ทาเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาเภอเมืองสุรินทร์ สหวิทยาเขต 1 ปีการศึกษา 2562
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

1 นายยอดชาย เพียรดี

ครู

คศ.2

ชานาญการ

2 นางลักขณา คุณมาศ

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

3 นายชเรนทร์ จิตติพุทธากูร

ครู

คศ.2

ชานาญการ

4 นางศุภวรรณ โสวภาค

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

สอนในระดับ
วุฒิ
สาขา/วิชาเอก ม.
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ต้น ปลาย
ค.บ. คณิตศาสตร์
โทร: 090-372-3061

Email: yodchai@yahoo.co.th
Fb: Yodchai Piandee
Id-line: 0903723061
ค.บ. คณิตศาสตร์
 โทร: 086-468-1448
Email:nanakoonmas@gmail.com
Fb: ลักขณา คุณมาศ
Id-line: nanakoonmas
ศษ.บ. คณิตศาสตร์
 โทร: 097-338-8838
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
Email:krucharen@sura.ac.th
Fb: ชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
Id-line: edmathcmu4002286
วท.บ. คณิตศาสตร์
 โทร: 086-872-3596
Email: tasupawanta@gmail.com
Fb: supawan sowapark
Id-line: 0868723596

หมายเหตุ
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ที่

ชื่อ - สกุล

5 นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ
ครู

คศ.3

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม.

การวัดและประเมินผล
การศึกษา

ศษ.บ. คณิตศาสตร์
6 นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

วท.บ. สถิติประยุกต์

7 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา
ค.บ.

คณิตศาสตร์

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย
 โทร: 085-418-6129
Email:paew.dung@gmail.com
Fb: ดั่งฤทัย สมเพ็ชร
Id-line: 0807351160
โทร: 095-612-7923

Email:Kantaya.pan99@gmail.com
Fb: ปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล
Id-line: 3320400030910
-



8 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์



-

9 นางวิไลจิตร นพพิบูลย์

ครู

คศ.2

ชานาญการ

ค.บ.

คณิตศาสตร์จิตวิทยา



-

โทร: 089-722-6616
Email: Anyarin7244@gmail.com
Fb: Anyarin Namsawat
Id-line: 0897226616
โทร: 089-582-3572
Email: soft06092518@gmail.com
Fb: วรรธนีย์ ทองนรินทร์
Id-line: teta20022551
โทร: 087-961-5181
Email: wilaijitgar@gmail.com
Fb: Wilaijit Jwiwi
Id-line: hiwiwi

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

สอนในระดับ
วุฒิ
สาขา/วิชาเอก ม.
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ต้น ปลาย
ค.บ. คณิตศาสตร์
โทร: 061-081-4189

Email:tanvarat22p@gmail.com
Fb: Tanvarat Prayonghorm
Id-line: nang4873
ค.บ. คณิตศาสตร์
โทร: 081-995-9752

Email:kaipingkai@hotmail.com
Fb: Krukai Kaveewan
Id-line: krukaikaveewan
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์  โทร: 098-105-5251
Email:palm1632@gmail.com
Fb: Palm Jiraporn
Id-line: palm_jira

10 นางธัญวรัตน์ ประยงค์หอม

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

11 นางกวีวรรณ อรัญเวศ

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

12 นางสาวจิราภรณ์
ดุมนิล

ครู

คศ.1

-

13 นายสังเวียน ประคองชื่อ

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.บ. คณิตศาสตร์

-



14 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง

ครู

คศ.2

ชานาญการ

ค.บ.



-

คณิตศาสตร์

โทร: 086-254-2898
Email:sangwian_pra@sura.ac.th
Fb: James Bones
Id-line: jms1981
โทร: 089-848-5991
Email:Guyarat@gmail.com
Fb: Gayarat Subinyang
Id-line: guyarat

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

15 นางไตรสรณ์ สาลี

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.บ. คณิตศาสตร์

16 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว

ครู

คศ.2

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

คณิตศาสตร์

กศ.ม.

การสอนคณิตศาสตร์

17 นายขวัญชัย แก้วเขียว

ครู

คศ.1

-

ศษ.บ. คณิตศาสตร์

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย
 โทร: 087-243-4610
Email: Trisorn.sa@gmail.com
Fb: Trisorn Salee
Id-line: 0872434610
 โทร: 082-376-3939, 094-526-6244
Email: nuengruethai.c1983@gmail.com



-

Fb: Nuengruethai Chookaew
Id-line: nueng_choo
โทร: 092-676-1190
Email: kwanchai_med@hotmail.com

18 นายนฤพนธ์ สายเสมา

ครู

คศ.2

ชานาญการ

กศ.บ. คณิตศาสตร์





19 นางพัสณีย์ บุญยง

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

กศ.บ. คณิตศาสตร์

-



กศ.ม. การวิจัยและสถิติ
ทางการศึกษา

Fb: Kwansang Kramer
Id-line: kwan
โทร: 080-9422499
Email: CoolAun@sura.ac.th
Fb: TeacherAun Narupon
Saisema
Id-line: kcnoppakun
โทร: 080-151-1816
Email:Lamoot_7@yahoo.com
Fb: Bow Lamoot
Id-line: 0801511816

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ - สกุล

20 นางสาวเอมอร ดาศรี

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ
ครู

คศ.2

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

ชานาญการ

วท.บ. คณิตศาสตร์
ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนรู้

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย
 โทร: 098-238-0833
Email:emon_da@hotmail.com
Fb: Emon Dasri
Id-line: Ta_kaijung

21 นางครองศรี นามพูน

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

วัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์

-



22 นายบุญร่วม กลิ่นหอม

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

บรรณารักษ์



-

23 นางจริน พรมสี

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ค.บ.

เทคโนโลยี
ทางการศึกษา



-

24 นางรติมา ธงงาม จิตรแม้น

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

ค.ม.

การศึกษา
คณิตศาสตร์



-

โทร: 090-828-0117
Email:Khrongsri2513@gmail.com
Fb: Kruneng Nampoon
Id-line: khrong2513
โทร: 095-618-1214
Email: sura0372@gmail.com
Fb: Boonruam Klinhom
Id-line: 0956181214
โทร: 063-565-1695
Email:JARIN_SWK@hotmail.com
Fb: จริน พรมสี
Id-line: โทร: 091-835-6155
Email: tic3281@hotmail.com
Fb: รติ มา
Id-line: ticticka

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

25 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง

ครู

คศ.2

ชานาญการ

ค.บ.

26 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์

ครู

คศ.2

ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.บ. ฟิสิกส์คณิตศาสตร์

27 นายเกริกวิทย์ จันทเขต

ครู

คศ.3

ชานาญการ
พิเศษ

กศ.ม. การสอน
คณิตศาสตร์

28 นายสุเมธ มังจันทึก

ครู

คศ.2

ชานาญการ

วท.บ. คณิตศาสตร์

29 นางสาวปิยนุช ดุมนิล

พนักงาน
ราชการ
ครู

-

-

วท.บ. คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย
โทร: 084-732-1968

Email: preya_aon@hotmail.com
Fb: Kruaon Yongkong
Id-line: kruaon32
โทร: 083-793-2935

Email:anuchart_nam@sura.ac.th
Fb: Id-line:  โทร: 084-478-4837
Email: Fb: เกริกวิทย์ จันทเขต
Id-line: krujo5 (0844784837)
 โทร: 085-028-2218
Email: Fb: สุเมธ มังจันทึก
Id-line: 0850282218
โทร: 098-885-3382

Email: piyanoot.doomnin
@gmail.com

Fb: Paeng Piyanoot
Id-line: paengpd

หมายเหตุ

สรุปจานวนครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ครู(คศ.3)
ครู(คศ.2)
ครู(คศ.1)
ครูผู้ช่วย

18

8

2

-

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

รวม

1

-

29

