
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยยุทธภูมิ  ปำนจันดี ครู ร.ร.วัดสำมโก้
2 นำงมันทะณี  วิเศษสุข ครู ร.ร.วัดสำมโก้
3 นำยวัชรินทร์  วงษ์รอต ครู ร.ร.วัดสำมโก้
4 นำงสุปรำณี  ปำนมณี ครู ร.ร.วัดสำมโก้
5 นำยธนิต  หวำนล  ำ ครู ร.ร.วัดสำมโก้

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงอักษร  ศรีเดช ครู ร.ร.อนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น
2 นำยอรรถเดช  เดชฟุง้ ครู ร.ร.อนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น
3 นำยเชิดเกียรติ  โพธิเวชกุล ครู ร.ร.อนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น
4 นำยวิเชียร  เขียวชะอุ่ม ครู ร.ร.อนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น
5 นำงอัมพวัน  นุชประภำ ครู ร.ร.อนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น
6 นำงสุมำลี  โพธิเวชกุล ครู ร.ร.อนุบำลบ้ำนล ำสนุ่น

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยศุกรี  บุญประเสริฐ ครู ร.ร.วัดเกษทอง
2 นำยมำนพ  ศรีไพรอ่อน ครู ร.ร.วัดเกษทอง
3 นำงสำวเสริมสุข  น้อยแสง ครู ร.ร.วัดเกษทอง
4 นำงสำววิลำสินี  นำโสก ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเกษทอง

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงกมลพรรณ  อุ่นกำศ ครู ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต
2 นำงสุรีพร  เกศรี ครู ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต
3 นำงนฤมล  สังข์วิเศษ ครู ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต
4 นำงแสงเดือน  เสือวงษ์ ครู ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต
5 นำงสำวปัญจำ  บรรณำ ครู ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต
6 นำยไพบูลย์  ศรีกระจ่ำง ครู ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต
7 นำยวิชัย  มีสง่ำ ครู ร.ร.วัดมงคลธรรมนิมิต

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

  



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำยสวัสด์ิ  มำเยอะ ครูผู้ช่วย  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
2 นำงสำวยุภำพร  โสภำกุ ครูผู้ช่วย  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
3 นำยสุเมธ  พลหงษ์ ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
4 นำยมำนิตย์  ศิริเขตร์ ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
5 นำงพิกุล  แสงวิภำสนภำพร ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
6 นำงสวง  ยินดี ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
7 นำงปรำรถนำ  บุญสง ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
8 นำยสุรสิทธิ ์ บุตรดำวงศ์ ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
9 นำงคณิตถึง  พัตตำสิงห์ ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
10 นำงธนิศำ  ภูโ่ทสนธิ์ ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
11 นำงสุนันทำ   พัชรำภำ ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
12 นำงชลธิชำ  นันทบุตร ครู  ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
13 นำงวำสนำ  สีหำมำตย์ ครู ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
14 นำงล ำใย  บุตรน  ำเพ็ชร ครู ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ
15 นำงสุพัทตรำ  กิตติถำวร ครู ร.ร.บ้ำนหนองถ  ำ

                    ลงชื่อ

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงนันทนำ  เรืองสม ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดโบสถ(์สำมโก)้
2 นำงวิภำ  แก้วภักดี ครู ร.ร.วัดโบสถ(์สำมโก)้
3 นำงเรวดี  เขียวชะอุ่ม ครู ร.ร.วัดโบสถ(์สำมโก)้
4 นำยมำนพ  สุกใส ครู ร.ร.วัดโบสถ(์สำมโก)้
5 นำงกุหลำบ  มำลัยศรี ครู ร.ร.วัดโบสถ(์สำมโก)้
6 นำงวำสนำ  ศรีไพรอ่อน ครู ร.ร.วัดโบสถ(์สำมโก)้
7 นำงสมพงษ์  อ่วมกลัด ครู ร.ร.วัดโบสถ(์สำมโก)้

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวสุภัสสรำ  สนธิเ์จริญ ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
2 นำงรัตยำ  เงินแถบ ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
3 นำงสำวเนำวรัตน์  พงษ์โพธิ์ ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
4 นำงมำลี  ครรชิตชัย ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
5 นำงบังบด  คล้ำยเผือก ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
6 นำงอุไร  ภิญโญยิ่งทรัพย์ ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
7 นำยปกป้อง  แฉล้มภักด์ิ ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
8 นำงสำวกัญญำ  ศรีวิเชียร ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
9 นำงสำวพรปวีณ์  บรรจง ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
10 นำงสุนันทำ  แดงนำวงษ์ ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
11 นำงวนิดำ  งำมเสง่ียม ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
12 นำยธงชัย  คล้ำยเผือก ครู ร.ร.วัดท่ำชุมนุม
13 นำงสำวศิริพร  ทับเกตุแก้ว ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดท่ำชุมนุม

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงเพ็ญศรี  หิรัญอ่อน ครู ร.ร.วัดหนองกร่ำง
2 นำงสมนึก  พุทธพงษ์ ครู ร.ร.วัดหนองกร่ำง
3 นำยส ำรำญ  วีระสัย ครู ร.ร.วัดหนองกร่ำง
4 นำงพิชำมญชุ์  โตปิติ ครู  ร.ร.วัดหนองกร่ำง
5 นำยมำโนช  หล่อเหล่ียม ครู  ร.ร.วัดหนองกร่ำง

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงวำสนำ  ขมำลักษณ์อัตชัย ครู ร.ร.วัดไผ่แหลม

                    ลงชื่อ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

ประกำศส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

 



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวสุภำวดี  ทองนำค ครู ร.ร.บ้ำนดอนตำวง
2 นำงสำวจรูญ  ส ำลีอ่อน ครู ร.ร.บ้ำนดอนตำวง
3 นำงจรรทิมำ  เวลำดี ครู ร.ร.บ้ำนดอนตำวง
4 นำยปฐมพงศ์  นพคุณธีรำนันท์ ครู ร.ร.บ้ำนดอนตำวง
5 นำงสำวสุภำวดี  รอตเสียงล  ำ ครู ร.ร.บ้ำนดอนตำวง

                    ลงชื่อ
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เร่ือง  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู
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ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงเสำวนีย์  ลูกฟัก ครู  ร.ร.วัดสำมขำว
2 นำยสมพิศ  แก้วภักดี ครู  ร.ร.วัดสำมขำว
3 นำงกนกทิพย์  พลเสน ครู  ร.ร.วัดสำมขำว
4 นำงสำวมณฑำ  จิตตชื่น ครู  ร.ร.วัดสำมขำว
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