวร  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

1 นำย มนตรี ฝ่ำยเดช ผอ.ร.ร. วัดส ำเภำทอง 17  กันยำยน  2550 ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. วรรศิกำ ภำนิตย์โรจน์ ครูผู้ช่วย วัดส ำเภำทอง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

3 น.ส. กนกนำถ แก้ววิเศษ ครูผู้ช่วย วัดส ำเภำทอง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

4 น.ส. เขมจิรำ มียำ ครูผู้ช่วย วัดส ำเภำทอง 23  กรกฎำคม  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

1 น.ส. สุวิมล สุขจิตร ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองเกตุ 17  พฤษภำคม  2547 ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. มนัชนก พลหม่ัน ครู บ้ำนหนองเกตุ 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

3 นำย พัฒนศักด์ิ สร้อยจ ำปำ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองเกตุ 22  พฤษภำคม  2562 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

4 น.ส. อังคณำ มุ่งพำกเพียร ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองเกตุ  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

5 นำย เจษฎำ สิทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองเกตุ 26  สิงหำคม  2562 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

6 น.ส. วรำพร ศิริคงคำ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองเกตุ 15 กรกฎำคม 2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

1 น.ส. วำสนำ จินำรักษ์ ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองเสม็ด 21 พฤษภำคม 2553 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ธิดำ ดีใหม่ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองเสม็ด 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

3 น.ส. ศิรินทร์ธำ วรรณพัฒน์ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองเสม็ด 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

4 น.ส. พัชรินทร์ ไวสำหลง ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองเสม็ด 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

1 ผอ.ร.ร. บ้ำนบ่อกวำงทอง

2 นำย อิทธิพล ทองเพชร ครู บ้ำนบ่อกวำงทอง  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ย.66 8 พ.ย.66

3 น.ส. วรรณพร ชรำศรี ครู บ้ำนบ่อกวำงทอง 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

(ว17) 1 มี.ค.64 - 28 ก.พ.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

4 น.ส. วิไล ทองพันช่ัง ครู บ้ำนบ่อกวำงทอง 29  ธันวำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

5 น.ส. อรอนงค์ ไตรพรม ครู บ้ำนบ่อกวำงทอง 24  เมษำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

6 น.ส. เสำวภำ ปรีชำยศ ครู บ้ำนบ่อกวำงทอง  9  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

7 น.ส. ประภำพร สิทธิค ำฟู ครูผู้ช่วย บ้ำนบ่อกวำงทอง 22  พฤษภำคม  2562 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

8 น.ส. กิตติกรณ์ เช้ือพรำหมณ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนบ่อกวำงทอง 22  พฤษภำคม  2562 ศษ.ม. ป.โท (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

9 น.ส. ญำตำวีมิน ตันเสดี ครูผู้ช่วย บ้ำนบ่อกวำงทอง 19  สิงหำคม  2562 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

10 นำย ไพรวัลย์ พรรณเจริญ ครูผู้ช่วย บ้ำนบ่อกวำงทอง 22  พฤษภำคม  2562 พธ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

11 นำย ธงไทย รัตนไสววงศ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนบ่อกวำงทอง 22  พฤษภำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

1 น.ส. มนัสนันท์ เอกนิพิฐสริ ผอ.ร.ร. วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส  2  พฤษภำคม  2531 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ชุลีพร อโหสิ ครู วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 23  พฤศจิกำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

3 น.ส. นงค์นุช แสงพำรำ ครู วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส  8  พฤษภำคม  2557 กศ.บ. ป.ตรี

4 นำย ปัณณวิชญ์ ชูชำติ ครู วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 29  ธันวำคม  2560 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

5 น.ส. พิชญำพร ศุกระรัศมี ครู วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส  9  พฤศจิกำยน  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 9 พ.ย.67 9 พ.ย.66 9 พ.ย.66

6 น.ส. บุญญิสำ ธัมมำนุกิจ ครู วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส  1  ตุลำคม  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

7 น.ส. กนกวรรณ โพธิ ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 19  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

8 น.ส. เสำวณีย์ เจริญผล ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 10  มิถุนำยน  2563 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

9 น.ส. สุวรรณำ เพศโพธ์ิสิทธ์ิ ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส  4  สิงหำคม  2563 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ส.ค.70 4 ส.ค.69 4 ส.ค.69

10 น.ส. สุติกูล อินบุตร ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

11 นำย สมอำนุภำพ ศรีมงคล ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 21  มกรำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

12 น.ส. กฤตมน อุตตะโม ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

13 น.ส. ชลิตำ ศรีพรม ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส  2  ธันวำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

14 น.ส. บัณฑิตำ คงประเสริฐ ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

15 นำย สิริโรจน์ ต่ำงประโคน ครูผู้ช่วย วัดสุวรรณำรัญญิกำวำส 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

1 นำย พุฒิพงศ์ ทรงนวล ผอ.ร.ร. บ้ำนทุ่งน้อย 18  มกรำคม  2553 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ปรียำนุช ภัยวงศ์ ครู บ้ำนทุ่งน้อย 21  ธันวำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ธ.ค.68 21 ธ.ค.67 21 ธ.ค.67

(ว21) 8 พ.ค.64 - 30 ก.ย.65

(ว21) 9 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 8 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

3 น.ส. มำลัยทิพย์ ศรีสุข ครู บ้ำนทุ่งน้อย  6  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 6 พ.ค.66 6 พ.ค.64 1 ต.ค.65

1 นำย ฐกฤต ปิจจะโร ผอ.ร.ร. บ้ำนคลองโอ่ง 20  กันยำยน  2550 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. สุกัญญำ สิทธ์ิโท ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองโอ่ง 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

1 น.ส. ศรัญญำ ไพรวันรัตน์ ผอ.ร.ร. บ้ำนอ่ำงกระพงศ์  1  มิถุนำยน  2538 ปร.ด. กำรศึกษำและกำรพัฒนำสังคม

2 น.ส. อมรรัตน์ สกุลพันธ์ ครู บ้ำนอ่ำงกระพงศ์  9  มีนำคม  2558 ศศ.บ. ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

3 น.ส. ฉัตรกมล สรรพชัย ครู บ้ำนอ่ำงกระพงศ์ 24  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

4 น.ส. รสสุคนธ์ สำรทอง ครู บ้ำนอ่ำงกระพงศ์ 31  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 31 ต.ค.68 31 ต.ค.67 31 ต.ค.67

5 น.ส. เดียรยำ มังกรแสงแก้ว ครู บ้ำนอ่ำงกระพงศ์  4  กุมภำพันธ์  2560 ร.บ. ป.ตรี (ว17) 4 ก.พ.68 4 ก.พ.66 4 ก.พ.66

6 น.ส. กัญญำพัชร มุ่งจีนกลำง ครูผู้ช่วย บ้ำนอ่ำงกระพงศ์ 22  พฤษภำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

7 น.ส. วรรณี นัทธี ครูผู้ช่วย บ้ำนอ่ำงกระพงศ์ 22  พฤษภำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

8 น.ส. อ้อยทิพย์ ชุบรัมย์ ครูผู้ช่วย บ้ำนอ่ำงกระพงศ์ 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

9 น.ส. ชำลิตำ บุญส่ง ครูผู้ช่วย บ้ำนอ่ำงกระพงศ์  1  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.พ.71 1 ก.พ.70 1 ก.พ.70

10 น.ส. เนตรชนก บุญมี ครูผู้ช่วย บ้ำนอ่ำงกระพงศ์ 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

1 น.ส. สำยใจ ปรีดำ ผอ.ร.ร. บ้ำนธรรมรัตน์ 14  กุมภำพันธ์  2549 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 นำย สัตยำ ศรีไกรรส ครู บ้ำนธรรมรัตน์  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

3 นำย ไชยรัตน์ กระภูชัย ครู บ้ำนธรรมรัตน์ 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

4 น.ส. สุภำพร พำสร้อย ครู บ้ำนธรรมรัตน์ 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

5 น.ส. สิทธิณีย์ ละครรำช ครู บ้ำนธรรมรัตน์ 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

6 นำย พยัคฆ์ รูปเหล่ียม ครูผู้ช่วย บ้ำนธรรมรัตน์ 11  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

7 น.ส. เสำวลักษณ์ ครุธแก้ว ครูผู้ช่วย บ้ำนธรรมรัตน์ 15  กรกฎำคม  2563 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

8 น.ส. ยุวดี รัตนโชติ ครูผู้ช่วย บ้ำนธรรมรัตน์ 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

9 น.ส. กมลชนก คล้ำยพิมพ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนธรรมรัตน์  2  กุมภำพันธ์  2564 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

10 นำย ณัฐดนัย ไวมงคุณ ครูผู้ช่วย บ้ำนธรรมรัตน์ 10  มิถุนำยน  2563 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

11 น.ส. พรดำรำ ร่วมทรัพย์ ครูผู้ช่วย บ้ำนธรรมรัตน์ 19  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว21) 6 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว21) 9 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

-ไม่มี- บ้ำนคลองโค

1 น.ส. สุวรรณำ จันทร์จรูญ ผอ.ร.ร. บ้ำนขุนช ำนำญ 20  กันยำยน  2554 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ปิยะรัตน์ ชะมอนรัมย์ ครู บ้ำนขุนช ำนำญ  6  มกรำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 6 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

3 น.ส. ประภัสสร สมบัติวงศ์ ครู บ้ำนขุนช ำนำญ  6  มกรำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 6 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

4 น.ส. อภินทร์พร พันเฟ่ืองทินภัทร ครู บ้ำนขุนช ำนำญ 14  ธันวำคม  2558 ค.ม. ป.โท (ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

5 น.ส. สุภำวดี ทองใบ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

6 น.ส. อมรพรรณ แสงสิงห์ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 24  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 24 ก.ค.70 24 ก.ค.69 24 ก.ค.69

7 น.ส. ศริณญำ พิเศษฤทธ์ิ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ  4  สิงหำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ส.ค.70 4 ส.ค.69 4 ส.ค.69

8 นำย ศตวรรษ สุริสำร ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 21  มกรำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

9 น.ส. สุธำสินี ค ำวิชัย ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ  6  มกรำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 6 ม.ค.70 6 ม.ค.69 6 ม.ค.69

10 น.ส. จิรำภรณ์ ทักขินัย ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

11 นำง สุนีย์ ถำวรโรจนพงษ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

1 ผอ.ร.ร. บ้ำนวังมะเด่ือ กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ทิพมณี สุขะ ครู บ้ำนวังมะเด่ือ 14  ธันวำคม  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

3 น.ส. อำรยำ ล้ิมภักดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย บ้ำนวังมะเด่ือ 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

4 น.ส. ศิริวิมล ศรีบริบูรณ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนวังมะเด่ือ  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

1 นำย สรำวุฒิ พลหำญ ผอ.ร.ร. บ้ำนคลองปลิง 20  พฤษภำคม  2554 ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. จันจิรำ ฟองฤทธ์ิ ครู บ้ำนคลองปลิง  1  ตุลำคม  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

3 น.ส. วิชุดำ ค ำมำศ ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองปลิง 22  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 ก.พ.71 22 ก.พ.70 22 ก.พ.70

1 นำย ทวิท ระโหฐำน ผอ.ร.ร. อนุบำลบ่อทอง  2  พฤษภำคม  2531 ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. เก็จมณี รักษ์มงคลชัย ครู อนุบำลบ่อทอง 14  ธันวำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

3 นำย วิษณุ รู้บุญ ครู อนุบำลบ่อทอง  8  พฤษภำคม  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

4 นำย พันดวง ประกอบแสง ครู อนุบำลบ่อทอง  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

5 น.ส. ทิพย์วำรี ม่ิงนิคม ครู อนุบำลบ่อทอง 23  พฤษภำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี

6 น.ส. สุอังคณำ เฟ่ืองฟู ครู อนุบำลบ่อทอง  1  ตุลำคม  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

7 น.ส. กัลญชุฎำ ย้ิมแย้ม ครู อนุบำลบ่อทอง 29  ธันวำคม  2560 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

(ว17) 23 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว21) 23 พ.ค.64 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

8 น.ส. วำสนำ ยองใย ครู อนุบำลบ่อทอง  1  ตุลำคม  2561 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

9 น.ส. วนัชญำ พรมโชติ ครู อนุบำลบ่อทอง 14  ธันวำคม  2558 ศษ.ม. ป.โท (ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

10 น.ส. กฤษณำ ชัยบุรม ครู อนุบำลบ่อทอง 14  ธันวำคม  2558 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

11 นำย อรรถพล พิลำนนท์ ครู อนุบำลบ่อทอง  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

12 น.ส. สุภำพร พิทักษ์นอก ครู อนุบำลบ่อทอง 15  ธันวำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 15 ธ.ค.65 15 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

13 น.ส. มณีเนตร เกตุจังหำร ครู อนุบำลบ่อทอง 20  กันยำยน  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ย.67 20 ก.ย.66 20 ก.ย.66

14 น.ส. อรอุษำ กฤษณำนุวัฒน์ ครู อนุบำลบ่อทอง  1  เมษำยน  2559 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 1 เม.ย.67 1 เม.ย.65 1 ต.ค.65

15 น.ส. นฤมล อุดมเดช ครู อนุบำลบ่อทอง  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

16 น.ส. ปรำณี ธรรมธรำนนท์ ครู อนุบำลบ่อทอง  5  มกรำคม  2559 ศศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

17 น.ส. วิจิตรำ ทำจิตร ครู อนุบำลบ่อทอง  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

18 น.ส. นิภำภรณ์ ผำเงิน ครู อนุบำลบ่อทอง 26  ธันวำคม  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ธ.ค.67 26 ธ.ค.66 26 ธ.ค.66

19 น.ส. ชมพูนุช บุญชู ครู อนุบำลบ่อทอง 21  กันยำยน  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 21 ก.ย.66 21 ก.ย.64 1 ต.ค.65

20 น.ส. วัชรีพร สุวรรณธำดำ ครู อนุบำลบ่อทอง 16  ธันวำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 16 ธ.ค.67 16 ธ.ค.65 16 ธ.ค.65

21 นำง ภัทรำพร ค ำรำม ครู อนุบำลบ่อทอง 28  พฤษภำคม  2558 ศษ.ม. ป.โท (ว17) 28 พ.ค.64 - 30 ก.ย.65

22 นำย อภินันท์ อิทธิไกรวัลกุล ครู อนุบำลบ่อทอง 14  ธันวำคม  2558 ศษ.ม. ป.โท (ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

23 น.ส. ชญำนินทร์ ทองไสล ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

24 น.ส. รัชนีกร หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 23  กรกฎำคม  2563 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ย.69 23 ก.ย.69

25 น.ส. สุลำวัลย์ เข็มบุบผำ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

26 น.ส. วิภำวรรณ เจือจันทร์ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 11  มิถุนำยน  2563 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

27 น.ส. ศิริรัตน์ อุ่นแร่ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 26  สิงหำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

28 น.ส. วิรำวรรณ อนุศรี ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

29 น.ส. อำรยำ กุกเรยำ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 10  มิถุนำยน  2563 บธ.ม. ป.โท (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

30 นำย วิศรุต อยู่คง ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 15  กรกฎำคม  2563 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

31 น.ส. สุวนันท์ สืบส ำรำญ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 21 ธ.ค.68 21 ธ.ค.68

32 น.ส. ธนทร บับพำน ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 15  กรกฎำคม  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

33 น.ส. วรัญญำ ศรีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

(ว21) 15 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65
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34 น.ส. ศศิธร กมลมุณีรัตน์ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง  2  กุมภำพันธ์  2564 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

35 น.ส. ปรัชวัน สุจินตกำวงศ์ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 15  ตุลำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ต.ค.70 15 ต.ค.69 15 ต.ค.69

36 น.ส. นันธัญภัทร เทพสำ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 23  กรกฎำคม  2563 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ย.69 23 ก.ย.69

37 น.ส. เสำวลักษณ์ ปะละลือ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 11  มิถุนำยน  2563 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

38 น.ส. ฑนันชกร นำมชำติ ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

39 น.ส. วนิดำ คงม่ัน ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 26  สิงหำคม  2562 คอ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

40 นำย ลิขิต แคล้วคลำด ครูผู้ช่วย อนุบำลบ่อทอง 26  สิงหำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

1 น.ส. รัศมี นำมเกษ ครู บ้ำนทับสูง  6  มกรำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 6 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

2 น.ส. นำริดำ ค ำดี ครู บ้ำนทับสูง  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

3 น.ส. ปุณยนุช จิณณ์ธิตำ ครู บ้ำนทับสูง 18  มกรำคม  2559 กศ.ม. ป.โท (ว17) 18 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65

1 นำง เฉลำ ระโหฐำน ผอ.ร.ร. บ้ำนทับร้ำง  1  กันยำยน  2530 ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. สุรีย์รัตน์ สิงห์เทียน ครู บ้ำนทับร้ำง 31  ตุลำคม  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 31 ต.ค.68 31 ต.ค.67 31 ต.ค.67

3 นำย ชิษณุพงศ์ กุนโท ครู บ้ำนทับร้ำง 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 13 ม.ค.68 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

4 น.ส. อำภำภรณ์ แก้วปัญญำ ครู บ้ำนทับร้ำง 18  มกรำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 18 ม.ค.68 18 ม.ค.67 18 ม.ค.67

5 น.ส. นำถอนงค์ มีพันธ์ ครู บ้ำนทับร้ำง 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

6 น.ส. สุภัคกวี ถนอมสัตย์ ครู บ้ำนทับร้ำง 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

7 น.ส. จินตนำ ลำกุล ครูผู้ช่วย บ้ำนทับร้ำง 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

8 น.ส. อัจฉรำ แสงทอง ครูผู้ช่วย บ้ำนทับร้ำง  2  ธันวำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

9 น.ส. ศศิธร วรรณสุทธ์ิ ครูผู้ช่วย บ้ำนทับร้ำง  4  สิงหำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ส.ค.70 4 ส.ค.69 4 ส.ค.69

10 น.ส. สุเชำว์ชญำภร สอนวงค์แก้ว ครูผู้ช่วย บ้ำนทับร้ำง 10  มิถุนำยน  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

11 น.ส. พรนภำ เช้ือสุวรรณ ครูผู้ช่วย บ้ำนทับร้ำง  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

1 น.ส. รจสุคน ดีประดับ ผอ.ร.ร. บ้ำนคลองใหญ่  3  มิถุนำยน  2551 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ศศิธร ช่วยไธสง ครู บ้ำนคลองใหญ่  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

3 น.ส. มำลี หินขำว ครู บ้ำนคลองใหญ่  1  กุมภำพันธ์  2560 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ก.พ.68 1 ก.พ.66 1 ก.พ.66

4 น.ส. ดลยำ ปลอดจินดำ ครู บ้ำนคลองใหญ่  9  พฤศจิกำยน  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 9 พ.ย.67 9 พ.ย.66 9 พ.ย.66

5 น.ส. ดำว หม่อโปกู่ ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองใหญ่  2  พฤศจิกำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 พ.ย.70 2 พ.ย.69 2 พ.ย.69

6 น.ส. วิจิตรำ ดอนสมโภชน์ ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองใหญ่  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70
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1 นำย ก ำชัย เสนำกิจ ผอ.ร.ร. บ้ำนคลองยำง  1  สิงหำคม  2555 ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 นำย วัชระ ศรีภักดี ครู บ้ำนคลองยำง  1  กุมภำพันธ์  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ก.พ.68 1 ก.พ.66 1 ก.พ.66

1 น.ส. กรรณิกำร์ แย้มงำม ผอ.ร.ร. สวนป่ำคลองตำเพชรบน  1  พฤศจิกำยน  2538 ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ลักคณำ สุระแสง ครู สวนป่ำคลองตำเพชรบน 24  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

3 น.ส. พิมพำ สมคีรีวัฒน์ ครู สวนป่ำคลองตำเพชรบน  5  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

4 น.ส. ปรียำนุช ดอนอ่อนเบ้ำ ครู สวนป่ำคลองตำเพชรบน  1  ตุลำคม  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

1 นำย ชูศักด์ิ ศุภจิตเจษฎำกร ผอ.ร.ร. บ้ำนคลองตำเพชร 16  มิถุนำยน  2530 ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 นำย วรรณเทพ ธนเศรษฐบ ำรุง ครู บ้ำนคลองตำเพชร  1  ตุลำคม  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

3 น.ส. นวพร โสพิกุล ครู บ้ำนคลองตำเพชร  1  ตุลำคม  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

4 น.ส. รำตรี สุริเตอร์ ครู บ้ำนคลองตำเพชร 21  ธันวำคม  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ธ.ค.68 21 ธ.ค.67 21 ธ.ค.67

5 น.ส. รัตนำกร ค ำทวี ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองตำเพชร  2  กุมภำพันธ์  2564 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

6 นำย สุชำติ สมเพ็ชร ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองตำเพชร 21  มกรำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

7 น.ส. วรรณภัสสร ถนอมจิตร์ ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองตำเพชร 22  พฤษภำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

8 นำย สหวิทย์ จันทร์แดง ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองตำเพชร  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

9 น.ส. ชำพิมญช์ุ ภักดี ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองตำเพชร 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

1 นำง กนิษฐำ    คีรินทร์ ผอ.ร.ร. บ้ำนเขำใหญ่  1  กรกฎำคม  2537 กศ.บ. ภำษำไทย

2 นำย วิจิตร ศรีพระธรรม ครู บ้ำนเขำใหญ่ 13  มกรำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 13 ม.ค.67 13 ม.ค.66 13 ม.ค.66

3 นำง วรรณำ มณีสร้อย ครู บ้ำนเขำใหญ่  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 13 ม.ค.65 1 ต.ค.65

4 นำง ประกำย สุริวงษ์ ครู บ้ำนเขำใหญ่ 23  พฤศจิกำยน  2561 กำรศึกษำปฐมวัย (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

6 นำย ณธัชพงศ์ วรรณประภำ ครู บ้ำนเขำใหญ่ 23  พฤศจิกำยน  2561 ศป.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

7 น.ส. นุจรี โค้งอำภำส ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำใหญ่ 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

8 น.ส. แสงมณีรัตน์ พุทธำนุ ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำใหญ่ 22  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 ก.พ.71 22 ก.พ.70 22 ก.พ.70

9 น.ส. นันทวรรณ สวัสดี ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำใหญ่ 19  สิงหำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

1 น.ส. สำยใหม ภำรประดับ ผอ.ร.ร. บ้ำนคลองกุ่ม  6  กันยำยน  2547 ป.บัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ

2 นำง ชนรดี เจริญรุ่งวณิช ครู บ้ำนคลองกุ่ม  2  พฤศจิกำยน  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 2 พ.ย.66 2 พ.ย.64 1 ต.ค.65

3 น.ส. สุชญำ หนองประทุม ครู บ้ำนคลองกุ่ม 18  มกรำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 18 ม.ค.67 18 ม.ค.65 1 ต.ค.65

4 นำย ต่อศักด์ิ โพธ์ิมะฮำด ครู บ้ำนคลองกุ่ม  1  ตุลำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ต.ค.65 1 ต.ค.63 1 ต.ค.65
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(ว21) 1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65

5 น.ส. กำญจนำพร ชมถ่ิน ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองกุ่ม  4  ตุลำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ต.ค.69 4 ต.ค.68 4 ต.ค.68

6 น.ส. ภัทรำวรรณ บริบูรณ์วัฒน์ ครูผู้ช่วย บ้ำนคลองกุ่ม 22  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 ก.พ.71 22 ก.พ.70 22 ก.พ.70

1 นำย ประเสริฐ ม่ิงเมือง ผอ.ร.ร. บ้ำนบึงตะกู 16  กุมภำพันธ์  2552 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. กรรณิกำร์ เด่นดวง ครู บ้ำนบึงตะกู  9  พฤศจิกำยน  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 9 พ.ย.67 9 พ.ย.66 9 พ.ย.66

3 น.ส. พรรณำวดี ส่งให้ ครู บ้ำนบึงตะกู  9  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

4 น.ส. สุภำดำ สำคเรศ ครู บ้ำนบึงตะกู 13  กุมภำพันธ์  2557 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว17) 13 ก.พ.65- 30 ก.ย.65

5 น.ส. กชพร โพธ์ิจุมพล ครู บ้ำนบึงตะกู 24  เมษำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

6 น.ส. วรรณกำนต์ ศรีภู่ ครู บ้ำนบึงตะกู 21  ธันวำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ธ.ค.68 21 ธ.ค.67 21 ธ.ค.67

7 นำง สุวำรี จันทร์จวง ครู บ้ำนบึงตะกู  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

8 น.ส. มัจฉำ ดวงจ ำปำ ครู บ้ำนบึงตะกู  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

9 น.ส. ดำริกำ ค ำศิริ ครูผู้ช่วย บ้ำนบึงตะกู 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

1 นำง กรรณิกำ ตรีบ ำเพ็ญ ผอ.ร.ร. บ้ำนตลำดเนินหิน 28  กรกฎำคม  2540 กศ.ด. หลักสูตรและกำรสอน

2 นำย กฤษกร ศิลำ ครู บ้ำนตลำดเนินหิน 21  ธันวำคม  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ธ.ค.68 21 ธ.ค.67 21 ธ.ค.67

3 น.ส. จิรภัทร ทองนพคุณ ครู บ้ำนตลำดเนินหิน  1  ตุลำคม  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

4 น.ส. สิริมิริน เกิดช่ำง ครู บ้ำนตลำดเนินหิน 25  มีนำคม  2559 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 15 มี.ค.67 15 มี.ค.65 1 ต.ค.65

5 น.ส. นฤมล จันทวรี ครู บ้ำนตลำดเนินหิน  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

6 น.ส. ณิชำภัทร ประทุมทอง ครู บ้ำนตลำดเนินหิน  5  มกรำคม  2559 กศ.ม. ป.โท (ว17) 15 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65

7 น.ส. จินตนำ จันทร์หอม ครู บ้ำนตลำดเนินหิน  1  ตุลำคม  2557 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ต.ค.65 1 ต.ค.63 1 ต.ค.65

(ว21) 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65

8 นำง ประภัสสร น้อยบำท ครูผู้ช่วย บ้ำนตลำดเนินหิน 22  พฤษภำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

9 นำย รชต ภูมิมะนำว ครูผู้ช่วย บ้ำนตลำดเนินหิน 22  พฤษภำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

1 ผอ.ร.ร. บ้ำนเนินดินแดง

2 น.ส. กรกนกพร ค่ ำคูณ ครูผู้ช่วย บ้ำนเนินดินแดง 17  สิงหำคม  2563 ค.บ. วิทยำศำสตร์(ว21) 17 ส.ค.70 17 ส.ค.69 17 ส.ค.69

3 น.ส. สำยชล บุดดำเวียง ครูผู้ช่วย บ้ำนเนินดินแดง 19  สิงหำคม  2562 ค.บ. ภำษำไทย (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

4 น.ส. วรำพร ศรีตุลำนนท์ ครูผู้ช่วย บ้ำนเนินดินแดง 22  กุมภำพันธ์  2564 ศษ.บ. คณิตศำสตร์(ว21) 22 ก.พ.71 22 ก.พ.70 22 ก.พ.70

1 น.ส. กฤติญำ อำจวิชัย ผอ.ร.ร. บ้ำนโปร่งเกตุ
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

2 น.ส. ภัทรกำญจน์ บัวเชย ครู บ้ำนโปร่งเกตุ  1  กุมภำพันธ์  2560 คอ.บ. ป.ตรี (ว17) 1 ก.พ.68 1 ก.พ.66 1 ก.พ.66

3 น.ส. กำนดำ จรัญรัมย์ ครู บ้ำนโปร่งเกตุ  5  มกรำคม  2559 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

4 น.ส. คณำนันต์ แหวนเงิน ครูผู้ช่วย บ้ำนโปร่งเกตุ 21  มกรำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

5 นำย ปฐมพงศ์ สุธรรม ครูผู้ช่วย บ้ำนโปร่งเกตุ 15  กรกฎำคม  2563 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

6 น.ส. กรรณิกำร์ จิตอำรี ครูผู้ช่วย บ้ำนโปร่งเกตุ 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

7 น.ส. ธีรำพร โสภำ ครูผู้ช่วย บ้ำนโปร่งเกตุ 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

8 นำย นพพล อภิเดช ครูผู้ช่วย บ้ำนโปร่งเกตุ 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

9 นำย ทินกฤต แหล่ป้อง ครูผู้ช่วย บ้ำนโปร่งเกตุ 15  กรกฎำคม  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

1 นำย ไทยภูษำ สุวรรณพันธ์ ผอ.ร.ร. บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  1  กรกฎำคม  2539 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 ว่ำท่ีร.ต. เสริมศักด์ิ นำริน ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 29  ธันวำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

3 น.ส. ปรำงค์ปภำ โพธิ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 29  ธันวำคม  2560 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

4 น.ส. ชญำนิศ เจตน์สุมบุญย์ไชย์ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

5 น.ส. พันธ์ทิพำ เปียสังข์ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 16  พฤศจิกำยน  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 16 พ.ย.66 16 พ.ย.64 1 ต.ค.65

6 นำง มะลิวัลย์ เคหะรอด ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 29  ธันวำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

7 น.ส. ทิพวัลย์ เต่ำสำ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

8 น.ส. กฤษณ์ตพร ทองพูล ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  8  พฤษภำคม  2560 น.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

9 น.ส. เฉลิมขวัญ น้อยแสง ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  1  ตุลำคม  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

10 น.ส. พณิชำ มัณฑนำพร ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 23  พฤศจิกำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

11 น.ส. ศิรินทร์มำศ แสงเพชร ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  1  ตุลำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

12 นำย ณัฏฐ์ พิทยำคุณ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 26  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ธ.ค.67 26 ธ.ค.66 26 ธ.ค.66

13 น.ส. อ ำภำ ใสกระจ่ำง ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 14  ธันวำคม  2558 บธ.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

14 น.ส. ทิพวรรณ ศรีส่วย ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 17  ตุลำคม  2559 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 17 ต.ค.67 17 ต.ค.65 17 ต.ค.65

15 น.ส. ช่อผกำ ดอกแขมกลำง ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  1  เมษำยน  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 1 เม.ย.66 1 เม.ย.64 1 ต.ค.65

16 นำย วัลลภ นำบุญ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  4  เมษำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 4 เม.ย.68 4 เม.ย.67 4 เม.ย.67

17 นำย อนุวัฒน์ ทำแก่น ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 19  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 19 มี.ค.66 19 มี.ค.64 1 ต.ค.65

(ว21) 16 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65)

(ว21) 1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65)
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18 น.ส. แพรไพลิน คชำ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 14  ธันวำคม  2558 กศ.ม. ป.โท (ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

19 น.ส. ดวงฤทัย สมณะ ครู บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 14  ธันวำคม  2558 ค.ม. ป.โท (ว17) 14 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

20 น.ส. สรำญจิต โสภำพ ครูผู้ช่วย บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

21 น.ส. กนกอร ค่ำยสูงเนิน ครูผู้ช่วย บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 22  พฤษภำคม  2562 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

22 น.ส. ปำนทิพย์ สุขสมบัติ ครูผู้ช่วย บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 26  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

23 น.ส. นิตยำ ชะนะ ครูผู้ช่วย บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 26  สิงหำคม  2562 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 26 ส.ค.69 26 ส.ค.68 26 ส.ค.68

24 น.ส. นำฏยำภรณ์ ศรีลำภสิริ ครูผู้ช่วย บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500)  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

25 น.ส. ชมภู ค ำโท ครูผู้ช่วย บ้ำนเกำะโพธ์ิ (วันครู 2500) 23  กรกฎำคม  2563 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

1 น.ส. สุภำวดี ทองใบ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

2 น.ส. อมรพรรณ แสงสิงห์ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 24  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 24 ก.ค.70 24 ก.ค.69 24 ก.ค.69

3 น.ส. ศริณญำ พิเศษฤทธ์ิ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ  4  สิงหำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 4 ส.ค.70 4 ส.ค.69 4 ส.ค.69

4 นำย ศตวรรษ สุริสำร ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 21  มกรำคม  2562 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

5 น.ส. สุธำสินี ค ำวิชัย ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ  6  มกรำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 6 ม.ค.70 6 ม.ค.69 6 ม.ค.69

6 น.ส. จิรำภรณ์ ทักขินัย ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

7 นำง สุนีย์ ถำวรโรจนพงษ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนขุนช ำนำญ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

1 น.ส. สวิตตำ ประเสริฐสำร ผอ.ร.ร. บ้ำนสำมแยก  1  มิถุนำยน  2538 กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. สุพัตรำ ลัมวุฒิ ครูผู้ช่วย บ้ำนสำมแยก 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

3 น.ส. อุไรวรรณ แพทย์มด ครูผู้ช่วย บ้ำนสำมแยก  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

1 นำย แมนสรวง เมนะเนตร ผอ.ร.ร. วัดท่ำบุญมี  1  สิงหำคม  2555 ศษ.ม. กำรบริหำรหำรศึกษำ

2 น.ส. โมรี ทองมนต์ ครูผู้ช่วย วัดท่ำบุญมี  2  กุมภำพันธ์  2564 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

3 นำง ณัชชำ นำคนวล ครูผู้ช่วย วัดท่ำบุญมี 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

4 น.ส. อรอนงค์ มงคลธนวัฒน์ ครูผู้ช่วย วัดท่ำบุญมี 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

1 นำย ธีระกูล ส ำแดงเดช ผอ.ร.ร. บ้ำนห้วยหวำย 16  พฤษภำคม  2527 กศ.ม. กำรประถมศึกษำ

2 นำย สิริภำส แย้มโสภี ครู บ้ำนห้วยหวำย  1  ตุลำคม  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ต.ค.68 1 ต.ค.67 1 ต.ค.67

3 น.ส. ปำนฤทัย วรรณดี ครู บ้ำนห้วยหวำย 25  มีนำคม  2559 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 25 มี.ค.67 25 มี.ค.65 1 ต.ค.65

4 น.ส. หงษ์ทอง วงษ์ละคร ครู บ้ำนห้วยหวำย 30  พฤษภำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี

(ว21) 19 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65)

(ว17) 30 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65)



29

เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

5 นำง กำนต์รวี ดีโท่น ครู บ้ำนห้วยหวำย  5  มกรำคม  2559 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

6 นำย อัครเดช สิงห์ชัย ครูผู้ช่วย บ้ำนห้วยหวำย 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ค.69 23 ก.ค.69

7 นำย นิรุจน์ ท่ำนำเวช ครูผู้ช่วย บ้ำนห้วยหวำย  2  กันยำยน  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.ย.70 2 ก.ย.69 2 ก.ย.69

8 น.ส. วีรินทร์ภัทร ฤทธ์ิประเสริฐ ครูผู้ช่วย บ้ำนห้วยหวำย 23  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 ก.ค.70 23 ก.ย.69 23 ก.ย.69

1 น.ส. จุไรรัตน์ โพธ์ิค ำ ผอ.ร.ร. วัดเขำวนำพุทธำรำม

2 น.ส. อวยพร นำมพรม ครู วัดเขำวนำพุทธำรำม  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

3 น.ส. สำวิณี พูนพัฒนำทรัพย์ ครู วัดเขำวนำพุทธำรำม  2  มิถุนำยน  2558 บธ.บ. ป.ตรี (ว17) 2 มิ.ย.66 2 มิ.ย.64 1 ต.ค.65

1 นำย ศุภฤกษ์ สุธรรมรังษี ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองชุมเห็ด 29  สิงหำคม  2551 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

3 น.ส. นีระนุช รัตนะ ครู บ้ำนหนองชุมเห็ด  5  มกรำคม  2559 ศษ.ม. ป.โท

4 นำย เจนภพ วิถำน ครู บ้ำนหนองชุมเห็ด 24  เมษำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

6 นำย สุธน ชนะประโคน ครู บ้ำนหนองชุมเห็ด 24  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

7 นำย สุทธิพล ยำวะโนภำส ครู บ้ำนหนองชุมเห็ด 24  เมษำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

9 น.ส. ทัตชญ ศุภพิชน์ ครู บ้ำนหนองชุมเห็ด 28  พฤษภำคม  2558 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

11 นำย ยุทธศำสตร์ เช่ียวชำญถำวรสุข ครู บ้ำนหนองชุมเห็ด 24  เมษำยน  2561 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

13 น.ส. ภูษณิศำ วรสำยัณห์ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองชุมเห็ด 22  พฤษภำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

14 น.ส. วิภำนันท์ ชูดวง ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองชุมเห็ด 22  พฤษภำคม  2562 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

15 น.ส. วริษำ ข้ำวหอม ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองชุมเห็ด 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

16 น.ส. ชิดกมล ปำปะโข ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองชุมเห็ด 19  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

1 นำง ปัณณ์ธีรำ สิงห์ศิริวำทิน ผอ.ร.ร. บ้ำนเนินทุ่ง  1  กรกฎำคม  2542 ป.บัณฑิต บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. สุนิษำ ชัยจันดำ ครู บ้ำนเนินทุ่ง 18  มกรำคม  2559 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 18 ม.ค.67 18 ม.ค.65 1 ต.ค.65

3 น.ส. พิกุล เทพบุญเรือง ครูผู้ช่วย บ้ำนเนินทุ่ง 22  พฤษภำคม  2562 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

4 น.ส. สุทธิวรรณ พร้ิงเพรำะ ครูผู้ช่วย บ้ำนเนินทุ่ง 12  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 12 มิ.ย.70 12 มิ.ย.69 12 มิ.ย.69

5 น.ส. บุษบำ ชำนนท์ ครูผู้ช่วย บ้ำนเนินทุ่ง 22  พฤษภำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

1 นำง สุพิมพ์พร โยมคูเวียง ผอ.ร.ร. บ้ำนเขำสัตพรหรม  1  มิถุนำยน  2538 กศ.ม. วัดผล/ประเมินผลกำรศึกษำ

2 น.ส. เสำวนีย์ แก้วหำวงษ์ ครู บ้ำนเขำสัตพรหรม 23  พฤศจิกำยน  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 23 พ.ย.68 23 พ.ย.67 23 พ.ย.67

(ว17) 5 ม.ค.65 - 30 ก.ย.65)

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65)

(ว21) 30 พ.ค.64 - 30 ก.ย.65)
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

3 น.ส. กนกวรรณ ศรีเมือง ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำสัตพรหรม 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

4 น.ส. ธิดำรัตน์ พิทักษ์ควำมดี ผอ.ร.ร. บ้ำนหนองยำยหมำด  1  กุมภำพันธ์  2551 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

5 น.ส. สำวิตรี สร้ำงโสก ครู บ้ำนหนองยำยหมำด 20  กรกฎำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 20 ก.ค.67 20 ก.ค.66 20 ก.ค.66

7 น.ส. นริศรำ เขตเจริญ ครู บ้ำนหนองยำยหมำด  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

8 นำย ชูเกียรติ เก้ือปัญญำ ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองยำยหมำด 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

9 น.ส. นงค์ทิพ บัวชุม ครูผู้ช่วย บ้ำนหนองยำยหมำด 15  กรกฎำคม  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

1 นำย ประเสริฐ อำจภักดี ผอ.ร.ร. บ้ำนเขำวังแก้ว  1  พฤศจิกำยน  2555 กำรบริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. พรนิภำ บุญศร ครู บ้ำนเขำวังแก้ว 17  ตุลำคม  2559 ป.ตรี (ว17) 17 ต.ค.67 17 ต.ค.65 17 ต.ค.65

3 น.ส. ชนำรัตน์ ค ำลือ ครู บ้ำนเขำวังแก้ว 26  สิงหำคม  2557 ป.ตรี

5 น.ส. อรทัย แสนรำษฎร์ ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำวังแก้ว 19  สิงหำคม  2562 ป.ตรี (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

6 น.ส. ชุติภรณ์ วิเชียรพงษ์ ครูผู้ช่วย บ้ำนเขำวังแก้ว 15  ตุลำคม  2563 ป.ตรี (ว21) 15 ต.ค.70 15 ต.ค.69 15 ต.ค.69

1 นำย เชิดศักด์ิ ทองสว่ำง ผอ.ร.ร. บ้ำนแปลง  1  พฤศจิกำยน  2554 ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. ภัครัมภำ ยุระรัช ครู บ้ำนแปลง  9  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

5 น.ส. สุพิชฌำย์ แอ่นปัญญำ ครู บ้ำนแปลง 24  เมษำยน  2561 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

6 น.ส. สุภำพร พลเย่ียม ครูผู้ช่วย บ้ำนแปลง 15  กรกฎำคม  2563 ป.บัณฑิต ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

7 นำย ธีระพงษ์ ล่องคลอง ครูผู้ช่วย บ้ำนแปลง 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

8 น.ส. รสศุภรณ์ บัวแดง ครูผู้ช่วย บ้ำนแปลง 22   กุมภำพันธ์ 2564 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 ก.พ.71 22 ก.พ.70 22 ก.พ.70

1 น.ส. สุวำรินทร์ ถ่ินทวี ผอ.ร.ร. อนุบำลเกำะจันทน์ 26  มิถุนำยน  2541 ปร.ด. วิจัย

2 ว่ำท่ีร.ต. กิจกำร ถำวรสำลี ครู อนุบำลเกำะจันทน์  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

3 นำย ก้องหล้ำ ศิลำวรรณ ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 29  ธันวำคม  2560 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

4 น.ส. บุศรำ ยำทองไชย ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

5 น.ส. ชนม์ชนก จันโทริ ครู อนุบำลเกำะจันทน์  8  พฤษภำคม  2557 กศ.บ. ป.ตรี

6 น.ส. ปริญญำ รุ่งแสง ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 28  พฤษภำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 28 พ.ค.66 28 พ.ค.64 1 ต.ค.65

7 ว่ำท่ีร.ต.หญิงพิมพ์ชนก ผ่องแผ้ว ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 24  สิงหำคม  2558 กศ.บ. ป.ตรี (ว17) 24 ส.ค.66 24 ส.ค.64 1 ต.ค.65

8 นำง ศศิธร ถำวรสำลี ครู อนุบำลเกำะจันทน์  5  มกรำคม  2559 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 5 ม.ค.67 5 ม.ค.65 1 ต.ค.65

(ว17) 8 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว21) 28 พ.ค.65 - 30 ก.ย.65

(ว17) 26 ส.ค.65 - 30 ก.ย.65)

(ว21) 9 มี.ค.65 - 30 ก.ย.65)
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

9 น.ส. กรรณิกำร์ ม่ิงสอน ครู อนุบำลเกำะจันทน์  1  ธันวำคม  2558 กศ.ม. ป.โท

10 น.ส. แสงระวี ลิตรักษ์ ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 23  พฤศจิกำยน  2558 ค.ม. ป.โท (ว17) 23 พ.ย.64 - 30 ก.ย.65

11 น.ส. สุชัญญำ จ ำปำเต็ม ครู อนุบำลเกำะจันทน์  1  มิถุนำยน  2559 วท.บ. ป.ตรี (ว17) 1 มิ.ย.67 1 มิ.ย.65 1 ต.ค.65

13 นำง สุวิมล กล่ินประทุม ครู อนุบำลเกำะจันทน์  9  มีนำคม  2558 ค.บ. ป.ตรี (ว17) 9 มี.ค.66 9 มี.ค.64 1 ต.ค.65

14 นำง รจกร สมพร ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 29  ธันวำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

15 น.ส. ยุภำ กล่ินหอม ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 26  สิงหำคม  2557 ค.บ. ป.ตรี

16 นำง อรอนงค์ เทียนทอง ครู อนุบำลเกำะจันทน์ 29  ธันวำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

17 น.ส. ดวงฤทัย ภูคำ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  2  กุมภำพันธ์  2564 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

18 น.ส. สร้อยสุดำ รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  1  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.พ.71 1 ก.พ.70 1 ก.พ.70

19 น.ส. พัชรินทร์ จำตุรัส ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์ 11  มิถุนำยน  2563 บธ.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

20 น.ส. สุวรรณี แสนกล้ำ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์ 19  สิงหำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 19 ส.ค.69 19 ส.ค.68 19 ส.ค.68

21 นำย จัตุรงค์ แสนใจกล้ำ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  2  ธันวำคม  2562 กศ.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

22 น.ส. จุฑำมณี เกตสมิง ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  3  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70

23 นำย อดิศร เช่ียวชำญปฏิบัติ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์ 21  มกรำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 21 ม.ค.69 21 ม.ค.68 21 ม.ค.68

24 นำย จำตุรนต์ เจริญสุข ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์ 10  มิถุนำยน  2563 ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

25 น.ส. วณิชชำ ยุทธนำวำ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์ 10  มิถุนำยน  2563 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 10 มิ.ย.70 10 มิ.ย.69 10 มิ.ย.69

26 ว่ำท่ีร.ต.หญิงบุหงำ ใจดี ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์ 22  พฤษภำคม  2562 ศศ.บ. ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

27 นำย ศรัณย์ เสมียนรัมย์ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  3  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 3 ก.พ.71 3 ก.พ.70 3 ก.พ.70

28 นำย นิรันดร์ ศรีทอง ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  2  กันยำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.ย.70 2 ก.ย.69 2 ก.ย.69

29 ว่ำท่ีร.ต. อธิคม ตู้ทอง ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  1  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 1 ก.พ.71 1 ก.พ.70 1 ก.พ.70

30 น.ส. วัจนีย์ รำญรงค์ ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์ 11  มิถุนำยน  2563 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 11 มิ.ย.70 11 มิ.ย.69 11 มิ.ย.69

31 น.ส. สิรภัทร สุดรัก ครูผู้ช่วย อนุบำลเกำะจันทน์  2  กุมภำพันธ์  2564 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ก.พ.71 2 ก.พ.70 2 ก.พ.70

1 นำย ศำรทูล ธิมะสำร ผอ.ร.ร. บ้ำนโค้งประดู่  1  สิงหำคม  2555 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

2 น.ส. นันธิยำ ศรีบุดดำ ครูผู้ช่วย บ้ำนโค้งประดู่ 15  กรกฎำคม  2563 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 15 ก.ค.70 15 ก.ค.69 15 ก.ค.69

3 น.ส. ศิริรัตน์ แพงศิริ ครูผู้ช่วย บ้ำนโค้งประดู่ 22  พฤษภำคม  2562 ป.ตรี (ว21) 22 พ.ค.69 22 พ.ค.68 22 พ.ค.68

1 น.ส. รัตนำวลี เชยจุ้ย ครู บ้ำนเจ็ดเนิน  2  ตุลำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ต.ค.67 2 ต.ค.66 2 ต.ค.66

1 น.ส. อรนุช กุลสุวรรณ ผอ.ร.ร. บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ  1  ตุลำคม  2553 กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ

(ว17) 1 ธ.ค.64 - 30 ก.ย.65

(ว17) 26 ส.ค.65 - 30 ก.ย.65
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เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ งปม.2566 งปม.2567
(ว 17,ว 21) (ว PA) (1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66) (1 ต.ค.66- 30 ก.ย.67) ต้ังแต่ 1 ต.ค.67

วันบรรจุ วุฒิการศึกษา
วันมีคุณสมบัติ

ล าดับ ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน

3 นำย ชำญ เน้ือสะอำด ครู บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ  8  พฤษภำคม  2560 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 8 พ.ค.67 8 พ.ค.66 8 พ.ค.66

4 น.ส. นริศรำ   ส ำรวล ครู บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ 24  เมษำยน  2561 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 24 เม.ย.68 24 เม.ย.67 24 เม.ย.67

3 น.ส. วิภำพร เกตุวัตถำ ครู บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ 29  ธันวำคม  2560 วท.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

4 นำง อัมพร จันทร์สงเครำะห์ ครู บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ 29  ธันวำคม  2560 ศษ.บ. ป.ตรี (ว21) 29 ธ.ค.67 29 ธ.ค.66 29 ธ.ค.66

6 น.ส. วำสนำ สุภำผล ครู บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ 14  ธันวำคม  2558 ศษ.บ. ป.ตรี (ว17) 14 ธ.ค.66 14 ธ.ค.64 1 ต.ค.65

5 น.ส. อมรรัตน์ คล้ ำฉิม ครู บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ 18  มกรำคม  2561 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 18 ม.ค.68 18 ม.ค.67 18 ม.ค.67

6 นำย ทวนทน โต๊ะงำม ครูผู้ช่วย บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

7 น.ส. ฉัตรสุดำ กวำงแก้ว ครูผู้ช่วย บ้ำนชุมนุมปรกฟ้ำ  2  ธันวำคม  2562 ค.บ. ป.ตรี (ว21) 2 ธ.ค.69 2 ธ.ค.68 2 ธ.ค.68

หมำยเหตุ :  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564
**  ข้อมูลวันมีคุณสมบัติเป็นกำรตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น
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ด าเนินการตาม ว 9 

(PA ท้ังหมด)
หมายเหตุ

ด าเนินการตามเกณฑ์ช่วงเปล่ียนผ่าน
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