
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวศิรประภำ  อนุลำวัพย์ ครูผู้ช่วย ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
2 นำงผุสดี  แบนจำด ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
3 นำงจันทร์แรม  ทัดเทียม ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
4 นำงพัชรินทร์  เชื้อเล็ก ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
5 นำยประสะ  เงินทิพย์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
6 นำงยุพิน  อัมพรพงศ์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
7 นำงวัฒนำ  รักษำเขตต์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
8 นำงอุทัยวรรณ  เงินทิพย์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
9 นำงเพ็ญนิภำ  เจียระผกำนนท์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
10 นำงศันสนีย์  มำลีหอม ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
11 นำงเบญจวรรณ  บุญอิ่ม ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
12 นำยประคอง  สำมำรถ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
13 นำงส ำเริง  จิตชื่น ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
14 นำงสุนิดำ  พรำยรักษำ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
15 นำงสำวภคินี  มีวำรำ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
16 นำงน้ ำทิพย์  พรหมชัย ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
17 นำงยุพิน  ล้ิมบุญเจริญ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
18 นำงศุจีภรณ์  อยู่สุข ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
19 นำยประชำ  วงษ์สำหร่ำย ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
20 นำยนิรันดร์  ปำลศิริ ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

             



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
21 นำงพิมพ์นิภำ  ประยงค์แย้ม ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
22 นำงพรรณนพพร  สินน้อย ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม
23 นำงรำตรี  วงษ์สำหร่ำย ครู ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธำรำม

                    ลงชื่อ
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                  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 นำยไพโรจน์  ประดับเพ็ชร ครู ร.ร.วัดโพธิร์ำษฎร์
2 นำงสำวประเทือง  ส ำนักนี้ ครู ร.ร.วัดโพธิร์ำษฎร์
3 นำยสำธิต  ม่วงศรีจันทร์ ครู ร.ร.วัดโพธิร์ำษฎร์
4 นำงเทียมจันทร์  ทดเพชร ครู ร.ร.วัดโพธิร์ำษฎร์
5 นำงนิตยำ  แช่มเฉย ครู ร.ร.วัดโพธิร์ำษฎร์
6 นำงสำวสิริปรียำ  บุญเล็ก ครู ร.ร.วัดโพธิร์ำษฎร์
7 นำยเทิดศักด์ิ  ต้นพงษ์ ครู ร.ร.วัดโพธิร์ำษฎร์

                    ลงชื่อ

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

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  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 นำงสำวสุภวรรณ  เฟือ่งฟู ครู ร.ร.วัดบ้ำนสร้ำง
2 นำงกัญญำ  ก่อเกิด ครู ร.ร.วัดบ้ำนสร้ำง

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
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(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสุนันทำ  ศรีแจ่ม ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
2 นำงอุบล  โกสุม ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
3 นำงสุนีย์  สุขขุม ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
4 นำงอุไรวรรณ์  อ่อนสอำด ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
5 นำงสำวอัญชลี  กันอุปัทว์ ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
6 นำงนภำภรณ์  ชยันโต ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
7 นำยปัญจพล  เติมลำภ ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
8 นำยสมฤกษ์  เฟือ่งฟู ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
9 นำงบุษบำ  กระแสร์ ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
10 นำยวินัย  ทรัพย์ศฤงฆรำ ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
11 นำงอุไร  ไทยเจริญ ครู ร.ร.วัดสำมประชุม
12 นำงสุชำ  ช้ำงงำม ครู ร.ร.วัดสำมประชุม

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
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(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงปรำนอม  ยอดเครือวัลย์ ครู ร.ร.วัดบุญศิริวิทยำรำม
2 นำงเพ็ญศรี   อินทร์วงษ์ ครู ร.ร.วัดบุญศิริวิทยำรำม
3 นำงหทัยรัตน์  ทองอยู่ ครู ร.ร.วัดบุญศิริวิทยำรำม

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยเสวก  สัยศรี ครู ร.ร.วัดป่ำมุนี
2 นำงวัชรำภรณ์  พุกล่ิน ครู ร.ร.วัดป่ำมุนี
3 นำงสุวิมล  ฮวบเจริญ ครู ร.ร.วัดป่ำมุนี
4 นำงลักขณำ  สัยศรี ครู ร.ร.วัดป่ำมุนี
5 นำงมำลินี  โพธิว์ิจิตร ครู ร.ร.วัดป่ำมุนี
6 นำยมณฑล  เรืองกลัด ครู ร.ร.วัดป่ำมุนี

                    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 นำยสิริวัฒน์  ยะสุตำ ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด
2 นำงนงลักษณ์  มีมั่น ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด
3 นำงเสำวลักษณ์  แก้วม่วง ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด
4 นำยสุเทพ  สุกใส ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด
5 นำงสมพิศ  ยะสุตำ ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด
6 นำงศรีสมลักษณ์  สิงห์คะ ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด
7 นำงอุทัยศรี  เงินปำน ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด
8 นำงสำวสุมำลี  ยิงยอม ครู ร.ร.วัดท่ำตลำด

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
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(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยเสนำะศักด์ิ  วรรณทอง ครู ร.ร.อนุบำลโพธิท์อง
2 นำงธีรำพร  แพรงำม ครู ร.ร.อนุบำลโพธิท์อง
3 นำยชำญวิทย์  ชะเอม ครู ร.ร.อนุบำลโพธิท์อง
4 นำงลัดดำวัลย์  กระบองเพ็ชร ครู ร.ร.อนุบำลโพธิท์อง
5 นำงสำววรรณำ  น่วมถนอม ครู ร.ร.อนุบำลโพธิท์อง
6 นำยวิชัย  งำมจริง ครู ร.ร.อนุบำลโพธิท์อง
7 นำงสวรรยำ  พึง่เนตร ครู ร.ร.อนุบำลโพธิท์อง

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
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รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

      



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยสนิท  แย้มจ ำนัน ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
2 นำยสมนึก  วงษ์สำหร่ำย ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
3 นำงบุษกร  ธนเดชพงศ์สุข ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
4 นำงลัดดำวัลย์  บุญสิทธิ์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
5 นำงสำวสำวิตรี   บ ำเพ็ญทำน ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
6 นำยประเสริฐ  ทองประสม ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
7 นำงกฤษณำ  เจริญศิริ ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
8 นำงสำวจันทรำ  คล้ำยทิพย์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ
9 นำงศิริวรรณ  ฉกำมำนันท์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดท่ำอิฐ

                    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 นำงรำณี  ขุ่มด้วง ครู ร.ร.วัดโพธิเ์กรียบ
2 นำงสมเจตน์  พิมพ์สงวน ครู ร.ร.วัดโพธิเ์กรียบ
3 นำงชูศรี  อินทวงษ์ ครู ร.ร.วัดโพธิเ์กรียบ
4 นำงมณีรัตน์  เหล่ำเขตกิจ ครู ร.ร.วัดโพธิเ์กรียบ
5 นำงสำวสริมล  พันธ์ชำติ ครู ร.ร.วัดโพธิเ์กรียบ

                    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 นำยวัลลภ  เดชฟุง้ ครู ครู ร.ร.วัดสว่ำง
2 นำยสะอำด  นำคประดิษฐ์ ครู ครู ร.ร.วัดสว่ำง
3 นำงอำรีรัตน์  อินทชิต ครู ครู ร.ร.วัดสว่ำง

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงพเยำว์  รุ่งแจ้ง ครู ร.ร.วัดข่อย
2 นำยชำติชำย  เฉลยจรูญ ครู ร.ร.วัดข่อย

                    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 นำงอุษณีย์  นวลสนอง ครู ร.ร.วัดบุญเกิด
2 นำงชูจิตร์  ภำโสม ครู ร.ร.วัดบุญเกิด
3 นำงสุนันทำ  พงษ์เผือก ครู ร.ร.วัดบุญเกิด
4 นำงเสริมสวย  รูปหุน่ ครู ร.ร.วัดบุญเกิด
5 นำยสำโรช  เกิดพร้อม ครู ร.ร.วัดบุญเกิด

                    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 นำยหลัก  ศรีเครือ ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
2 นำงสำวสุภำภรณ์  กล่ินประศรี ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
3 นำงส ำเนำ  เพ็ชรรักษ์ ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
4 นำงสำวปิยำภรณ์  สมวิชำ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดน้ ำอำบ
5 นำงฉันทนำ  ชะเอม ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
6 นำงบุบผำ  เขียวอุไร ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
7 นำงวรำภรณ์  แม้นศรี ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
8 นำงสุธำทิพย์  แสงทอง ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
9 นำยดนัย  สมบูรณ์ ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
10 นำงสำวเมตตำ  ชูเชิด ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
11 นำงสำวกัลยำรัตน์  สำรีค ำ ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
12 นำงสุพัตรำ  วงษ์จันทร์ ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
13 นำยเติมศักด์ิ  วงศ์นพหิรัญ ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
14 นำงวรรณำ  บุญยัง ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ
15 นำยจเร  อนุสุวรรณ ครู ร.ร.วัดน้ ำอำบ

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

        



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงธันยดำ  พันธุพ์ิพัฒน์ ครู ร.ร.วัดจุฬำมุนี 
2 นำงสำววรรณกร  จรูญศรี ครู ร.ร.วัดจุฬำมุนี 
3 นำงจำรุณี  ทิมำภรณ์ ครู ร.ร.วัดจุฬำมุนี 

                    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 นำยสมบัติ  ดอกเทียน ครู ครู ร.ร.วัดยำงมณี(โพธิท์อง)
2 นำงบุญน ำ  แสงพลำย ครู ครู ร.ร.วัดยำงมณี(โพธิท์อง)
3 นำงลัดดำ  สังข์สมบูรณ์ ครู ครู ร.ร.วัดยำงมณี(โพธิท์อง)

                    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 นำงสมทรง  สุโธ ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
2 นำงสมถวิล  มั่นดี ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
3 นำงปรำณีต  ญำณโกมุท ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
4 นำยสุขรัตน์  ข ำสุวรรณ ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
5 นำงวรำภรณ์  นิลเลิศ ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
6 นำงบุญเรียม  ชิงดวง ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
7 นำยสุนทร  นิ่มมะณี ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
8 นำงอนงค์  เทียมทัน ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
9 นำงนำตยำ  นิลเลิศ ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
10 นำงสำวมณีรัตน์   พูลทรัพย์ ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
11 นำงปวีณำ   คุ้มคง ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
12 นำงสุมำลี  สำทจีนพงษ์ ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
13 นำยสมนึก  สำทจีนพงษ์ ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์
14 นำยสมนึก  เทียมทัน ครู ร.ร.วัดสุวรรณรำชหงษ์

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

             



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสุดำรัตน์  งำมละม้ำย ครู ร.ร.วัดทองกลำง
2 นำงสำวสุรีพร  บุญเจริญ ครู ร.ร.วัดทองกลำง
3 นำงวันเพ็ญ  จันทร์ทอง ครู ร.ร.วัดทองกลำง
4 นำงยุวดี  บุญชู ครู ร.ร.วัดทองกลำง
5 นำยนพดล  เงินมำก ครู ร.ร.วัดทองกลำง

                    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 นำงฐิตำรีย์  ค ำเดช ครู ร.ร.วัดท่ำสำมัคคี
2 นำยสมใจ  เล้ำสุขสุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดท่ำสำมัคคี
3 นำงพิกุล  ฟักสุข ครู ร.ร.วัดท่ำสำมัคคี
4 นำงทองสุข  จันทรำภิรมย์ ครู ร.ร.วัดท่ำสำมัคคี
5 นำงรุ่งทิพย์  วงศ์สถิตเสถียร ครู ร.ร.วัดท่ำสำมัคคี

                    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 นำงสำววิไล   จันทร์พงษ์ ครู ร.ร.วัดโบสถ(์โพธิท์อง)
2 นำยสมศักด์ิ  ยอดเครือวัลย์ ครู ร.ร.วัดโบสถ(์โพธิท์อง)
3 นำงวรรณี  จันทร์ประยงค์ ครู ร.ร.วัดโบสถ(์โพธิท์อง)
4 นำงสำวสุวภำ  ปิน่งำม ครู ร.ร.วัดโบสถ(์โพธิท์อง)

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

              



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยไพรัช  ศรีเมฆ ครู ร.ร.วัดยำงทอง
2 นำยเกรียงศักด์ิ  ดอกเทียน ครู ร.ร.วัดยำงทอง
3 นำงณัฏฐ์ชำนันท์  นันทพฤกษำเดชำ ครู ร.ร.วัดยำงทอง
4 นำงวันเพ็ญ   ดอกเทียน ครู ร.ร.วัดยำงทอง

                    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 นำงสำวพิมพ์  นิลศรี ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
2 นำยธีรำวัชร์  ประสมสินรัตน์ ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
3 นำงศิวำพร  ประสำทศิลป ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
4 นำยสมศักด์ิ  ค ำโตนด ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
5 นำงลำวัณย์  ทองขำว ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
6 นำงมำลี  แววเพ็ชร ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
7 นำงมัณฑนำ  เซ็งแซ่ ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
8 นำยสมศักด์ิ  แววเพ็ชร ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
9 นำยศักด์ิวิชญ์  พลำยพูล ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
10 นำงกฤษฏิณิ์ชชำ  ประสมสินรัตน์ ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
11 นำยอำนนท์  พุม่ขุน ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
12 นำยสนั่น  โอภำสพินิจ ครู ร.ร.วัดม่วงคัน

13 นำงรุจิรำ  จิตรีนิตย์ ครู ร.ร.วัดม่วงคัน

14 นำงอัญชนำ  เฉลิมวัฒน์ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดม่วงคัน

15 นำงทัศนีย์  ภูสุ่วรรณ ครู ร.ร.วัดม่วงคัน
16 นำงวันดี  เรียงมุลตรี ครู ร.ร.วัดม่วงคัน

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวรัตนำ  รักลำ ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
2 นำยพีระ  ธงไชย ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
3 นำงสุรำรักษ์  บุญวัฒน์ ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
4 นำยเฉลิม  มีใจเย็น ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
5 นำงสมไพร  นิรมลดิลก ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
6 นำงสำวกนกวรรณ  ชูวงษ์ ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
7 นำงสำวภัณฑิลำ  ภูร่ะหงษ์ ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
8 นำยอัครพัชร์  เขียวระยับ ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
9 นำยไพโรจน์  อินทรโชติ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโพธิเอน
10 นำงสุภำนี  ศรีวุฒิกุล ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
11 นำงสำวิตรี  โคตรพัฒน์ ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
12 นำงวิษณุ  รุ่งแจ้ง ครู ร.ร.วัดโพธิเอน
13 นำงเบ็ญจพร  พึง่ประสิทธิ์ ครู ร.ร.วัดโพธิเอน

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงนงลักษณ์  รำชรองเมือง ครู ร.ร.วัดล่ันทม
2 นำงวงศ์ประทีป  สุตะไล ครู ร.ร.วัดล่ันทม
3 นำยฟ้ำรุ่ง  สำรีผล ครู ร.ร.วัดล่ันทม
4 นำงอุบล  โตลำภ ครู ร.ร.วัดล่ันทม
5 นำยฉลอง  แสงตรง ครู ร.ร.วัดล่ันทม
6 นำยชัชพงศ์  ปิน่เกตุ ครู ร.ร.วัดล่ันทม
7 นำงอภิรดี  แจ่มอ ำพร ครู ร.ร.วัดล่ันทม
8 นำงสำวจุฑำมำศ  เหมรักษ์ ครู ร.ร.วัดล่ันทม

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสมจิตร์  บ ำเพ็ญทำน ครู ร.ร.วัดศรีกุญชร
2 นำยธำนินทร์  สุขเกษม ครู ร.ร.วัดศรีกุญชร
3 นำงสำวศรีสุดำรัตน์  นำคประดิษฐ์ ครู ร.ร.วัดศรีกุญชร
4 นำยปณิธำน  ดวงประทีป ครู ร.ร.วัดศรีกุญชร

                    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 นำยมงคล  ค ำกิ่ง ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
2 นำยบุญเสริม  ไวยโชติ ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
3 นำยเสทือ้น  เหมือนนรุธ ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
4 นำยเจริญฤทธิ ์ กระแสร์ ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
5 นำยอัญญำ  สิงห์ศักด์ิดี ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
6 นำยยงยุทธ  ทองแดง ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
7 นำงสัมฤทธิ ์ ยิ่งยอม ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
8 นำงกำญจนำ  เหมือนนรุธ ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
9 นำงเพ็ญศรี  ศรีสว่ำง ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
10 นำงมำลัย  ไวยโชติ ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
11 นำงกิตติวรรณ  โตวิจิตร์ ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
12 นำงสำวเพ็ญศรี  มีศรี ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
13 นำงกัญญำ  ทองสุข ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย
14 นำงปัญจรีย์  คำมีศักด์ิ ครู ร.ร.วัดยำงช้ำย

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยเชษฐพันธ์  ฟองสวัสด์ิ ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
2 นำงสำวสุวรรณำ   มำบำง ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
3 นำงดำรำ  ทองชันลุก ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
4 นำงสำวชนัญชิดำ  แก้วเกิด ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
5 นำงสำวสมวรรณ   บุญชื่น ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
6 นำยวิจิตร  สำยสุวรรณ ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
7 นำยวิไชย  แตงอ่อน ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
8 นำงสำววันทนำ  ทรัพย์สิน ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
9 นำงรัชนี  รุ่งแจ้ง ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
10 นำยประสิทธิ ์ รุ่งแจ้ง ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย
11 นำงพิชญำภรณ์  งอยภูธร ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดง้ิวรำย
12 นำงรุจิเรศ  รักซ้อน ครู ร.ร.วัดง้ิวรำย

                    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 นำงสำวสิริรัตน์   ศรีสวัสด์ิ ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
2 นำยชูเกียรติ  หงส์ทอง ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
3 นำยเฉลียว  แก้ววิมล ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
4 นำงจรัสศรี  ช่วงฉ่ ำ ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
5 นำยชิด  เพิม่พูล ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
6 นำงศรีไพร  เด่นดวง ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
7 นำงวำรินทร์  เมืองค ำ ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
8 นำยบรรจง  เกษมสุข ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
9 นำงสำวเผอิญ  ถำดทอง ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
10 นำยสุรศักด์ิ  เดชคง ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
11 นำงโสภิดำ  โหมดรุ่ง ครู ร.ร.วัดค ำหยำด
12 นำงสำวจงกล  ปทุมำนนท์ ครู ร.ร.วัดค ำหยำด

                    ลงชื่อ

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงไพรัตน์  รักขยัน ครู ร.ร.วัดโคกพุทรำ
2 นำงธัชพรรณภัส   พุม่สุวรรณ ครู ร.ร.วัดโคกพุทรำ
3 นำงทัศนีย์  พูลพิพัฒน์ ครู ร.ร.วัดโคกพุทรำ
4 นำยสมเกียรติ  พูลพิพัฒน์ ครู ร.ร.วัดโคกพุทรำ
5 นำงเกษร  พึง่อุทัยศรี ครู ร.ร.วัดโคกพุทรำ

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยสมยศ  ทองงำม ครู ร.ร.วัดจันทรำรำม
2 นำยสำนิต  ขจรศิลป์ ครู ร.ร.วัดจันทรำรำม
3 นำงวำสนำ  เรืองกลัด ครู ร.ร.วัดจันทรำรำม

                    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 นำงนิสำ  ปำลศิริ ครู ร.ร.วัดสนธิธรรม
2 นำงบุบผำ  คล้อยระยับ ครู ร.ร.วัดสนธิธรรม
3 นำยจิรำรุวัฒน์  ประสำทธนกุล ครู ร.ร.วัดสนธิธรรม
4 นำงสำวอัชรำ  ปำลศิริ ครู ร.ร.วัดสนธิธรรม

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงเรณู  สังข์ขำว ครู ร.ร.วัดไตรรัตนำรำม
2 นำงสุดำ  บุญเวียง ครู ร.ร.วัดไตรรัตนำรำม
3 นำยวิเชียร  สังข์ขำว ครู ร.ร.วัดไตรรัตนำรำม
4 นำงอุไร  โพธิศ์รีนำค ครู ร.ร.วัดไตรรัตนำรำม
5 นำยชำญชัย  จุลเสวก ครู ร.ร.วัดไตรรัตนำรำม

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

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

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยประเสริฐ  บุญวัฒน์ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
2 นำงรัชนี  บุญอ ำไพ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
3 นำงสำวมำลี  ชอบท ำเด่น ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
4 นำงสำวจินดำพร  ทัศกุลณี ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
5 นำยวิศิษฐ์  เจริญสันต์ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
6 นำงพรรวินท์  เหวขุนทด ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
7 นำงเบญจมำศ  บ ำรุงรักษ์ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
8 นำงอำรี  แสงโสภณ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
9 นำงประนอม  วงษ์บุญ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
10 นำงจินตนำ  มีใจเย็น ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
11 นำงเกศินี  สมบุญ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
12 นำยเสถียร  พึง่กัน ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
13 นำงอุดมพร  สอนมำก ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ
14 นำงสำวกัญญำณัฐ  ขอพึง่ ครู ร.ร.วัดวัดทำงพระ

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงไพรัช  คชวงษ์ ครู ร.ร.วัดโพธิท์อง
2 นำงภูริกำ  คุ้มเกรง ครู ร.ร.วัดโพธิท์อง
3 นำยแสวง  เมืองค ำ ครู ร.ร.วัดโพธิท์อง
4 นำยช ำนำญ  ช่วงฉ่ ำ ครู ร.ร.วัดโพธิท์อง
5 นำงมำเรียม  สุขวัฒน์ ครู ร.ร.วัดโพธิท์อง

                    ลงชื่อ

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

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557
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ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงผกำวรรณ  คงสมบูรณ์ ครู ร.ร.วัดท่ำโขลง 
2 นำงสำววรรณเทพ  สิทธิน์้อย ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดท่ำโขลง 
3 นำงเรือนทอง  พันธ์งำม ครู ร.ร.วัดท่ำโขลง 
4 นำยสำยัณห์  วีระพล ครู ร.ร.วัดท่ำโขลง 

                    ลงชื่อ
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รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        


