
ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 โรงเรยีนวัดเวฬุวัน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่เขต 4  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ตารางแสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

ที่ 

 

ชื่อต าแหน่ง 

จ านวนอันดับ/เพศ 

ครูผู้ช่วย อันดับ ค.ศ. 1 อันดับ ค.ศ. 2 อันดับ ค.ศ. 3 อันดับ ค.ศ. 4 อันดับ ค.ศ. 5 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. 
ผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน 
      1      

2. 
รอง

ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

       1     

3. คร ู 1 2 1 8 1 18 7 37     

 รวมทั้งสิ้น 1 2 1 8 1 18 8 38     

 
  



ตารางแสดงจ านวนครูตามสาขาวิชาเอก 

ท่ี วิชาเอก จ านวน หมายเหตุ 
1 ปฐมวัย 10  
2 ประถมศึกษำ 8  
3 ภำษำไทย 4  
4 คณิตศำสตร์ 8  
5 ภำษำอังกฤษ 11  
6 วิทยำศำสตร์ 7  
7 สังคมศึกษำ 4  
8 คอมพิวเตอร์ 2  
9 ศิลปะ 2  
10 ภำษำจีน 2  
11 พละศึกษำ 2  
12 ดนตรีศึกษำ 1  
13 เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 1  
14 คหกรรม 1  
15 แนะแนว 1  
16 บริหำรธุรกิจ 1  
17 กำรจัดกำร 1  
18 นำฎศิลป์ 1  
19 เกษตร 2  
20 วิศวกรรมไฟฟ้ำ 1  
21 กำรศึกษำพิเศษ 1  
22 อุตสำหกรรมศิลป์ 2  
23 จิตวิทยำกำรปรึกษำ 1  
24 หลักสูตรและกำรสอน 1  
 รวมทั้งสิ้น 77  

 

 

 

 

 



ตารางสรุปข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ท่ี ต ำแหน่ง จ ำนวนผู้เกษียณ หมำยเหตุ 

1 ครูผู้สอน 4 วิชำเอก นำฏศิลป์  1 ต ำแหน่ง 
วิชำเอก ประถมศึกษำ 1 ต ำแหน่ง 
วิชำเอก คหกรรม 1 ต ำแหน่ง 
วิชำเอก กำรศึกษำปฐมวัย 1 ต ำแหน่ง 

 

ตารางแสดงจ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และบุคลากรอื่น โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ท่ี ต าแหน่ง 
รวม 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 พนักงำนรำชกำร 2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ครูวิกฤต 1 1 
3 ครูอัตรำจ้ำง 5 8 
4 ครูธุรกำร - 1 
5 พี่เล้ียงเด็กอนุบำล - 3 
6 พี่เล้ียงเด็กพิกำร - 1 
7 ครูผู้ทรงคุณวุฒิ - 1 
8 ครูต่ำงประเทศ 5 7 
9 นักกำรภำรโรง 6  

10 แม่บ้ำน - 5 
11 แม่ครัว - 9 
12 โรงน้ ำด่ืม - 2 
13 คนชับรถ - 1 
14 ยำมรักษำควำมปลอดภัย 2 - 

 รวม 21 39 
 

 

   

 



แบบส ารวจวุฒิการศึกษาและวิชาเอกของครูและบุคลากร ( ครู ) 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2563 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล เลข

ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สำขำ/วิชำเอก 

1 นำยจรัล  ถำวร 6383 ผอ.ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท หลักสูตรและกำรสอน 
2 นำงสำวอุษณีย์  สกุณำ 6384 รองผอ.ช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท จิตวิทยำกำรปรึกษำ 
3 นำงสำววำสนำ  ต๊ะกำบโค 1721 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท บริหำรกำรศึกษำ (ป.ตรี ปฐมวัย) 
4 นำงสำวธิดำรัตน์  อิมัง 8971 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท กำรศึกษำพิเศษ (ป.ตรี ปฐมวัย) 
5 นำงจรรยำ  มหำนันท์ 1136 ครชู ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (ศษ.บ.)ประถมศึกษำ 
6 นำงรุ่งนภำ  แก้ววิฑูรย์ 2190 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (ศษ.บ.)คหกรรม 
7 นำงธนพร  อนุสรพรพงศ ์ 7098 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท บริหำรกำรศึกษำ 
8 นำงสหัทยำ  พัฒนพิบูลย์ 8938 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (ศศ.บ.)ภำษำองักฤษ 
9 นำงสำวพิมุกข์พฒัน์ จิรัชธรรมโชติ 6716 ครูช ำนำญกำร ปริญญำตร ี คบ.ภำษำไทย  
10 นำงสำยสมร  มหำเทพ 6403 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)แนะแนว 
11 นำงสำวเจียมศรี  กันทำ 2114 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)ภำษำไทย 
12 นำงอัญชัญ  เลพิมำย 1582 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
13 นำงสำววรัญญำ เรืองฤทธ์ิ 6780 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท ศษ.ม บริหำรกำรศึกษำ (ภำษำไทย) 
14 นำงฉวีวรรณ  พรหมค ำแดง 8989 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)ประถมศึกษำ 
15 นำงสุมำลี  วรรณวิจิตร 6405 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท ศษ.ม. กำรวัดกำรประเมินผลฯ (คณิตฯ) 
16 นำงสำวศิธัญย์ธิป วงศ์ทิตลำนนำ 6407 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท คบ.ฟิสิกส ์
17 นำงเอมอร  วงค์ษำ 9101 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)ภำษำอังกฤษ 
18 นำงณัฐรดำ ศรีภูมิรัต 9127 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท ศษ.ม กำรบริหำรกำรศึกษำ(อังกฤษ) 
19 นำงสำวรัญจวน  มโหธร 8847 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท แนะแนว (ป.ตรี ประถมศึกษำ) 
20 นำงอัจฉรำภรณ ์ ประสพโชคชัย 712พ ครูช ำนำญกำร ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
21 นำงสำวจุฑำมำศ ขัดตุ่น 8586 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท ศษ.ม.กำรบริหำรกำรศึกษำ (อังกฤษ) 
22 นำยธีรภำพ  นำมวงค์ 6320 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี กำรจัดกำร 
23 นำงศิริพร  ยำมวงค์ 6729 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)นำฏศิลป์ 
24 นำยศุภชัย  ปัญญำวิภำส 6393 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (ศน.ม.)บริหำรกำรศึกษำ 
25 นำงอภิสรำ  บุญทวี 7708 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท ศษ.ม.กำรบริหำรกำรศึกษำ (สังคม) 
26 นำยสุรพล  อนุสรพรพงศ ์ 7081 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (ศษ.ม.)บริหำรกำรศึกษำ 
27 นำงมนัญญำ  เตมียะ 6358 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (กศ.ม.)บริหำรกำรศึกษำ(ป.ตรี เกษตร) 
28 นำงมณีรัตน์  แก้วสว่ำงนภำ 9381 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท (ศษ.ม.)หลักสูตรและกำรสอน 
29 นำงสำวนภำพร  ยำรังฟ่ัน 7891 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท คณิตศำสตร ์(ป.ตรี คณิตศำสตร์) 
30 นำงเมย์ณิศำ  พูลจันทร์ 7132 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)ประถมศึกษำ 
31 นำงพรรณ ี แสงเกิด 6138 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)สังคมศึกษำ 
32 นำงนงครำญ  ยวงฟ้ำ 8482 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)ปฐมวัย 
33 นำงสำวศรัญญำ  นำตำ 8149 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (ศษ.บ.)คหกรรม 
34 นำงรุ่งเรือง  ถ่ินค ำ 6410 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)ปฐมวัย 
35 นำงสำวสุจิตรำ จินะวงค์ 8680 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท ศษ.ม กำรบริหำรกำรศึกษำ(สังคมศึกษำ) 
36 นำงพวงสร้อย  เจริญผล 2915 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.)ปฐมวัย 
37 นำงสำวไขแข  ชัยเงินตรำ 2840 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท (ศษ.ม.)วิจัยสถิติ(ป.ตรี ปฐมวัย) 



 
แบบส ารวจวุฒิการศึกษาและวิชาเอกของครูและบุคลากร ( ครู ) 

โรงเรียนวัดเวฬวุัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล  ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สำขำ/วิชำเอก 
38 นำยณัฐวุฒิ   ชนะเลิศ 232 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท (ศษ.ม.)วิทยำศำสตร์(ฟิสิกส์) (ป.ตรี วิทยำศำสตร์) 
39 นำยไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 8202 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (คบ.) เกษตร 
40 นำงพัชรี  เกษมณี 6664 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี (ศษ.บ.)คหกรรม 
41 นำยนำวี  ศรีอ้ำย 9087 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท วิศวกรรมไฟฟ้ำ ,บริหำร 
42 นำงสำวอัจฉรำ  ธนัญชัย 6399 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท วิทยำศำสตร์ (ป.ตรี วิทยำศำสตร์) 
43 นำงสำวปิยะรัตน์  เงำผ่อง 6496 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (ศษ.ม.) คณิตศำสตร์ (ป.ตรี คณิตศำสตร์) 
44 นำงธนัชชำ  แก้วเกตุ 5944 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท จิตวิทยำกำรศึกษำ (ป.ตรี ปฐมวัย) 
45 นำงสำวดวงดำว  นกแก้ว 3190 ครู คศ.1 ปริญญำตรี (ค.บ.) คณิตศำสตร ์
46 นำงสำวพัชรินทร์  เรือนชุ่มเชย 6472 ครู คศ.1 ปริญญำตรี (ค.บ.) กำรประถมศึกษำ 
47 นำงสุกัญญำ  ศรสักดำ 6434 ครูช ำนำญกำร ปริญญำตรี (คบ.) ภำษำจีน  
48 นำงแสงมณี  พิทยำพล 8052 ครูช ำนำญกำร ปริญญำตรี (คบ.) ภำษำจีน 
49 นำงกำญจนำ  จันทร์จร 6386 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท กำรสอนภำษำอังกฤษ (ป.ตรี ภำษำอังกฤษ) 
50 นำงธีวัลย์  ค ำฮอม 8055 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี คณิตศำสตร ์
51 นำงสำวอำนันท์นิตย์  สุรินทร์ตำ 1021 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี สังคมวิทยำ 
52 นำงสิริรัตน์  ค ำจินะ 6400 ครูช ำนำญกำร ปริญญำตรี กำรศึกษำพิเศษ 
53 นำยคนัสพันธ์  พระพรเพ็ญ 8665 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (กศ.ม.)บริหำรกำรศึกษำ 
54 นำงนลินี  สินวัฒนำนันท์ 5750 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (ศษ.ม.)หลักสูตรและกำรสอน(ป.ตรี ปฐมวัย) 
55 นำงนันทนำ  บุญหมื่น 44 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี กำรศึกษำปฐมวัย 
56 นำงสำวรัชนี  ยอดศิริ 5751 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (กศ.ม.)บริหำรกำรศึกษำ (ป.ตรี ประถมศึกษำ) 
57 นำงนัยน์ปพร ปำนกลัด 5863 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท (กศ.ม.)บริหำรกำรศึกษำ (ป.ตรี วิทยำศำสตร์ทั่วไป) 
58 นำงสำวศิวพร  ทิพย์พละ 5864 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี คณิตศำสตร ์
59 นำงสำวพิกุลทอง  ธำรำวโรดม 6756 ครู คศ.1 ปริญญำตรี (คบ.) วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
60 นำงสำวยุพำพร  พรมทำ 6394 ครู คศ.1 ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ 
61 นำงอัญชลี  นันตำวงศ์ 8653 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี ประถมศึกษำ 
62 นำงไปรยำ  มโนรมย์ 6476 ครู คศ.1  ปริญญำตรี ปฐมวัย 
63 นำงกำญจนำ  เหมืองหม้อ 6834 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำโท ภำษำไทย 
64 นำงวลีพร  ปันนำ 6636 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท คณิตศำสตร ์
65 นำงสำวสมพิศ  ศรีชมภ ู 6538 ครูช ำนำญกำร ปริญญำโท ภำษำอังกฤษ 
66 นำยอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ 8628 ครู คศ.1 ปริญญำตรี (คบ.)คณิตศำสตร์ 
67 นำงสำวพรทิวำ  ถำกว้ำง 6495 ครู คศ.1 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์(อำหำร) 
68 นำยประวุฒิ  ฟองค ำ 6388 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี พละศึกษำ 
69 นำงภัทริน  หมื่นประจ ำ 6389 ครูช ำนำญกำร ปริญญำตรี ศิลปะศึกษำ 
70 นำงลัคนำ  สุยะ 5945 ครูช ำนำญกำร ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ 
71 นำยทวีป  ศรีสุวรรณ 2736 ครูช ำนำญกำร ปริญญำตรี อุตสำหกรรมศลิป ์
72 นำงกรรณิกำร์  ศรีธิ 2278 ครูช ำนำญกำรพิเศษ ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ 
73 นำงสำววรำภรณ์  ไฝเอ้ย 3612 ครูผูช้่วย ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ 
74 นำยอธิศักด์ิ  บุญมี 6398 ครูผูช้่วย ปริญญำตรี ศิลปศึกษำ 



ที ่ ชื่อ – สกุล  ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำสูงสุด สำขำ/วิชำเอก 
75 นำงกำญจนำ  ก๋องแก้ว 3001 ครู คศ.1 ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์ 
76 นำงสำวจันทร์จิรำ  มีสนิท 6397 ครู คศ.1 ปริญญำโท เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรจัดกำร 
77 นำงสำวสนธยำ  พินทรศรี  ครูผูช้่วย ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบส ารวจวุฒิการศึกษาและวิชาเอกของครูและบุคลากร ( พนักงานราชการและอัตราจ้าง ) 
โรงเรียนวัดเวฬวุัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขา/วิชาเอก 
1 นำยภำสกร  กันทำแก่น  พนักงำนรำชกำร ปริญญำตรี พลศึกษำ 
2 นำยวีรวุฒิ  ชัยวงศ์ญำติ  พนักงำนรำชกำร ปริญญำตรี คอมพิวเตอร์ 
3 นำยณรงค์  วงค์ธำนี ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี ดนครีไทย/พื้นเมือง 
4 นำงอุบล  ไชยวัง ครูอัตรำจ้ำง ม.6 - 
5 นำงสำวปำริยำภัทร  ไชยหำญ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี ศิลปศึกษำ 
6 นำงสำววิณัฐนีย์  ไชยภูม ิ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำโท ทัศนศิลป ์
7 นำงสำวพิชญำ  วรพจน์ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี ภำษำจีน 
8 นำงสำวจรีรัตน์  สมสุข อัตรำจ้ำง(บรรณำรักษ์) ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ(ตลำด) 
9 นำงสำวสุวรรณี  ต๋ันยัง ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี เด็กพิเศษ 

10 นำยบดินทร์   สุขต้อ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี เกษตร 
11 นำงสำวนำรีรัตน์ จันทร์ธิรำช ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี ภำษำจีน 
12 ว่ำท่ีรต.สุนิมิต  มำตะพำน ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี พลศึกษำ 
13 นำงผกำภรณ์  จันทร์เรือง อัตรำจ้ำง(กำรเงิน) ปริญญำตรี เทคโนโลยี 
14 นำงสำวจุฑำมำศ  ไชยวุฒิ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ 
15 ว่ำท่ีร้อยตรีวิริทธ์ิพล ธนำกรกิตติพงศ์ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี พลศึกษำ 
16 นำยวรวุฒิ  พวงโพพันธ์ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี พลศึกษำ 
17 นำงพรวณัฐ  ทำทอง ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ 
18 นำยชยันต์  ผู้ดอก ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี ภำษำไทย 
19 นำงสำวนิศำชล  แก้วกัลยำ ครูอัตรำจ้ำง ปริญญำตรี พละ (ว่ำยน้ ำ) 
20. นำงสำวอรกัญญำ  หำญฤทธ์ิ ธุรกำร ปริญญำตรี  บริหำรธุรกิจ คอมฯ 
21. นำงสำวจิตลมัย  ไชยลิ้นฟ้ำ พ่ีเลี้ยงอนุบำล ปริญญำตรี นำฎศิลป์และกำรละคร 
22. นำงสำวจุลดำ  เดละวัน พ่ีเลี้ยงอนุบำล ม.6 - 
23 นำงพัชรินทร์  ดุษฎีวิฑิต ครูผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ 
24 Mr. Eisen  Nungchim อินเดีย ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ 
25 Mr. Phurba  Dorij ภูฏำน ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร ์
26 Mrs. Louella Sales Quintana ฟิลิปปินส์ ปริญญำตรี พละศึกษำ 
27 Mrs. Maria  Edwina Sevenez Elmido ฟิลิปปินส์ ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
28 Ms.Jonna May Manayon ฟิลิปปินส์ ปริญญำตรี ภำษำอังกฤษศึกษำ 
29 Mrs. Mary  Cris Evangelista Martinez ฟิลิปปินส์ ปริญญำตรี ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์ 
30 Mr. William  Braithwaite Lowrey อังกฤษ ปริญญำตรี วิจิตรศิลป ์
31 Mr.Mark Oliver Silva Leonida ฟิลิปปินส์ ปริญญำตรี วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
32 นำยแพทริค ไมเคิล ลำดิคอร์บคิ Thai-Australia  ปริญญำตรี กำรศึกษำระหว่ำงประเทศ 
33 Ms.  Song  Yunyun Chinese ปริญญำตรี  
34 Ms.  Jiang  Qian Chinese ปริญญำตรี  
35 Ms. Su  Man Chinese ปริญญำตรี  

     
 
 
 



แบบสรุปวิชาเอกข้าราชการครูในระดับปริญญาตรี (ตาม จ.18) 
โรงเรียนวัดเวฬวุัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ที่ สาขา/วิชาเอก จ านวน (คน) หมายเหตุ 
1 ปฐมวัย 

1. นำงสำววำสนำ  ต๊ะกำบโค 
2. นำงสำวธิดำรัตน์  อิมัง 
3. นำงนงครำญ  ยวงฟ้ำ 
4. นำงรุ่งเรือง  ถ่ินค ำ 
5. นำงพวงสร้อย  เจริญผล 
6. นำงสำวไขแข  ชัยเงินตรำ 
7. นำงธนัชชำ  แก้วเกตุ 
8. นำงนลินี  สินวัฒนำนันท์ 
9. นำงนันทนำ  บุญหมื่น 
10. นำงไปรยำ  มโนรมย์ 

10  

2 ประถมศึกษำ 
1. นำงจรรยำ  มหำนันท์ 
2. นำงฉวีวรรณ  พรหมค ำแดง 
3. นำงสำวรัญจวน  มโหธร 
4. นำงเมย์ณิศำ  พูลจันทร์ 
5. นำงสำวพัชรินทร์  เรือนชุ่มเชย 
6. นำงสำวรัชนี  ยอดศิริ 
7. นำงอัญชลี  นันตำวงศ์ 
8. นำงมณีรัตน์  แก้วสว่ำงนภำ 

8  

3 ภำษำไทย 
1. นำงสำวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ 
2. นำงสำววรัญญำ เรืองฤทธ์ิ 
3. นำงกำญจนำ  เหมืองหม้อ 
4. นำงสำวเจียมศรี  กันทำ 

4  

4 คณิตศำสตร ์
1. นำงสุมำลี  วรรณวิจิตร 
2. นำงสำวนภำพร  ยำรังฝั้น 
3. นำงสำวปิยะรัตน์  เงำผ่อง 
4. นำงวลีพร  ปันนำ 
5. นำยอภิเษก  ณ วรรณต๊ิบ 
6. นำงสำวดวงดำว  นกแก้ว 
7. นำงธีวัลย์  ค ำฮอม 
8. นำงสำวศิวพร  ทิพย์พละ 

8  

5 วิทยำศำสตร์ 
1. นำงอัญชัญ  เลพิมำย (สุขภำพ) 
2. นำยณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ (ฟิสิก) 
3. นำงสำวอัจฉรำ  ธนัญชัย ( ชีวะ ) 
4. นำงนัยน์ปพร ปำนกลัด (ทั่วไป) 
5. นำงสำวพิกุลทอง  ธำรำวโรดม (ทั่วไป) 
6. นำงสำวพรทิวำ  ถำกว้ำง (อำหำร) 

7  



แบบสรุปวิชาเอกข้าราชการครูในระดับปริญญาตรี (ตาม จ.18) 
โรงเรียนวัดเวฬวุัน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

ที่ สาขา/วิชาเอก จ านวน (คน) หมายเหตุ 
 7. นำงสำวศิธัญย์ธิป วงศ์ทิตลำนนำ (ฟิกสิก)   

6. สังคมศึกษำ 
1. นำงอภิสรำ  บุญทวี 
2. นำงพรรณ ี แสงเกิด 
3. นำงสำวสุจิตรำ จินะวงค ์
4. นำงสำวอำนันท์นิตย์  สุรินทร์ตำ 

4  

7. ภำษำอังกฤษ 
1. นำงสหัทยำ  พัฒนพิบูลย์ 
2. นำงเอมอร  วงค์ษำ 
3. นำงสำวยุพำพร  พรมทำ 
4. นำงสำวสมพิศ  ศรีชมภ ู
5. นำงกรรณิกำร์  ศรีธิ 
6. นำงสำววรำภรณ์  ไฝเอ้ย 
7. นำงสำวจุฑำมำศ ขัดตุ่น 
8. นำงณัฐรดำ ศรีภูมิรัต 
9. นำงกำญจนำ  จันทร์จร 
10. นำงลัคนำ  สุยะ 
11. นำงสำวสนธยำ  พินทรศรี 

11  

8. ภำษำจีน 
1. นำงสุกัญญำ  ศรสักดำ 
2. นำงแสงมณี  พิทยำพล 

2  

9.  พลศึกษำ 
1. นำยศุภชัย  ปัญญำวิภำส 
2. นำยประวุฒิ  ฟองค ำ 

2  

10. ดนตรีศึกษำ 
1. นำยสุรพล  อนุสรพรพงศ ์

1  

11. เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
1. นำงธนพร  อนุสรพรพงศ ์

1  

12. คหกรรม 
1. นำงรุ่งนภำ  แก้ววิฑูรย์ 
2. นำงสำวศรัญญำ  นำตำ 
3. นำงพัชรี  เกษมณี 

3  

13. แนะแนว 
1. นำงสำยสมร  มหำเทพ 

1  

14. บริหำรธุรกิจ 
1. นำงอัจฉรำภรณ ์ ประสพโชคชัย 

1  

15. กำรจัดกำร 
1. นำยธีรภำพ  นำมวงค์ 

1  

16. นำฎศิลป ์
1. นำงศิริพร  ยำมวงค์ 

1  



แบบสรุปวิชำเอกข้ำรำชกำรครใูนระดับปริญญำตรี (ตำม จ.18) 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 

ที ่ สำขำ/วิชำเอก จ ำนวน (คน) หมำยเหตุ 
17. เกษตร 

1. นำยไชยนันต์  อ่อนนุ่ม 
2. นำงมนัญญำ เตมียะ 

2  

18.  วิศวกรรมไฟฟ้ำ  
1. นำยนำวี  ศรีอ้ำย 

1 (วุฒิครูอื่นๆ) 

19. คอมพิวเตอร์ 
1. นำงกำญจนำ  ก๋องแก้ว 
2. นำงสำวจันทร์จิรำ  มีสนิท 

2  

20.  กำรศึกษำพิเศษ 
1. นำงสิริรัตน์  ค ำจินะ 

1  

21. อุตสำหกรรมศลิป ์
1. นำยคนัสพันธ์  พระพรเพ็ญ 
2. นำยทวีป  ศรีสุวรรณ 

2  

22. ศิลปศึกษำ 
1. นำงภัทริน  หมื่นประจ ำ 
2. นำยอธิศักด์ิ  บุญมี 

2  

23. จิตวิทยำกำรปรึกษำ 
1. นำงสำวอุษณีย์  สกุณำ 

1 รองผู้อ ำนวยกำร 

24. บริหำรกำรศึกษำ 
1. นำยจรัล  ถำวร 

1 ผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงาน 
 
 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 4 น ำข้อมูล
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ไปใช้เพื่อกำรด ำเนินกำรสรร
หำ รับย้ำย  โอนย้ำย ฯลฯ โดยด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  ระเบียบ กฎหมำยตำมท่ีส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ก ำหนด และเป็นไปตำมแนวนโยบำยของฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ตำมหลักธรรมำภิบำล และปฏิบัติงำนด้วย
ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 

1. งำนอัตรำก ำลัง 
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ผู้อ ำนวยกำร    1  รำย 
รองผู้อ ำนวยกำร    1  รำย 

  ข้ำรำชกำรครู  44  รำย  
วิทยฐำนะช ำนำญกำร 
ข้ำรำชกำรครู  19  รำย  
ครู ค.ศ. 1  
ข้ำรำชกำรครู    9  รำย 
ครูผู้ช่วย 
ข้ำรำชกำรครู    3  รำย 
 

2. เกล่ียอัตรำก ำลังครูในแต่ละช่วงช้ันให้เหมำะสมตำมวิชำเอกและตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 
ช่วงช้ันท่ี อนุบำล  มีจ ำนวนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร จ ำนวน 7 รำย 
ช่วงช้ันท่ี 1  มีจ ำนวนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร   จ ำนวน 24 รำย 
ช่วงช้ันท่ี 2 มีจ ำนวนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร   จ ำนวน 24 รำย 
ช่วงช้ันท่ี 3 มีจ ำนวนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร   จ ำนวน 20 รำย  

      รวม ข้ำรำชกำรครูสำยผู้สอน     จ ำนวน 75 รำย 
 
3. กำรสรรหำและกำรจัดจ้ำงครูอัตรำจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มีดังต่อไปนี้ 

3.1 จัดจ้ำงครูในอัตรำท่ีขำดแคลน 
วิชำเอก ภำษำไทย  จ ำนวน 1 อัตรำ 
วิชำเอก  ภำษำจีน  จ ำนวน 4 อัตรำ 
วิชำเอก ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 อัตรำ 
วิชำเอก วิทยำศำสตร์  จ ำนวน 2 อัตรำ 
วิชำเอก  พละ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
พี่เล้ียงเด็กอนุบำล  จ ำนวน 2 อัตรำ 
 
 
 
 



3.2 กำรย้ำยประจ ำปี 
      ไม่มี 
 

3.3 กำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้ม 
       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่ำนกำรประเมินกำรเตรียม 
       ควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มกับข้ำรำชกำรครู 2 รำย 
 

4.  กลุ่มบ ำเหน็จควำมชอบและงำนทะเบียนประวัติ 
4.1 กลุ่มงำนฝ่ำยบุคลำกรให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ในกำรขอต่อ

ใบประกอบวิชำชีพ และด ำเนินกำรตรวจสอบส ำเนำสมุดประวัติข้ำรำชกำร กพ.7 เพื่อควำม
ถูกต้อง 
 

4.2 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบได้ด ำเนินกำรเป็นขั้นตอน มีคณะกรรมกำรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย
ควำมยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นไปตำมระเบียบของคณะกรรมกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนก ำหนด 

 
 
  
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


