
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน)์ ปีการศึกษา 2565 

ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 

ท่ี ตำแหน่ง อันดับ 
จำนวน (คน) รวม  

ชาย หญิง (คน) 
1 ข้าราชการครู     
 ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1 - 1 
 รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 1 1 2 

คศ.2 1 - 1 
 ครู คศ.3 - 23 23 
 ครู คศ.2 4 11 15 
 ครู  คศ.1 5 14       19 
 ครูผู้ช่วย - 2 4 6 
 ครูไปช่วยราชการ - - - - 

รวมข้าราชการครู 14 53 67 
2 พนักงานราชการ - - 1 1 

รวมพนักงานราชการ - 1 1 
3 ครูอัตราจ้าง  

งบฯ เขตพื้นท่ี 
 
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 

 1 1 

  ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ - 1 1 
 งบเงินรายได้สถานศึกษา ครูอัตราจ้าง ไทย 1 9 10 

  ครูอัตราจ้าง ชาวต่างชาติ 4 3 7 
รวมครูอัตราจ้าง 5 14 19 

4 ครูพี่เล้ียง - 1 15 16 
5 ลูกจ้างเขต (เจ้าหน้าท่ีธุรการ นักการภารโรง) - - 1 1 
6 เจ้าหน้าท่ีทะเบียน การเงิน พัสดุ - - 3 3 
7 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ - 1 13 14 
8 นักการภารโรง - 2 - 2 
9 แม่บ้าน - - 3 3 
10 คนงาน - 3 - 3 

รวมทั้งสิ้น 26 103 129 
 



ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เม่ือสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ลำดับ

ที ่
ชื่อตัว - ชื่อสกุล 

  
ตำแหน่ง/สังกัด 

  

ระดับตำแหน่ง/
อันดับ (ค.ศ) 

เลขที่ตำแหน่ง อัตรา 
เงินเดือน 

เงินวิทยฐานะหรือ 
เงินประจำตำแหน่ง 

วัน เดือน ปี เกิด 
  

วัน เดือน ปี บรรจุ 
  

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 

1.  นางธนัชพร    สุดห้าว   
โรงเรียนบ้านแม่จัน  

(เชียงแสนประชานุสาสน์) ค.ศ.3 ค.ศ.3 4518 61,050 
 

16 เมษายน 2505 
 

4 พฤศจิกายน 2529 
446 หมู่ 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน  จ.เชียงราย 
57110 โทร.089-9506559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปข้อมูลวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษาของข้าราชการ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)  ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
สถานภาพ วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชาย - 1 - 1 1 
หญิง - - - - 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชาย - 1 - 1 3 
หญิง - 2 - 2 

ครู คศ.3 ชาย - - - - 23 
หญิง 10 13 - 23 

ครู คศ.2 ชาย - 4 - 4 15 
หญิง 3 8 - 11 

ครู คศ.1 ชาย 5 - - 5 19 
หญิง 13 1 - 14 

ครูผู้ช่วย ชาย 2 - - 2 6 
หญิง 4 - - 4 

รวม 37 30 - 67 67 
 

 



ข้อมูลวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษาของข้าราชการ 
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ข้อมูล 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.  นายธนเสฏฐ  สุภากาศ ผู้อำนวยการ รร. คศ.3 ศษ.บ.เกษตรกรรม ศษ.ม. ประถมศึกษา  ศษ.ด. การบริหารการศึกษา 
2.  นางสุรีพร  มงคลดี รองผู้อำนวยการ คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
3.  นายณัฐวุฒิ  มุ้งทอง รองผู้อำนวยการ คศ.3 ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา ศศ.ม. การบริหารการศึกษา  
4.  นายวชิรปิลัณญ์  พงษ์มณี รองผู้อำนวยการ คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา  
5.  นางสิริภัทร  แสงบุญ ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
6.  นางเยาวเรศ  ปิยะสันต์ิ ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย    
7.  นางสาวศศิธร  โปลาหา ครู คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
8.  นางสาววิกาญดา  รังสรรค์ ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
9.  นางผกาภรณ์  หนุนนาค ครู คศ.3 ศษ.บ. การประถมศึกษา   
10.  นางสาวอรุนณี  บุญตั้ง ครู คศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา ค.ม. บริหารการศึกษา  
11.  นางรัตนา  แก้วตั้ง ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
12.  นางแสงจันทร์  ศรีสุทธา ครู คศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย  /  

วท.บ. ฟิสิกส์ 

ค.ม. หลักสูตรและการสอน  

13.  นางอรุณี  จันต๊ะนารี ครู คศ.2 ค.บ. การประถมศึกษา    
14.  นายวรวุฒิ  ครุชิษณ์กุล ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ค.ม. การบริหารการศึกษา  



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
15.  นางสาวเบญญาภา  ปันทะรส ครูผู้ช่วย  ค.บ.สังคมศึกษา   
16.  นางวิมลรัตน์  เครือประดิษฐ์ ครู คศ.3 ศษ.บ. การประถมศึกษา   
17.  นางชุตินันท์  มีมุข ครู คศ.3 ศษ.บ. การประถมศึกษา ศษ.ม. วิจัยและสถิติการศึกษา  
18.  นางสาวนภาลัย  อินราษฎร ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย    
19.  นางรัญชนา  มณีรัตน์ ครู คศ.2 ค.บ. การประถมศึกษา  ศษ.ม. บริหารการศึกษา   
20.  นางสาวกนกพรรณ  ฉายารักษ์ ครู คศ.2 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
21.  นางผกาวรรณ  พรมมา ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ   
22.  นางวัลยา  แสงพันธ์ ครู คศ.3 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ   
23.  นายดุษิต  ปันตา ครูผู้ช่วย  ค.บ. วิทยาศาสตร์   
24.  นางขวัญหทัย  จินะราช ครู คศ.3 ศษ.บ. คณิตศาสตร์   
25.  นางจีรนันท์  ศิรภัทรธนานันท์ ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  
26.  นางสาวกันต์ฤทัย  จักรสาน ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์   
27.  นางสาวอรวรรณ  แซ่หมื่อ ครูผู้ช่วย  ค.บ. การสอนภาษาจีน   
28.  นางสาวสุพรรณ์  ทาแกง ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย    
29.  นางนิชนันท์  หวังเจริญ ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา    
30.  นางสาววัชราภรณ์  บุญมาเกี๋ยง ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์   
31.  นายจุลจำนงค์  ศิริกุล ครู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย ศษ.ม.การศึกษาเพื่อการพัฒนา  
32.  นางชัญชนา  ทุนอินทร์ ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
 



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
33.  นายสามารถ  หลักฐาน ครู คศ.1 กศบ. คอมพิวเตอร์    
34.  นางเตรียมใจ  ศรีคำมา ครู คศ.3 ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
 

35.  นางวรรณลักษณ์  สันติภาพวิวัฒนา ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์   
36.  นางสาววิจิตรา  ปัญญาทอง ครูผู้ช่วย  ศษ.บ. ศิลปศึกษา   
37.  นางสาวทิพวรรณ์  ปัญญางาม ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย   
38.  นางศุจินันท์  ปาระมี ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์   
39.  นางสาวกระแสสินธ์  สิงห์แก้ว ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
40.  นายกฤษฎิ์ดนัย  กันทาเหล็ก ครู คศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา   
41.  นางธนัชพร  สุดห้าว ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย    
42.  นางสาวศิริมาศ  ขันตี ครูผู้ช่วย  ค.บ. เคมี    
43.  นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  
44.  นางสาวดวงพร  มิตรยอง ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาจีน ค.ม. การบริหารการศึกษา  
45.  นางภาริญ  พิชญ์ภัทรกุล ครู คศ.3 ค.บ. ชีวิทยา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
46.  นางสิริวัชญา  จันทะคุณ ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
47.  นางสาวชลินรัตน์  สิทธิเจริญ ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา   
48.  นางนุชรี  กันทะเนตร ครู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ค.ม. การบริหารการศึกษา  
49.  ว่าท่ีร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง ครู คศ.2 ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
50.  นางอัจฉรา  จีรัตน์ ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย    



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
51.  นายประจวบ  แสงศรีจันทร์ ครู คศ.2 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์ ค.ม. การบริหารการศึกษา  
52.  นางสาวจิราภรณ์  พรมรัตน์ ครู คศ.1 ร.บ.รัฐศาสตร์    
53.  นายเรวัฒน์  ไชยบาล ครู คศ.1 วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   
54.  นางสาวอารยา  น้อยหมอ ครู คศ.1 กศ.บ. และ วท.บ. เคมี   
55.  นางณัฐกฤตา  แสงวิลัย ครู คศ.1 ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา    
56.  นางศิริรัตน์  พรานกวาง ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
57.  นายนราวิชญ์  คำแปง ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา   
58.  นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม ครู คศ.1 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ   
59.  นายธีรศักดิ์  สุต๊ะ ครู คศ.1 ค.บ. พลศึกษา   
60.  นางสาวเพ็ญพิกา  ภูน้อย ครู คศ.2 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
61.  นางชฎาพร  ปันกิจ ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์ ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา  
62.  นางสาวปัทมา  ทองจำปา ครู คศ.1 ศล.บ ทัศนศิลป์/ศิลปะภาพ

พิมพ์ 
  

63.  นางศิรินภา  มาละ ครู คศ.2 ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์   ศษ.ม. บริหารการศึกษา   
64.  นางธิดารัตน์  ทิพย์ประพันธ ์ ครู คศ.1 ค.บ. อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีศึกษา 
  

65.  นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย ครู คศ.1 ศษ.บ. การแนะแนว   
66.  นายโต้ง  หน่อแก้ว ครูผู้ช่วย  วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
  



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
67.  นางสาวพัชรินทร์  จักแก้ว ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย   



ข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ข้อมูล 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.  นางสาวกรรณิกา  อารีย์ พนักงานราชการ -  ศศ.บ.นิเทศศาสตร์  
(การโฆษณาและ 

การประชาสัมพันธ์) 

  

2.  นางสาวกานต์  สมทง ครูอัตราจ้าง 
(ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) 

-  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย   

3.  นางสาวพัชรี  แก้วเทศ ครูอัตราจ้าง 
(ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ) 

-  บธ.บ.การจัดการท่ัวไป   

4.  นางสาวปวีณ์สุดา  ออนตะไคร้ ครูอัตราจ้าง -  กศ.บ.ภาษาอังกฤษ   
5.  นางสาวพวงพร  สุขปล่ัง ครูอัตราจ้าง -  ค.บ.การศึกษาพิเศษ   
6.  นางสาวอริยาภรณ์  มโนใจ ครูอัตราจ้าง -  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  
7.  นางสาวเกวลี  อินหลาน ครูอัตราจ้าง -  ค.บ.คณิตศาสตร์   
8.  นางสาวธนสร  ก้างออนตา ครูอัตราจ้าง -  ค.บ.สังคมศึกษา   
9.  นางสาวกชพรรณ  ขยันกิจ ครูอัตราจ้าง -  ค.บ.สังคมศึกษา   
10.  นางสาวปณิดา  บุญมาศ ครูอัตราจ้าง -  ศป.บ.ศิลปการแสดง   
11.  นางสาววรรณศิกา  แก้วมา ครูอัตราจ้าง -  ค.บ.คหกรรมศาสตร์   
12.  นางสาวสุทธิดา  บุญรัตน์ ครูอัตราจ้าง -  ค.บ.เคมี   



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

13.  นายโสภวิชญ์ วุฒินนท์ชัย ครูอัตราจ้าง -  ศศ.บ.พลศึกษา   
14.  Wynie Lyn Dapetillo ครูอัตราจ้าง -  Elementary 

Education 
  

15.  Jose Quispe ครูอัตราจ้าง -  Computer Science   
16.  Emily Come ครูอัตราจ้าง -  Secondary Education   
17.  Jeffrey  Vera ครูอัตราจ้าง -  Secondary Education   
18.  Pema  Wangmo ครูอัตราจ้าง -  Arts International   

Program 
  

19.  Yeshi  Dorji ครูอัตราจ้าง -  Arts Tourism Program   
20.  Benamar Mekaideche ครูอัตราจ้าง -  BAFD   
21.  นางเกสริน  ยาวิราช ครูพี่เล้ียง - มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
   

22.  นางสาวปาริชาติ  คำเงิน ครูพี่เล้ียง - ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (การบัญชี) 

   

23.  นางภคพร ต้ังหล้า ครูพี่เล้ียง - มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

   

24.  นางสาวกรรณิกา  ไชยมงคล ครูพี่เล้ียง - มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

   



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

25.  นางสาวรวีวรรณ  ขจีจิตร ครูพี่เล้ียง - มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

   

26.  นายพิชัยยุทธ  ศิริจันทร์ ครูพี่เล้ียง -  ค.บ.การศึกษาปฐมวัย   
27.  นางสาวกรรณิการ์  ขัติยะ ครูพี่เล้ียง - มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

   

28.  นางสาวสุภาลักษณ์  จันทาพูน ครูพี่เล้ียง - มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

   

29.  นางสาวกาญจนา  สอนราช ครูพี่เล้ียง -  บธ.บ.การจัดการท่ัวไป   
30.  นางสาวอัมทิรา  ทะนาคำ ครูพี่เล้ียง -  บธ.บ.พัฒนาสังคม   
31.  นางสาวอังคณา  บุญมา ครูพี่เล้ียง -  ค.บ.ภาษาไทย   
32.  นางสาวกฤติมา  นวลขาว ครูพี่เล้ียง -  วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์    
33.  นางสาววราสินี  ทะอินทร์ ครูพี่เล้ียง -  ค.บ.วิทยาศาสตร์    
34.  นางสาวศิรินทิพย์  ทองเลิศ ครูพี่เล้ียง -  ค.บ.วิทยาศาสตร์   
35.  นางสาวศศิณา  มาไกล ครูพี่เล้ียง -  ค.บ.วิทยาศาสตร์    

36.  
นางสาววรัญญา  สุริยะ ครูพี่เล้ียง -  วท.บ.การพัฒนาส่งเสริม

และนิเทศศาสตร์เกษตร  
  

37.  นางสาววิภาดา  แก้วนาต๊ิบ ครูธุรการ - ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  
(การบัญชี) 

   



ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

38.  นางสาวดวงรัตน์  ดวงดาว เจ้าหน้าท่ีทะเบียน  -  ศศ.บ.การจัดการ
นวัตกรรมสังคม 

  

39.  นางสาวชิติพัทธ์  ปวงมาลัย เจ้าหน้าท่ีการเงิน - ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  
(การบัญชี) 

   

40.  นางสาวพรรณวิภา ทองเหล่ือม เจ้าหน้าท่ีพัสดุ -  บธ.บ.การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

  

 


