
ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงธัญพร  ภูภักดี ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
2 นำยสมศักด์ิ  กุลปรีชำนันท์ ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
3 นำงบุญเสริม  มีวำรำ ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
4 นำงสำวสุดำรัตน์  เผ่นโผน ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
5 นำยโสภิต  มีวำรำ ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
6 นำงจินตนำ  กุลปรีชำนันท์ ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
7 นำงจำรุวรรณ  จันทร์สว่ำง ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
8 นำยประดิษฐ์  บัวสกุล ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
9 นำยวิชัย  ฮวบเจริญ ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
10 นำงสำวไพเรำะ  ปิน่งำม ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
11 นำงพัชนิกุล  มำลัยวงศ์ ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
12 นำยอิศรำ  โรจนบวร ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
13 นำยสุนันท์  มำลัยวงศ์ ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก
14 นำงขวัญยืน  ก ำจร ครู ร.ร.วัดหัวสะแกตก

                    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 นำงมำลัย  ประจงมูล ครู ร.ร.วัดรัตนำรำม
2 นำงสำวยุวดี  สมบูรณ์สุทธิ์ ครู ร.ร.วัดรัตนำรำม
3 นำงนกแก้ว  แก้วอนันต์ ครู ร.ร.วัดรัตนำรำม
4 นำงสำวทองล้วน  เผ่นโผน ครู ร.ร.วัดรัตนำรำม
5 นำยบุญพำ  ฤกษ์ฉวี ครู ร.ร.วัดรัตนำรำม

                    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 นำงสำวกำญจนำ  งำมข ำ ครู ร.ร.วัดบ้ำนพรำน
2 นำงนิตยำ  เพิม่ลำภ ครู ร.ร.วัดบ้ำนพรำน
3 นำยวิชัย  รัศมีวงษ์จันทร์ ครู ร.ร.วัดบ้ำนพรำน
4 นำยศักด์ิชัย  เพิม่ลำภ ครู ร.ร.วัดบ้ำนพรำน
5 นำงค ำนวณ  จันทร์มณี ครู ร.ร.วัดบ้ำนพรำน
6 นำงชุฏินันท์  เกตุแก้วทอง ครู ร.ร.วัดบ้ำนพรำน

                    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 นำงสำวกมลวรรณ  ขุนทอง ครูผู้ช่วย  ร.ร.วัดบ้ำนแก
2 นำงสำวสีนวล  ทวีทรัพย์ ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
3 นำงสำวอรัญญำ  บุญอร่ำม ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
4 นำงธนพร  จันทรโคตร ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
5 นำงอังคณำ  โหมดสุวรรณ ครูผู้ช่วย  ร.ร.วัดบ้ำนแก
6 นำงสำวสุจิตรำ  สุขศิริ ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
7 นำงสำวฉวีวรรณ  วุฒิ ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
8 นำงวัฒนำ  เวลำดี ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
9 นำงบุญมั่น  พุม่สุวรรณ ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
10 นำงสำวมำลำ  ถนอมทรัพย์ ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
11 นำยประสงค์  ขำวผ่อง ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
12 นำงวันดี  สุวรรณศรี ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก
13 นำงสำวสมหมำย  แสงทอง ครู  ร.ร.วัดบ้ำนแก

                    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 นำงปนัฑดำ  บญุสอน ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
2 นำงพัชรำ  ชุ่มชวย ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
3 นำงเสำวภำ  ทองระย้ำ ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
4 นำงสำวจรรยำทพิย์  บญุอร่ำม ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
5 นำยยรรยง  ศุขะพันธุ์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
6 นำงวรรณำ  ชุนหคำม ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
7 นำงเสวีย  ถิ่นขนอน ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
8 นำยสนั่น  ถิ่นขนอน ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ
9 นำงอชัลี  ม่วงศรีจันทร์ ครู ร.ร.ชุมชนวัดร้ิวหว้ำ

                    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 นำยชัยวัฒน์  มั่นอก ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
2 นำงกำญจนำ  สุขประเสริฐ ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
3 นำงสำววิธำดำ  นิลอนันต์ ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
4 นำยสมควร  แสงแก้ว ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
5 นำงดรุณี  เสนำะค ำ ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
6 นำงพรทิพย์  อัคควุฒิ ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
7 นำยสมพงศ์  สุขประเสริฐ ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
8 นำงนิภำ  ขำวผ่อง ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
9 นำงวำรีย์  แจ่มแจ้ง ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
10 นำงสำยัณห์  มะลิทอง ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
11 นำงวิเชียร  สุทิน ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
12 นำยไพบูลย์  น้อยศรี ครู ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง
13 นำยจิรัฐพงศ์  ฉัตรกิตติชัย ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนดอนกร่ำง

                    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 นำยจรัญ  บุญผ่อง ครู ร.ร.วัดจันทร์มณี
2 นำยคนึง  รำชรองเมือง ครู ร.ร.วัดจันทร์มณี
3 นำยปัญญำ  ปกป้อง ครู ร.ร.วัดจันทร์มณี
4 นำงประไพศรี  สวัสด์ิศรี ครู ร.ร.วัดจันทร์มณี
5 นำยศิริชัย  ฉัตรชัยรัตน์ ครู ร.ร.วัดจันทร์มณี
6 นำงอำรี  แตงอ่อน ครู ร.ร.วัดจันทร์มณี

                    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 นำงวไลพร  ภูตะมี ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
2 นำงบุญเลิศ  พิพิธวิทยำ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
3 นำงสุมำลี  พูลพันธุ์ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
4 นำงสำวสุรีพร  ชูจันทร์ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
5 นำงดุษฎี  อัคควุฒิ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
6 นำงอ ำนวย  ชูช่ำง ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
7 นำงเรณู  แก้วเกตุ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
8 นำงประดับ  จรตระกำร ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
9 นำงสุมำลี  สุทธิพันธุ์ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
10 นำงสำวสำวิตรี  ยิ้มช้อย ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
11 นำงสำวสุกัญญำ  พิพิธวิทยำ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
12 นำงรัชนี  ปฐมทอง ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
13 นำงนวลปรำงค์  ชิดปรำง ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
14 นำงนิภำ  เพียรท ำ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
15 นำยมนตรี  ปกป้อง ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ
16 นำงพเยำว์  ศรีแจ่ม ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ

17 นำยภูชิต  ช้ำงพันธุ์ ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ

18 นำยเอกบรินทร์  ชูช่ำง ครู ร.ร.อนุบำลแสวงหำ

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน

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

 

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงสำวกำญจนำ  เทียนมณี ครู ร.ร.พวงทองอุปถัมภ์
2 นำงนิตยำ  สุดประเสริฐ ครู ร.ร.พวงทองอุปถัมภ์
3 นำงละมัย  เพียรกำรค้ำ ครู ร.ร.พวงทองอุปถัมภ์
4 นำงเสำวณีย์  ปลูกงำม ครู ร.ร.พวงทองอุปถัมภ์
5 นำงนิตยำ  จันทร ครู ร.ร.พวงทองอุปถัมภ์
6 นำยประเทือง  ปลูกงำม ครู ร.ร.พวงทองอุปถัมภ์

                    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 นำงวำรี  นิลดี ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
2 นำงจิตรำ  แสงสว่ำง ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
3 นำยธีรวัช  แย้มเทศ ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
4 นำงบุญไทย  จิตต์ชื่น ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
5 นำงอุมำภรณ์  ทรัพย์ศิริ ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
6 นำงรจนำ  กลุ่มไหม ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
7 นำยเสน่ห์  ก้ำวหน้ำชัยถำวร ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
8 นำงสุกัญญำ  เข็มกลัดเงิน ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร
9 นำงณัฐวีย์  เขมะศิริโชติ ครู ร.ร.วัดบ้ำนเพชร

                    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 นำยนพดล  บุษบงค์ ครู ร.ร.วัดทองเล่ือน
2 นำงสุมำรี  ตันประดับสิงห์ ครู ร.ร.วัดทองเล่ือน
3 นำงเบญจมำ  บุญผ่อง ครู ร.ร.วัดทองเล่ือน
4 นำงปภำนัน  ส ำรำญสุข ครู ร.ร.วัดทองเล่ือน

                    ลงชื่อ

ประกำศส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

                  ประกำศ ณ วันที ่  18  เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2557

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง

(นำยบุญสืบ  กล่ินธรรม)

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

    



ล ำดับที่ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเหตุ
1 นำงวรรณี  รักชะนะงำม ครู ร.ร.วัดยำง
2 นำงวำสนำ  ปัญญำบุญนิยม ครู ร.ร.วัดยำง
3 นำยประพัฒน์  วงษ์เจริญ ครู ร.ร.วัดยำง
4 นำยจ ำเนียร  งอกงำม ครู ร.ร.วัดยำง
5 นำงวรรณำ  ตรีธนะ ครู ร.ร.วัดยำง
6 นำงกมลทิพย์  ถนอมทรัพย์ ครู ร.ร.วัดยำง
7 นำงสุนันท์  พุทธำกรณ์ ครู ร.ร.วัดยำง
8 นำยสมศักด์ิ  วงษ์จันทร์ ครู ร.ร.วัดยำง

                    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 นำงสำวมณีรัตน์  สิทธิโชค ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
2 นำยสมบัติ  ศิลประเสริฐ ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
3 นำงสำววำสนำ  วงค์แย้ม ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
4 นำงชนำพร   เทียนแก้ว ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
5 นำงรัชนีย์บูรณ์  สำรประดิษฐ์ ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
6 นำงเตือนใจ  สุดดีพงษ์ ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
7 นำงพยงค์  ชูช่ำง ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
8 นำยสัมฤทธิ ์ สิงห์ห่วง ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
9 นำยพูลสวัสด์ิ  สำรประดิษฐ์ ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
10 นำงเบญจมำศ  วิหำรธรรมเม ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
11 นำงขวัญยืน  กิ่งทอง ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
12 นำงวิทิวดี  พันธุเ์จริญ ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ
13 นำยสุทน  ไม้ทอง ครู ร.ร.ประสิทธิวิทยำ ฯ

                    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 นำงจ ำเนียร  หำญเชิงชัย ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
2 นำยง ำพล  ทรงสกุล ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
3 นำงชูศรี  ทองแดง ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
4 นำยธวัช  อุ้มญำติ ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
5 นำยไพโรจน์  นิ้ววิจิตร ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
6 นำยภัทร์ธเนศ  แต่งงำม ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
7 นำงประมวล  น้อยศรี ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
8 นำงกรรณิกำร์  ก้ำวหน้ำชัยถำวร ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
9 นำงปรีชญำ  แต่งงำม ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
10 นำยผจญ  คงบุรี ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
11 นำยประภำส  วรรณคำม ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
12 นำงทองสุข  ส ำลีอ่อน ครู ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น
13 นำงสำวสุทธีรำ  โคงำม ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดวังน้ ำเย็น

                    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 นำยสมเกียรติ  จรรยำรัตน์ ครู ร.ร.วัดหมื่นเกลำ
2 นำงบุญมี  บุญยืน ครู ร.ร.วัดหมื่นเกลำ
3 นำงธนพร  วรรณคำม ครู ร.ร.วัดหมื่นเกลำ
4 นำยปกครอง  หำญเชิงชัย ครู ร.ร.วัดหมื่นเกลำ

                    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 นำยประวัติ  ชำด ำ ครู ร.ร.วัดหนองยำง
2 นำงทิพย์  ชอบท ำดี ครู ร.ร.วัดหนองยำง
3 นำงสำวยุพิน  ไกรทองศุกร์ ครู ร.ร.วัดหนองยำง
4 นำงเฟือ่งฟ้ำ  พูลกสิ ครู ร.ร.วัดหนองยำง
5 นำงมนทิรำ  แสงทอน ครู ร.ร.วัดหนองยำง
6 นำงนวลฉวี  สอดส่อง ครู ร.ร.วัดหนองยำง
7 นำยธนะชัย   เวลำดี ครู ร.ร.วัดหนองยำง
8 นำงพัชรี  มั่นเมือง ครู ร.ร.วัดหนองยำง
9 นำงพิสมัย  คงสุข ครู ร.ร.วัดหนองยำง
10 นำงสุนันทำ  มั่นเมือง ครู ร.ร.วัดหนองยำง
11 นำงสำวรสชรินทร์  ศิริสลุง ครู ร.ร.วัดหนองยำง
12 นำงทิพวัลย์  วงศ์สุวรรณ ครู ร.ร.วัดหนองยำง
13 นำงสมคิด   เกตุทอง ครู ร.ร.วัดหนองยำง
14 นำยศุภกร  นำคประสิทธิ์ ครู ร.ร.วัดหนองยำง
15 นำยคนึง  เจียรนันท์ ครู  ร.ร.วัดหนองยำง

                    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 นำยทวีศักด์ิ  ทองขำว ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน
2 นำยทวี  อ่อนนิ่ม ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน
3 นำงวันเพ็ญ  พุม่มำลำ ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน
4 นำงประณต  เพ็งโอภำส ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน
5 นำงกำญจนำ  กระจ่ำงพันธุ์ ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน
6 นำงสำวจิรำวรรณ  อินด ำ ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน
7 นำงสำวทองเจือ  วุฒิ ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน
8 นำงพิชฎำ  ศิริกิจ ครู ร.ร.วัดรำงฉนวน

                    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 นำยมำโนชย์  ธรรมดำ ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
2 นำยมนตรี  ประจงมูล ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
3 นำงพิมประภำ  พันธุพ์ิพัฒน์ ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
4 นำยสมหวัง  ทรัพย์เอนก ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
5 นำงขวัญเรือน   มีสุข ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
6 นำงสำวทวำย  ชื่นไทย ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
7 นำงพัชนี  ธรรมดำ ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
8 นำยเฉลียว  นิลปัน้ ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
9 นำงล ำดวน  กระต่ำยทอง ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
10 นำงอำภรณ์  นักดนตรี ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
11 นำงวนิดำ  กองกูล ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
12 นำยเอกสิทธิ ์ สำสนะ ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
13 นำงสำวชญำนิส  แจ่มกระจ่ำง ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
14 นำยสมพร  ชมมณฑำ ครู ร.ร.วัดสีบัวทอง
15 นำยพิสุทธิ ์ ภิรมย์ธรรม ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดสีบัวทอง

                    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 นำงเสำวนีย์   บุญเลิศ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
2 นำยมนตรี   เผือกทอง ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
3 นำงจันทิมำ  ชูใจ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
4 นำงสมลักษณ์  มีใจเย็น ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
5 นำงอนงค์  ทับสิน ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
6 นำยส ำเนียง  โคงำม ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
7 นำงดวงมณี  ทวีทะสิกิจ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
8 นำงศิวรัตน์  ใคร้มุกข์ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
9 นำงสอำด  พ่วงทอง ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
10 นำยวิจิตร  ภูป่ระดับ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
11 นำงส ำเริง  วงษ์เจริญ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
12 นำยรัธพล  แสงประพำฬ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
13 นำงศศิพิมล   ฤทธิเ์ดช ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
14 นำงสำวพัชรี  กุลสิทธิไชย ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง
15 นำงสำวศิริจรรยำ   ทันศรี ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง

16 นำงอัญญำ  เรืองดิษฐ์ ครู ร.ร.วัดแก้วกระจ่ำง

                    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 นำงลัดดำ  อนินุ่มพันธ์ ครู ร.ร.บำ้นหนองเสือ
2 นำยประทมุ  ม่วงประดับ ครู ร.ร.บำ้นหนองเสือ
3 นำยสมเกยีรติ  พุ่มมำลำ ครู ร.ร.บำ้นหนองเสือ
4 นำยมำนิต  วิหกเหนิ ครู ร.ร.บำ้นหนองเสือ

                    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

              











































    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    





    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    





    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    





    



    



    



    



    



    



    



    



    





    



    


