
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวสุดำรัตน์  เงินปำน ครู ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ
2 นำงจรัสศรี  สุทนต์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ
3 นำงสมคิด  ล้ิมสุนทร ครู ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ
4 นำงมยุรำ  สุวรรณภูมิ ครู ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ
5 นำงสุจิตรำ  ปรำกฏผล ครู ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ
6 นำงพัชรินทร์  ทรงควำมเจริญ ครู ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ
7 นำงสำววรรณนิภำ  ฟักเขียว ครู ร.ร.ชุมชนวัดวิเศษชัยชำญ

                    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 นำงประนม  ศรีกระจ่ำง ครู ร.ร.วัดขุมทอง
2 นำงจุฑำทิพ  อุ่นน้อย ครู ร.ร.วัดขุมทอง
3 นำงพิศุทธี  ตรัสรู้ ครู ร.ร.วัดขุมทอง
4 นำงปรำณี  ภูเ่จริญ ครู ร.ร.วัดขุมทอง

                    ลงชื่อ

13

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 นำยไพศำล  ลีสุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
2 นำงอรทัย  สมบูรณ์ ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
3 นำยวสันต์  รักซ้อน ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
4 นำงเพิม่สุข  รักซ้อน ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
5 นำงสมจินต์  เดชคง ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
6 นำงพรพรรณ  อ ำไพ ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
7 นำงสุนทร  เดชคง ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
8 นำงสรัญญำ  อุบลรัตน์ ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
9 นำงวิจิตรำ  พุม่สุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ
10 นำงสำวเรณุกำ  เกษสังข์ ครู ร.ร.วัดรำชสกุณำ

                    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 นำยสุนันท์  ศรีกระจ่ำง ครู ร.ร.วัดแปดแก้ว
2 นำงสุธีรำ  ลำภเวช ครู ร.ร.วัดแปดแก้ว

                    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 นำยไพรัช  จันทร์ศรี ครู ร.ร.วัดหัวตะพำน
2 นำยส ำรวย  ไปเจอะ ครู ร.ร.วัดหัวตะพำน
3 นำงนิ่มนวล  เทียนขำว ครู ร.ร.วัดหัวตะพำน
4 นำยวิสัย  คชวงษ์ ครู ร.ร.วัดหัวตะพำน
5 นำยสุนทร  ประหยัดทรัพย์ ครู  ร.ร.วัดหัวตะพำน
6 นำงอรทัย  พิศวง ครู ร.ร.วัดหัวตะพำน
7 นำงวัฒนำ  โพธิกุล ครู ร.ร.วัดหัวตะพำน
8 นำยส ำรำญ  คงมิยำ ครู ร.ร.วัดหัวตะพำน

                    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 นำงสำวเพียงรวี   จันทร์ไทย ครู ร.ร.วัดท ำนบ
2 นำยมนัส  ชินะตังกูร ครู ร.ร.วัดท ำนบ
3 นำงสำวสมคิด  ศรีทอง ครู ร.ร.วัดท ำนบ
4 นำยสุเนตร์  ภูเ่จริญ ครู ร.ร.วัดท ำนบ
5 นำงสำวกัญญำ  มำลัยศรี ครู ร.ร.วัดท ำนบ
6 นำงส ำเนียง  เวทกำร ครู ร.ร.วัดท ำนบ
7 นำงพันธุท์ิพ  กิจรันต์ ครู ร.ร.วัดท ำนบ

                    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 นำงศิริรัก  หลำบขำว ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
2 นำยปัญญำ  เพ็งแจ่มศรี ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
3 นำงกัลยำรัตน์  แพรพงษ์ศรี ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
4 นำงโสภี  ฉิมฉวี ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
5 นำยไพรัตน์  รุ่งแสง ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
6 นำงสมหวัง  ด้วงชะเอม ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
7 นำงประทุม  ประชุมชื่น ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
8 นำงทวี  เพ็งแจ่มศรี ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
9 นำงเพลินตำ  เอนกลำภ ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
10 นำงวรรณำ  รุ่งแสง ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
11 นำงวิวรรณ  เกษสังข์ ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
12 นำงวีณำ  ภูท่รัพย์ ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
13 นำยสมนึก  ภูป่ระดิษฐ์ ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
14 นำยปรีชำ  เกษสังข์ ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 
15 นำงธนภรณ์  สิทธิโชค ครู ร.ร.วัดวันอุทิศ 

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

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

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวพนิตำ   เฉลิมชัย ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
2 นำงกงใจ  สิทธิโชค ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
3 นำงคนึงนิจ  แสงศรี ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
4 นำงฉวีวรรณ  นันทำรัมภ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
5 นำงสำวพรทิพย์  ทิพยำนนท์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
6 นำยชโลม   ผิวผุด ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
7 นำยนิคม  มำนะดี ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
8 นำงจินตนำ  ทองนำค ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
9 นำงอัมพร  บ ำเพ็ญ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
10 นำยกฤตภำส  ทับทิมทอง ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
11 นำงวัฒนำ  ทองกัญชร ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
12 นำยประณต  กล่อมฤทธิ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
13 นำงกรกมล  เหมทำนนท์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
14 นำงวำสนำ  บุญสม ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
15 นำงนงลักษณ์  ดิษพงศ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
16 นำงธนวันต์  อินทรสวัสด์ิ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
17 นำยไพชยนต์  ดิษพงศ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
18 นำงสำวบุญยืน  สร้อยทรัพย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
19 นำงสำวนันทนิตย์  เลำหะมงคลรักษ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
20 นำยศุภนิตย์  ศรีสว่ำง ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
21 นำงนันทนำ  หุน่ทอง ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
22 นำงระยอง  ทรงควำมดี ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน

23 นำงดวงใจ  กำนต์กัมพล ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

      



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
24 นำงปรำนี  แจ่มฟ้ำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
25 นำงสำวประทินรัตน์  นิยมสิน ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
26 นำงมำลี  พลมำลำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
27 นำงสมจิต  อ่วมกลัด ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
28 นำงวชิรำภรณ์  ธรรมลี ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
29 นำงจินตนำ  ทนงศักด์ิวิเศษ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
30 นำงณัฐนันท์  อยู่เกษม ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
31 นำงพนิดำ  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
32 นำยภรำดร  นันทำรัมภ์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
33 นำงทิพวรรณ  ช้ำงต่อ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
34 นำงวรรณำ  อินทรัมพรรย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
35 นำงสำยพิน  เจริญผล ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
36 นำยชำติชำย  เกิดธรรม ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
37 นำงศิริรัชต์  ทนงศักด์ิวิเศษ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
38 นำงจันทร์ญำ  พุม่ขุน ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
39 นำงสำวโสภิตำ  ขลังธรรมเนียม ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
40 นำงสุรีย์พร  ขวัญยำใจ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
41 นำงวิบูลย์  นิลแสง ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
42 นำงสุนันทำ  สุนทรเมฆนิทร์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
43 นำยสุรพล  นันตะเสนีย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
44 นำงเพ็ญพร  รักษำสัตย์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน

45 นำงณภัทร  จำรุสังข์ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
46 นำงศรีนวล  ศรีอ่ ำ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
47 นำงจำรี  กำบเครือ ครู ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน
48 นำยศิววงศ์  รักซ้อน ครูผู้ช่วย ร.ร.อนุบำลวัดนำงใน

                    ลงชื่อ
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                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสงวน  มีสกุล ครู ร.ร.วัดหลวง
2 นำงฐิติมำ  สีหมอก ครู ร.ร.วัดหลวง
3 นำงพรเทพ  หรือตระกูล ครู ร.ร.วัดหลวง

                    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 นำงอัญชิสำ  ธนำวงษ์ ครู ร.ร.บ้ำนศำลำดิน
2 นำยพำยัพ  บรรเทิง ครู ร.ร.บ้ำนศำลำดิน
3 นำยธงชัย  นิดปรำณี ครู ร.ร.บ้ำนศำลำดิน
4 นำงบุษลักษณ์  ศักด์ิรัมย์ ครู ร.ร.บ้ำนศำลำดิน

                    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 นำงพูนผล  ปุลวัน ครู ร.ร.วัดมะนำวหวำน
2 นำงสำวส่งศรี  คชำศักด์ิ ครู ร.ร.วัดมะนำวหวำน
3 นำยกิตติ  อธิปัญญวิเศษ ครู ร.ร.วัดมะนำวหวำน
4 นำงมะลิวัลย์  โพธิศ์รีนำค ครู ร.ร.วัดมะนำวหวำน
5 นำงพรพิมล   สังข์ทอง ครู ร.ร.วัดมะนำวหวำน

                    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 นำงฉวี  ประสงค์ศรี ครู ร.ร.วัดลำดเป็ด
2 นำงสุภำพ  แตงอ่อน ครู ร.ร.วัดลำดเป็ด
3 นำงสำวชญำนิศ  ญำณโกมุท ครู ร.ร.วัดลำดเป็ด

                    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 นำงสมหมำย  ศรีกระจ่ำง ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
2 นำงนิ่มนวล  แก้วกระจำย ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
3 นำงสมปอง  ว่องไว ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
4 นำงสำววัลลภำ  วงษ์สนอง ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
5 นำงส ำเนำ  เปีย่มทรัพย์ ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
6 นำยรังสรรค์  ทันใจ ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
7 นำงสำววำรี  ต่อตระกูล ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
8 นำยมนตรี  พึง่เนตร ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
9 นำยรำเชนทร์   เปีย่มทรัพย์ ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
10 นำยสิงห์หล  สุขสวย ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
11 นำยวินิจ  โพธิศ์รีนำค ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
12 นำงรัตนำ  ตรีธนะ ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
13 นำงสุกำญจนำ  เกษสังข์ ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)
14 นำงสำวสมพร  จันทร์โพธิ์ ครู ร.ร.วัดยำงมณี(วิเศษฯ)

                    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 นำยช ำนำญ  ม่วงวิเศษ ครู ร.ร.วัดศำลำดิน
2 นำงปรำนอม  แก้วสุข ครู ร.ร.วัดศำลำดิน
3 นำยเฉลิม  หรือตระกูล ครู ร.ร.วัดศำลำดิน
4 นำยอุดม  โพธิห์อม ครู ร.ร.วัดศำลำดิน

                    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 นำงเยำวนิต  อำจรักษำ ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
2 นำงสุภำภรณ์  ภูเ่จริญ ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
3 นำงลัดดำ  นำคทับที ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
4 นำยพลำกร  ธำรำดล ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
5 นำงกนกพรรณ  เชียงอินทร์ ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
6 นำงมณี  แสวงผล ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
7 นำงสำวพิศณี  เกษสังข์ ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
8 นำงจงกลนี  พัดพิน ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
9 นำงสำวจตุพร  หรือตระกูล ครู ร.ร.วัดนำงช ำ
10 นำยวิชิต  อภัยโส ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดนำงช ำ

                    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 นำยเนตร  วงศ์ธีระทวีพร ครู ร.ร.วัดโพธิศ์รี
2 นำงณัฏฐพร  พึง่สมศักด์ิ ครู ร.ร.วัดโพธิศ์รี
3 นำยชินกฤต  เฉลียวฉลำด ครู ร.ร.วัดโพธิศ์รี
4 นำงจุไรรัตน์  ยวงเกตุ ครู ร.ร.วัดโพธิศ์รี

                    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 นำงกรุณำ  ล้ิมถำวรรักษ์ ครู ร.ร.วัดบำงจักร
2 นำงจินดำ  สุขรักษ์ ครู ร.ร.วัดบำงจักร
3 นำงสำววรรณิภำ  น้ ำผ้ึง ครู ร.ร.วัดบำงจักร
4 นำงสำวอรุณีย์  อึ๊งภำกรณ์ ครู ร.ร.วัดบำงจักร

                    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 นำงชลธิชำ  เรียนชอบ ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
2 นำยวุฒิชัย  มณีโชติ ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
3 นำงอรจันทร์  เฟือ่งฟุง้ ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
4 นำงชลอ  ดีชะโชติ ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
5 นำยเผชิญ  เรียนชอบ ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
6 นำยมงคล  ก่อเกิด ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
7 นำงสำวมณี  ชูไว้ ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
8 นำงสิริกร  พุม่ขุน ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
9 นำงสำล่ี  อังกูรขจร ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
10 นำงสำวสิริลักษณ์  กองโส ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
11 นำงเนำวรัตน์  หวังดี ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
12 นำยสำยัณต์  อังกูรขจร ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ
13 นำงสำวจินตนำ  รุกขชำติ ครู ร.ร.ชุมชนวัดน้ ำพุ

                    ลงชื่อ

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

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 นำงวิลำวัลย์  มำนะดี ครู ร.ร.วัดส่ีร้อย
2 นำยสฤษด์ิ  บุญมี ครู ร.ร.วัดส่ีร้อย
3 นำงสะอ้ำน  ทองโอภำส ครู ร.ร.วัดส่ีร้อย
4 นำงเรณู  วีระวรรณ์ ครู ร.ร.วัดส่ีร้อย

                    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 นำงดำรุณี  ศรีอ ำไพ ครู ร.ร.วัดโพธิ์
2 นำงวิไล  ขวัญสงค์ ครู ร.ร.วัดโพธิ์

                    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 นำงดวงใจ  งำมปลอด ครู ร.ร.วัดคลองพูล
2 นำงจุไร  กล่ันเรืองแสง ครู ร.ร.วัดคลองพูล
3 นำงสวำท  ชูไว้ ครู ร.ร.วัดคลองพูล
4 นำงฉวีวรรณ  โพธิลักษณ์ ครู ร.ร.วัดคลองพูล

                    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 นำงสำววันเพ็ญ  ชูเอี่ยม ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
2 นำงสำวสมฤดี  สุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
3 นำงสำววรำรัตน์  ขอพึง่ ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
4 นำยเด่น รักเชื้อสำย ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
5 นำงพรประไพ  ค ำช ำนำญ ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
6 นำงวิยะดำ  นำคทับที ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
7 นำงดำวรอง  ทองนำค ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
8 นำงสมจิตร์  เพชรสุวรรณ ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
9 นำยนิมิตร  สุรวัตร ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
10 นำงขนิษฐำ  ทองเพ็ชร ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน
11 นำยวัชระ  ทองนิล ครู ร.ร.วัดห้วยคันแหลน

                    ลงชื่อ
(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงอรุชำ  โตสัมฤทธิ์ ครู ร.ร.วัดตลำดใหม่
2 นำงสุวิมล  ศรีนพนิคม ครู ร.ร.วัดตลำดใหม่
3 นำงชนิดำภำ  รอตเสียงล้ ำ ครู ร.ร.วัดตลำดใหม่
4 นำยประจิน  เทียนเทศ ครู ร.ร.วัดตลำดใหม่
5 นำงสำวศิริลักษณ์  ปิน่ทอง ครู ร.ร.วัดตลำดใหม่

                    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 นำงมณเฑียร  พันธุอ์้น ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
2 นำงสำวนิตยำ  บรรจงพินิจ ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
3 นำงวิมล  นวลละออง ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
4 นำงส ำเนียง  ค ำแก้ว ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
5 นำยนิวัติ  เรืองสม ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
6 นำงเฟือ่งฟ้ำ  ทองชันลุก ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
7 นำงวรรณำ  มำลัยวงศ์ ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
8 นำงสำวโสภี  ชูเอี่ยม ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
9 นำงส ำรวล  ปรีชำมำนะศำสตร์ ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
10 นำยสมพร  ทองชันลุก ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
11 นำยอดิศร  เจิมมงคล ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
12 นำงจีรภำ  แสงอิศรำภิรักษ์ ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
13 นำยวัชรำ  พันธุอ์้น ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
14 นำงรัชนีย์  มณีเนตร ครู ร.ร.วัดห้วยโรง
15 นำงสมปอง   รูปโสภำ ครู ร.ร.วัดห้วยโรง

                    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 นำงเตือนใจ  สุขไพบูลย์ ครู ร.ร.วัดน้อย
2 นำงสุนันท์  สระบัวทอง ครู ร.ร.วัดน้อย
3 นำงสุภำพ   นำคพนม ครู ร.ร.วัดน้อย
4 นำงอัญชลี  ฉัตรเฉลิมกิจ ครู ร.ร.วัดน้อย
5 นำงธัญลักษณ์   บุญประสิทธิ์ ครู ร.ร.วัดน้อย

                    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 นำงสำวกฤษณำ  บุญสม ครู ร.ร.วัดอบทม
2 นำงสุรีพร  เรืองสม ครู ร.ร.วัดอบทม
3 นำงรำตรี  ทองเพ็ชร ครู ร.ร.วัดอบทม
4 นำงประยงค์  ม่วงชุม ครู ร.ร.วัดอบทม
5 นำงส ำริต  แววแก้ว ครู ร.ร.วัดอบทม
6 นำงสำวเมทินี  ตำตะสมิต ครู ร.ร.วัดอบทม
7 นำยสมยศ  คงคำ ครู ร.ร.วัดอบทม
8 นำงศศิธร  สิทธิกุล ครู ร.ร.วัดอบทม
9 นำงจิรำภรณ์  พุม่สุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดอบทม
10 นำงชุลีรัตน์  บุตรดำวงศ์ ครู ร.ร.วัดอบทม
11 นำงวิชดำ  คงคำ ครู ร.ร.วัดอบทม
12 นำงจงกล  สุทธิพงษ์ ครู ร.ร.วัดอบทม
13 นำงนพวรรณ์   พงษ์เผือก ครู ร.ร.วัดอบทม
14 นำงสำวประภำพัณ  เต็มภักดี ครู ร.ร.วัดอบทม

                    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 นำงสำวจันทนำ  ใจกว้ำง ครู ร.ร.บ้ำนไผ่หมูขวิด
2 นำงลัดดำวัลย์  แสงทอง ครู ร.ร.บ้ำนไผ่หมูขวิด
3 นำงสุวรรณี  กลัดแก้ว ครู ร.ร.บ้ำนไผ่หมูขวิด
4 นำยประสำร  จันทร์จรูญ ครู ร.ร.บ้ำนไผ่หมูขวิด
5 นำงขวัญใจ  วรเกียรติตระกูล ครู ร.ร.บ้ำนไผ่หมูขวิด

                    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 นำงชลลดำ  รัตนศรีธำดำ ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
2 นำยสมชำย  ใจเฉื่อย ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
3 นำงประทุม  จังจริง ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
4 นำยวินัย  เนื้อนวล ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
5 นำยปรำโมทย์  โพธิส์อน ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
6 นำยศรำวุฒิ  ขุนไกร ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
7 นำงยุวดี  ใจเฉื่อย ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
8 นำยสุกิจ  กิจรันต์ ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
9 นำงสำวชญำนุช  ทับทิมทอง ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
10 นำงรัตนำ  บุญประเสริฐ ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
11 นำยปิยะวัฒน์  ชุ่มชวย ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
12 นำงสำวนฤมล  พ่วงประสงค์ ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ
13 นำงสำวญรัตน์ภวัน  เลิศซินรัตน์ ครู ร.ร.บ้ำนห้วยคล้ำ

                    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 นำงสำวขันทอง  ขำวศิริ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
2 นำงประไพ  ชลวิทย์ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
3 นำงวิเชียร  ร่วมรักบุญ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
4 นำงสำวสีนวล  ทองโอภำส ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
5 นำงกมลทิพย์  เกิดธรรม ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
6 นำงระวีวรรณ  ขำวศิริ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
7 นำงพงษ์ลดำ  นะรำ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
8 นำยวีระ  พ่วงทองค ำ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
9 นำงชะเอม  ปรำกฎผล ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
10 นำงสมศรี  กลสรร ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
11 นำงหอมไร่  สังข์ทอง ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
12 นำยวันชัย  สกุลพันธุ์ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
13 นำงสำวสุริยำ  รักเชื้อสำย ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
14 นำงวรรณี  ประหยัดทรัพย์ ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว
15 นำงยุพดี  ทองพันชั่ง ครู ร.ร.วัดหลักแก้ว

                    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 นำงส ำรำญ  พ่วงทองค ำ ครู ร.ร.วัดลำนช้ำง
2 นำงเดือนเพ็ญ  พรมทอง ครู ร.ร.วัดลำนช้ำง
3 นำงบุญส่ง  บุญรอต ครู ร.ร.วัดลำนช้ำง
4 นำยสุวรรณะ  อุ่นน้อย ครู ร.ร.วัดลำนช้ำง
5 นำยสมศักด์ิ  แสงทอง ครู ร.ร.วัดลำนช้ำง

                    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 นำยปรำโมทย์  สังข์ทอง ครู ร.ร.วัดคลองส ำโรง
2 นำยชูชำติ  คุ้มประเสริฐ ครู ร.ร.วัดคลองส ำโรง
3 นำงสมใจ  ศรีประจันต์ ครู ร.ร.วัดคลองส ำโรง
4 นำงธัญญำ  สมใจเพ็ง ครู ร.ร.วัดคลองส ำโรง

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงวงเดือน  คู่เมือง ครู ร.ร.วัดใหม่ทำงข้ำม
2 นำงกำญจนำ  แสงทอง ครู ร.ร.วัดใหม่ทำงข้ำม
3 นำยทิพย์  วงษ์ทองดี ครู ร.ร.วัดใหม่ทำงข้ำม
4 นำงพัชนัท  แสงนำค ครู ร.ร.วัดใหม่ทำงข้ำม
5 นำงสมพิศ  คล้ำยเจริญสุข ครู ร.ร.วัดใหม่ทำงข้ำม

                    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 นำงสำวพัชรินทร์  ปำนหงษ์ ครู ร.ร.วัดไผ่วง
2 นำยบุญชอบ  บุญเมือง ครู ร.ร.วัดไผ่วง
3 นำงลัดดำ  แย้มจ ำนัน ครู ร.ร.วัดไผ่วง
4 นำงรัตนำ  แย้มสำหร่ำย ครู ร.ร.วัดไผ่วง

                    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 นำยกองแก้ว  ธรรมสำ ครู ร.ร.วัดต้นทอง
2 นำงสุมำลี  ธำรำดล ครู ร.ร.วัดต้นทอง
3 นำงผกำมำศ  บุญประเสริฐ ครู ร.ร.วัดต้นทอง
4 นำงรมณียำ  ธรรมสำ ครู ร.ร.วัดต้นทอง
5 นำยสง่ำ  พันธุรัตน์ ครู ร.ร.วัดต้นทอง

                    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 นำงสำวบุบผำ  ไหลพึง่ทอง ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม
2 นำงเพ็ญศรี  นิลพัฒน์ ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม
3 นำงรติกร  ธูปประสม ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม
4 นำงสำวชญำนิศ   ทิพวำรี ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม
5 นำยประชำ  บุญรอต ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม
6 นำงนันทิยำ  นำคพนม ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม
7 นำยชัยณรงค์  วรเกียรติตระกูล ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม
8 นำงสำวจิรำพร  ศักด์ิเจริญ ครู ร.ร.วัดสิทธำรำม

                    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

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


