
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงจุไรรัตน์  จีนขจร ครู ร.ร.อนุบำลวัดสระเกษ
2 นำงกฤษณำ  ปิน่งำม ครู ร.ร.อนุบำลวัดสระเกษ
3 นำงบุญชู  พรหมหำกุล ครู ร.ร.อนุบำลวัดสระเกษ
4 นำยบงกช  ขลังธรรมเนียม ครู ร.ร.อนุบำลวัดสระเกษ
5 นำงประจิตรำ  บุญศิริ ครู ร.ร.อนุบำลวัดสระเกษ
6 นำงศรีพรรณ  น้อยผล ครู ร.ร.อนุบำลวัดสระเกษ
7 นำงมำลินี  บุญมีโชติ ครู ร.ร.อนุบำลวัดสระเกษ

                    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 นำงปรำณี  อุไรรงค์ ครู ร.ร.วัดไชยภูมิ
2 นำยด ำรง  โพธิรำชำ ครู ร.ร.วัดไชยภูมิ
3 นำงสำวนัยนำ  ขุนวงษ์ ครู ร.ร.วัดไชยภูมิ
4 นำงจรรยำ  พำทองค ำ ครู ร.ร.วัดไชยภูมิ

                    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 นำงสำวนิรมล  สง่ำเนตร ครู ร.ร.วัดมหำนำม
2 นำงสำววรรณี   โนจิตร ครู ร.ร.วัดมหำนำม
3 นำงสุกัลยำ  ชั่งใจ ครู ร.ร.วัดมหำนำม
4 นำงบุษกร  รักตวัตร ครู ร.ร.วัดมหำนำม
5 นำงอัจฉรี  วงษ์สละ ครู ร.ร.วัดมหำนำม
6 นำงวรรณี  คงทอง ครู ร.ร.วัดมหำนำม

                    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 นำงอมรำ  ภูส่ ำลี ครู ร.ร.วัดโบสถ์
2 นำยประวิทย์  รักตวัตร ครู ร.ร.วัดโบสถ์
3 นำงสุนี  ศรีสงวน ครู ร.ร.วัดโบสถ์

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

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

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงนวลฉวี  นวกภูมิ ครู ร.ร.วัดไชโย
2 นำงวัชรี  เงินดี ครู ร.ร.วัดไชโย
3 นำงรัตนำ  รัตนรำศรี ครู ร.ร.วัดไชโย
4 นำยวิรัตน์  รุ่งเรือง ครู ร.ร.วัดไชโย
5 นำงยุพำ  คล่ีสกุล ครู ร.ร.วัดไชโย
6 นำงเพ็ญทิพย์  ศุภนคร ครู ร.ร.วัดไชโย
7 นำงวันทนีย์  ผลทรัพย์ ครู ร.ร.วัดไชโย
8 นำยเกรียงศักด์ิ  บุญเชิด ครู ร.ร.วัดไชโย
9 นำงสมร  ทองศักด์ิ ครู ร.ร.วัดไชโย
10 นำงแก้วจุลัย  รุ่งเร่ือง ครู ร.ร.วัดไชโย
11 นำงสำวไพเรำะ   คงรอต ครู ร.ร.วัดไชโย
12 นำงกฤษณำ  กลีบจ ำปำ ครู ร.ร.วัดไชโย
13 นำงขวัญจิรำ  อินทร์เอี่ยม ครู ร.ร.วัดไชโย
14 นำงสำวจุฑำรัตน์  ส ำแดงไชย ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดไชโย

                    ลงชื่อ
(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสุพัตรำ  เติมลำภ ครู ร.ร.วัดละมุด
2 นำงสำวอ ำภำนี  ศรีรำม ครู ร.ร.วัดละมุด
3 นำงกมลทิพย์  ค ำเอี่ยม ครู ร.ร.วัดละมุด
4 นำยจรูญ  เจียมจับเล่ห์ ครู ร.ร.วัดละมุด
5 นำงฉวีวรรณ  สรวงรัชตะรัตน์ ครู ร.ร.วัดละมุด

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

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

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยธำนี  อยู่สมบูรณ์ ครู ร.ร.วัดมะขำม
2 นำงปรำณี  นรดี ครู ร.ร.วัดมะขำม
3 นำงอรสำ  จันทนำ ครู ร.ร.วัดมะขำม
4 นำงสำวจิตจิรำวดี  ผดุงศิลป์ ครู ร.ร.วัดมะขำม
5 นำงสำวณัฐนรีภัทร  ฐิติกำล ครู ร.ร.วัดมะขำม
6 นำยสกล  ศรีสำสน์รัตน์ ครู ร.ร.วัดมะขำม
7 นำงพชร  บุษยะกนิษฐ์ ครู ร.ร.วัดมะขำม
8 นำงอัมพร  หลีประไพ ครู ร.ร.วัดมะขำม
9 นำยกฤษณชัย  จันทศรี ครู ร.ร.วัดมะขำม
10 นำงสำวสิริมำ  วงษ์นรินทร์ ครู ร.ร.วัดมะขำม
11 นำงมะลิ  อยู่วิวัฒน์ ครู ร.ร.วัดมะขำม
12 นำงวัชรี  ดอนศรี ครู ร.ร.วัดมะขำม
13 นำงสำวสุมำลี   จิลดล ครู ร.ร.วัดมะขำม
14 นำงสุภำพร  ละมัย ครู ร.ร.วัดมะขำม
15 นำงเรณู  ศรีชมชื่น ครู ร.ร.วัดมะขำม

                    ลงชื่อ

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

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

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงพัทยำ  นำคประวิต ครู ร.ร.บ้ำนชะไว
2 นำยอดุลย์  หวังสะและฮ์ ครู ร.ร.บ้ำนชะไว
3 นำงสุชำดำ  มะหะหมัด ครู ร.ร.บ้ำนชะไว
4 นำงมำลัย  โพธิรำชำ ครู ร.ร.บ้ำนชะไว
5 นำยสวัสด์ิ  หวังใจ ครู ร.ร.บ้ำนชะไว
6 นำงศิริกัลยำ  โปรดปรำน ครู ร.ร.บ้ำนชะไว
7 นำงสำวสุชำดำ  ศิริวงศ์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนชะไว

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยชำตรี  สร้อยสอำด ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
2 นำงรจนำ  จันทร์ทอง ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
3 นำงสำวกำหลง  เขียวแก้ว ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
4 นำงพัชรำภรณ์  พินิจมนตรี ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
5 นำยวัชระ  ศุขะพันธุ์ ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
6 นำงหงษ์  ศรีวิบูลย์รัตน์ ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
7 นำงสำวรัตนำ  รุ่งเรือง ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
8 นำงสุมำลี  จิตตนะวิบูลย์ ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
9 นำยปัญญำ  แป้นสุวรรณ ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
10 นำงน้ ำค้ำง  ศุขะพันธุ์ ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
11 นำงสำวสำยิน  ศัพทเสวี ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
12 นำงณัฏฐิรำ  บริบูรณ์ ครู ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ
13 นำงสำวเบญจมำศ  บัวบำน ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดบ้ำนป่ำ

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงวรรณี  ศัพทเสวี ครู ร.ร.วัดก ำแพง
2 นำงวิภำดำ  สุริยกุล ครู ร.ร.วัดก ำแพง
3 นำยมนัส  อินเอก ครู ร.ร.วัดก ำแพง
4 นำงจำรุวรรณี   ต้นพงษ์ ครู ร.ร.วัดก ำแพง
5 นำยอดุล  ทองพุม่ ครู ร.ร.วัดก ำแพง

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสุวัทนำ  บุญมี ครู ร.ร.วัดวงษ์ภำศน์
2 นำงสุจิตรำ  เก่งกำร ครู ร.ร.วัดวงษ์ภำศน์
3 นำงประไพ  สำติยะ ครู ร.ร.วัดวงษ์ภำศน์
4 นำงสำวมะลิ  ชื่นทิพย์ ครู ร.ร.วัดวงษ์ภำศน์

                    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 นำงวันรพี  สนธิบ่ำย ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
2 นำงนุศรำ  เนตรศักด์ิชัย ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
3 นำงบุปผำ  พวงมะลิ ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
4 นำยโกศล  เกิดด้วยบุญ ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
5 นำงจรูญศรี  ไกรทัต ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
6 นำงสำววิมล  น้อยศรี ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
7 นำงสำวสุกัญญำ  สุขแพทย์ ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
8 นำงรำศรีชำติ  ศุขะพันธุ์ ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
9 นำยสมำน  ไกรทัต ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
10 นำงบุญยรัตน์  อ่อนสุวรรณ์ ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
11 นำงสำววิไลวรรณ  ชนะภัย ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม
12 นำงสำววีรญำ  หวังใจ ครู ร.ร.วัดชัยสิทธำรำม

                    ลงชื่อ

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

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวสุพิชำ  เจริญศิลป์ ครู ร.ร.วัดนำงเล่ว
2 นำงนิศำกร  ยำไทย ครู ร.ร.วัดนำงเล่ว
3 นำงศันสนีย์  โพธิย์้อย ครู ร.ร.วัดนำงเล่ว
4 นำงทองค ำ  ธัญญำเจริญศักด์ิ ครู ร.ร.วัดนำงเล่ว
5 นำงสำวสีนวล  ใหญ่มำก ครู ร.ร.วัดนำงเล่ว

                    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 นำงสำวทวี  เหล่ำมงคลชัยศรี ครู ร.ร.วัดบำงศำลำ
2 นำงอนงค์ศิริ  ฐิตำนุวัฒน์ ครู ร.ร.วัดบำงศำลำ

                    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 นำงทัศนีย์  อินถำ ครู ร.ร.วัดเทวรำช

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

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

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงวรรณำ  เมืองสมบัติ ครู ร.ร.วัดเจ้ำบุญเกิด
2 นำยไพบูลย์  ศรีสุวรรณ ครู ร.ร.วัดเจ้ำบุญเกิด
3 นำยสืบศักด์ิ  ผดุงศิลป์ ครู ร.ร.วัดเจ้ำบุญเกิด
4 นำงฉวีวรรณ  ศรีสุวรรณ ครู ร.ร.วัดเจ้ำบุญเกิด
5 นำยเกษม  วงษ์เดือน ครู ร.ร.วัดเจ้ำบุญเกิด

                    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 นำงรัชนีย์  อิงตระกูล ครู ร.ร.วัดเยื้องคงคำรำม
2 นำงอ ำนวย  ศุขสุเหิม ครู ร.ร.วัดเยื้องคงคำรำม
3 นำยรัตนะ  คณะฤทธิ์ ครู ร.ร.วัดเยื้องคงคำรำม
4 นำยสมยศ  ฮวบเจริญ ครู ร.ร.วัดเยื้องคงคำรำม

                    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 นำงบังอร  คลังทรัพย์ ครู ร.ร.วัดไทรย์นิโครธำรำม
2 นำงศิริพร  จันทร์มณี ครู ร.ร.วัดไทรย์นิโครธำรำม
3 นำงบุญเรียม  ค ำเกิด ครู ร.ร.วัดไทรย์นิโครธำรำม

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

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

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 




