
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยสังวำลย์  ช่วงชู ครู  ร.ร.วัดอรัญญิกำวำส
2 นำยอวยพร  คล่องณรงค์ ครู  ร.ร.วัดอรัญญิกำวำส
3 นำงสำวจุฑำทิพย์  คิดอ่ำน ครูผู้ช่วย  ร.ร.วัดอรัญญิกำวำส

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงประคอง  อ้อเสถียร ครู ร.ร.วัดรำชปักษี
2 นำงโสภิณ  สังขพันธ์ ครู ร.ร.วัดรำชปักษี
3 นำงสำวจิรนุช  ศำสนะสนธิ ครู ร.ร.วัดรำชปักษี
4 นำงวันเพ็ญ  ชูอินทร์ ครู ร.ร.วัดรำชปักษี

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงวิไลวรรณ  เกษมสุข ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
2 นำงอรอุมำ  สุรัตนวนิช ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
3 นำงนภัสสร  ผลพงษ์ ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
4 นำงรัชนี  บรรลือสินธุ์ ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
5 นำงประทิน  อรรถยำนันทน์ ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
6 นำงสุพัฒนี  มะลิทอง ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
7 นำยสุรินทร์  จันทศรี ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
8 นำงสำวช ำร่วย  แพทย์ประสิทธิ์ ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
9 นำงสำววชิรำภรณ์  ทองสร้อย ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง
10 นำงเพ็ญศรี  มีแสงเงิน ครู ร.ร.อนุบำลเมืองอ่ำงทอง

                    ลงชื่อ

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยสุนทร  อีวิญญำ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
2 นำงสระสม  ค ำหอม ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
3 นำงสำวนิตยำ  เทีย่งสำย ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเซิงหวำย
4 นำงสุกัญญำ  นำคสัมฤทธิ์ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
5 นำงเกษมศรี  หิรัญพำนิช ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
6 นำงสำววรรณประภำ  ไทยพยัฆ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
7 นำยฐิติพงศ์  จันทรังษี ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
8 นำยไชยวัฒน์  ผลสันติ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
9 นำงสำวนงลักษณ์  ชั่งทรัพย์ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
10 นำยพิชัย  พุม่มำลี ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
11 นำงสำวสังวำลย์  ช่วงฉ่ ำ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
12 นำงค ำเตือน  สังข์วิเศษ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย
13 นำงกำญจนำกร  ศรีพยัคฆ์ ครู ร.ร.วัดเซิงหวำย

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงจินตนำ  พุม่ระชัฎร์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
2 นำงกมลำ  สิงหโชติสุขแพทย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
3 นำงสำวสรัญญำ  หอมชะเอม ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
4 นำงสุปรำนี  นำคหัวเพ็ชร์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
5 พ.อ.อ.หิรัญ  บุญโกสุมภ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
6 นำงสุจิตรำ  วงศ์วิเศษ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
7 นำงสำวขนิษฐำ  จุลพันธ์วัฒนำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
8 นำงสุนทรี  กิตติมำสกุล ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
9 นำงสิริลักษณ์  เคหำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
10 นำงวิไลวรรณ  ประสำทศิลป์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
11 นำงวันทนำ  บุญพงษ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
12 นำงลักขณำ  เกิดลำภ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
13 นำงอัจฉรำ  สุตเสวต ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
14 นำงรัชนีพร  ลือสมุทร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
15 นำงสำวพิชญ์สินี  กันพันธ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
16 นำงธนวรรณ  ภิรมย์ธรรม ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
17 นำงเพลินพิศ  ดีชัย ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
18 นำงรำษี  อินทร์พยุง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
19 นำงนวลปรำง  เย็นจิตร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
20 นำงสุนัฎฐำ  ภูภ่ักดี ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
21 นำงชูศรี  คล่องขยัน ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
22 นำงอัญชลี  เขียวสอำด ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง

23 นำยภำณุวัฒน์  อินทร์แก้ว ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
24 นำงสุนทรี  สำยสุทธิ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
25 นำงกุญชรี  ผลประทีปสุริยำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
26 นำงอังคนำ  แก้วทรัพย์เศรษฐ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
27 นำงประพิณ  เงินมำก ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
28 นำงสุพัฒตรำ  วันดี ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
29 นำงอุษำ  เห็นชื่อ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
30 นำยอรรถพร  นุ่มประไพ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
31 นำงสุทิน  จังจริง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
32 นำงภัคปภำ  ครองญำติ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
33 นำงพรชนก  ภูสุ่วรรณ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
34 นำยศุภกิจ  น้อยปำน ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
35 นำงเสริมบุญ  รสโอชำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
36 นำงชำนิณี  คุ้มเกรง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
37 นำงจิระนันท์  ปำนผำสุข ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
38 นำงโกสุม  สุวรรณผ่อง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
39 นำงสุริยำ  เกิดคง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
40 นำงกรรณิกำ  แสงทอง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
41 นำงปิยวรรณ  กลีบขจร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
42 นำงปิยะนำถ  แสงสว่ำง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
43 นำงสุพรรณ  รอดน้อย ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
44 นำงประนอม  บุญมำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
45 นำงนิษฐำ  บุญโกสุมภ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
46 นำงสำวโอศฑี  จังจริง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
47 นำยปรำโมทย์  พึง่ทรัพย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
48 นำงสีนวล  ทองทับ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
49 นำงปิยวรรณ  เพ็งขจร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
50 นำงสำยทอง  เข็มทอง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
51 นำงสำวบุบผำ  พรหมศร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
52 นำยโกมินทร์  หอมส่งกล่ิน ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
53 นำงรัชนี  แสงโพธิท์อง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
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ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
54 นำงบุญตำ  แย้มจ ำนัน ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
55 นำงปิน่อนงค์  ช้ำงพันธ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
56 นำงเกวลี  ศรีคชไกร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
57 นำงจุฑำรัตน์  เมืองวัฒนะ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
58 นำงนฤมล  ผ่องสวัสด์ิ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
59 นำงสมพิศ  สิทธิกูล ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
60 นำงสำวศิริลักษณ์  สวัสด์ิตำล ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
61 นำงเพ็ญศรี  แย้มเจริญ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
62 นำงสำวกำนต์ฤทัย  ชลวิทย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
63 นำงมณทิรำ  บุญประดิษฐ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
64 นำงสุนันท์  ฤกษ์วิธี ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
65 นำงสำวชัชรำ  ควรเนตร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
66 นำงจ ำเนียร  บุญประสิทธิ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
67 นำงพิศนำ   สุวรรณพงศ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
68 นำงบงกช  คนรู้ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
69 นำงสำวมะลิวัลย์  แย้มพลำย ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
70 นำยไพโรจน์  เรืองโรจน์แข ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
71 นำยทศวรรษ  ขวัญอยู่ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
72 นำยวรินทร  หน่ำยสังขำร ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
73 นำยอภิชำติ  คำวีวงศ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
74 นำยจุมพล  สมภำค ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
75 นำยณัฐดนัย  ประภัสโรทัย ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
76 นำยอุเทน  ทองเศรษฐี ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
77 นำยปรัชญำ  ปรำงค์ทอง ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
78 นำงอธิภรณ์  โพธิน์อก ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
79 นำงสำวปรวี  อ่อนสอำด ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
80 นำงสำววัลยำ  ภูสุ่วรรณ ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
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ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
81 นำงมณฑำ  อินทร์แก้ว ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
82 นำงสุมำลี  มำกร่ืน ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
83 นำงเกศินี  สอนแก้ว ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง
84 นำงสำวนฤมล  เนียมสุข ครู ร.ร.อนุบำลวัดอ่ำงทอง

                    ลงชื่อ

 - 4 - 

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงรัตนำ  ศรีสม ครู ร.ร.วัดโบสถ์
2 นำงจันทนำ  กันอุปัทว์ ครู ร.ร.วัดโบสถ์
3 นำงสำวศศิมำภรณ์   แสงโอภำส ครู ร.ร.วัดโบสถ์
4 นำงนงลักษณ์  ปำลภิบำล ครู ร.ร.วัดโบสถ์
5 นำงภิรมรัตน์  นิรมิตรมหำปัญญำ ครู ร.ร.วัดโบสถ์

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงลัดดำ  ฉำบนำค ครู ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร
2 นำงพยงค์  กล่ ำทอง ครู ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร
3 นำงบุญเรือน  สำทรพำณิชย์ ครู ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร
4 นำงกัญญำ  รอตสถิตย์ ครู ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร
5 นำงประจวบ  มณีโชติ ครู ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร
6 นำยสมชัย  สำทรพำณิชย์ ครู ร.ร.วัดจันทร์นิรมิตร

                    ลงชื่อ

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสุมำลี  เกล้ียงสอำด ครู ร.ร.วัดท้ำยย่ำน
2 นำยมนต์ชำย  นักดนตรี ครู ร.ร.วัดท้ำยย่ำน
3 นำงบุบผำ  เถำลอย ครู ร.ร.วัดท้ำยย่ำน
4 นำงวรำภรณ์  ฉ่ ำกระมล ครู ร.ร.วัดท้ำยย่ำน

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงมยุรี  สำคร ครู ร.ร.วัดไผ่ล้อม
2 นำงอำภัสรำ  สิงห์มณี ครู ร.ร.วัดไผ่ล้อม

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงจงกลณี  จันทนเสวี ครู ร.ร.วัดไทรย์
2 นำงบุญญำพร  จิรพัฒนำกุล ครู ร.ร.วัดไทรย์

                    ลงชื่อ

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวสุภำณี  กระจำยแสง ครู ร.ร.วัดล้ินทอง
2 นำงสำวสครำญ  ศรีทองค ำ ครู ร.ร.วัดล้ินทอง
3 นำยสุรชัย  ลีลำขจรจิต ครู ร.ร.วัดล้ินทอง
4 นำงพัชรำ  สุขส ำอำง ครู ร.ร.วัดล้ินทอง
5 นำงอนงค์  ดีทีสุ่ด ครู ร.ร.วัดล้ินทอง
6 นำงระยับเดือน  ไปเจอะ ครู ร.ร.วัดล้ินทอง
7 นำยโสภณ  สร้อยเกลียว ครู ร.ร.วัดล้ินทอง

8 นำงปรำณีย์  ลีลำขจรจิต ครู ร.ร.วัดล้ินทอง
9 นำงพัชนี  แสวงวงศ์ ครู ร.ร.วัดล้ินทอง

10 นำงสำคร  ม่วงงำม ครู ร.ร.วัดล้ินทอง

                    ลงชื่อ

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยพนมณัฐ  ภูเจริญ ครู ร.ร.วัดสุวรรณ

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวสุวพิศ  มูลลักษณ์ ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ
2 นำงสำวบงกช  ส ำรำญ ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ
3 นำงสำวสุรินทร์  ผดุงญำติ ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ
4 นำงลักษณ์กมล   วงษ์เบญจวรณ์ ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ
5 นำงสำววิไล  บุญเนตร ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ
6 นำยกฤษณะ   ทัพบ ำรุง ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ
7 นำงสุพัตรำ  ทองค ำ ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ
8 นำงสำวจินดำรัตน์  วงษ์บุญ ครู ร.ร.วัดตำลเจ็ดช่อ

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยสมศักด์ิ  วงษ์เลิศ ครู ร.ร.กระทุม่รำย
2 นำงสมบูรณ์  สุวรรณโชติ ครู ร.ร.กระทุม่รำย
3 นำงศริญญำ  คงสมบูรณ์ ครู ร.ร.กระทุม่รำย
4 นำงฉัตรำภรณ์  ข ำวงษ์ ครู ร.ร.กระทุม่รำย
5 นำงศุภรัตน์  วงษ์เลิศ ครู ร.ร.กระทุม่รำย

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยวิรุตต์ิ  อ่อนแสง ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดรุ้ง
2 นำงดรุณี  วงษ์ป้อม ครู ร.ร.วัดรุ้ง
3 นำยนรำกร  โกฎแสง ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดรุ้ง
4 นำงจุฑำทิพย์  หนูคีรี ครู ร.ร.วัดรุ้ง
5 นำยพงษ์ระวี  นำมศรีอุ่น ครู ร.ร.วัดรุ้ง
6 นำงสำวทิพอำภำ  ฉิมสุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดรุ้ง
7 นำงดำวดี  พงษ์พำนิช ครู ร.ร.วัดรุ้ง
8 นำยวัฒนำ  เรียนหัตถกรรม ครู ร.ร.วัดรุ้ง
9 นำยประกิต  ประไพศิลป์ ครู ร.ร.วัดรุ้ง

10 นำงสำวสำริณี  แก่นแก้ว ครู ร.ร.วัดรุ้ง
11 นำงวัลทะณำ   อยู่ประเสริฐ ครู ร.ร.วัดรุ้ง
12 นำงสำวฤดี  สิงห์ทอง ครู ร.ร.วัดรุ้ง
13 นำงสำวสุธำทิพย์  นำคอ ำไพ ครู ร.ร.วัดรุ้ง

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงจินดำ  รุกขชำติ ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง
2 นำงดวงรัตน์  นำคะปักษิณ ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง
3 นำงจิรำพร  ประสันศำสตร์ ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง
4 นำงละมัย  บุญเสริม ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง
5 นำงมลิวรรณ  กฤชอำคม ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง
6 นำงใบชะบำ  เอมประณีตร์ ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง
7 นำงชนำภำ  มำท ำมำ ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง

8 นำงรัชดำ  เทียมเศวต ครู ร.ร.บ้ำนน้ ำผ้ึง

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงนพกร  เงินอำจ ครู ร.ร.วัดบ้ำนอิฐ
2 นำงจิรำวรรณ  สีนวล ครู ร.ร.วัดบ้ำนอิฐ
3 นำงกัญจณำฒิพ  แสงศรี ครู ร.ร.วัดบ้ำนอิฐ

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงยุพำ  เทียมผล ครู ร.ร.วัดจ ำปำหล่อ
2 นำยธนพล  สีสุข ครู ร.ร.วัดจ ำปำหล่อ
3 นำงยุพิน  ชำตินันท์ ครู ร.ร.วัดจ ำปำหล่อ
4 นำงนภำดำ   แจ่มกระจ่ำง ครู ร.ร.วัดจ ำปำหล่อ

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงละมูล  อยู่สุข ครู ร.ร.วัดโพทูล
2 นำงส ำเริง  หวังพำนิช ครู ร.ร.วัดโพทูล
3 นำงยุภำ  ถิ่นชีลอง ครู ร.ร.วัดโพทูล
4 นำงสำวกัลยำ  วงษ์เลิศ ครู ร.ร.วัดโพทูล

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงกำนต์รวี   ปัญญำศำสตร์ ครู ร.ร.วัดปลดสัตว์
2 นำงสำวภัทรียำ  หลอดแก้ว ครู ร.ร.วัดปลดสัตว์
3 นำงศรีประภำ  จันทร์มำนะเจริญ ครู ร.ร.วัดปลดสัตว์

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยเสรี  วำปีกัง ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
2 นำงประนอม  ยอดมั่น ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
3 นำงวรรณำ  วำปีกัง ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
4 นำงบุบผำ  อินทรปัญญำ ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
5 นำยนพชัย  ยอดมั่น ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
6 นำงยุพเรศ  ชนำนุศิริ ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
7 นำงสถิตำพรรณ  วันดี ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์

8 นำงกนกมน  ผุดผ่อง ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
9 นำงพรรณทิพย์  พูลสมบัติ ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์

10 นำยวัชรินทร์  นักดนตรี ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์

11 นำยด ำรงค์  ทองค ำชู ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์

12 นำยสุเทพ  ผุดผ่อง ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์
13 นำงส ำเนียง  แจ้งสว่ำง ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์

14 นำงรพีพร  นิลไสล ครู ร.ร.วัดโพธิวงษ์

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงล ำพึง  นักสอน ครู ร.ร.วัดโคศุภรำช
2 นำงสำวสมควร  ร่ืนสุข ครู ร.ร.วัดโคศุภรำช
3 นำงปรำณี  สมอำรมณ์ ครู ร.ร.วัดโคศุภรำช
4 นำงจ ำเรียง   คลืนคลีบ ครู ร.ร.วัดโคศุภรำช

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยเอกชัย  มดแสง ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดมหำดไทย
2 นำงณัฐนิชำ  เงินทิพย์ ครู ร.ร.วัดมหำดไทย
3 นำงวรรณพร  ยิ้มงำม ครู ร.ร.วัดมหำดไทย
4 นำงดวงพร  ศรีเผือก ครู ร.ร.วัดมหำดไทย

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

































 


