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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

1 นางจีราพร เอ็นดู

ครู

คศ.3

ชานาญการ ศษ.บ.
พิเศษ

2 นายสมพร สุทธิ

ครู

คศ.3

ชานาญการ กศ.บ.
พิเศษ

3 นางนงลักษณ์
ธรรมดา

ครู

คศ.1

ศษ.บ.

4 นางสาวฐิตินันท์ บุญ
เสริม

ครู

คศ.1

กศ.บ.

สอนในระดับ
สาขา/วิชาเอก ม.
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ต้น ปลาย
คณิตศาสตร์ โทร: 0862517606
ชีววิทยา
Email:jeeraporn.en@gmail.com
Fb:จีราพร เอ็นดู
Id-line: 0862517606
วิทยาศาสตร์
 โทร:0821284628
คณิตศาสตร์
Email:somporn@sermwit.ac.th
Fb: ไม่มี
Id-line: 0821284628
คณิตศาสตรศึกษา 
 โทร: 0801970040
Email:nongluk0040@mail.com
Fb:Kroonongluk Thammada
Id-line:nongluk2305
คณิตศาสตร์

โทร: 0894190698
Email:thitinunt29@gmail.com
Fb:ฐิตินันท์ บุญเสริม
Id-line:thitinunt8

หมายเหตุ
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

5 นางจารุวรรณ เชย
คาแหง

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

คณิตศาสตร์

6 นางหทัยกาญจน์
พิมพ์สาร

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

คณิตศาสตร์

7 นางสาวพราวรัตน์
สะอาดยิ่ง

ครู

คศ.3

ชานาญการ ศ.บ.
พิเศษ

เศรษฐศาสตร์การ
คลัง

8 นายคมวิบูลย์ หันตุริ
นทร์

ครู

คศ.1

ศษ.ม.

9 นางสุภาพร สุริยะสุข
ประเสริฐ

ครู

คศ.3

ชานาญการ ปร.ด.
พิเศษ

การบริหาร
การศึกษา

การวิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย

โทร: 0898653254
Email:ningqueen46@gmail.com
Fb:จารุวรรณ เชยคาแหง
Id-line: 0898653254

 โทร: 0837410316
Email:thaikan23@gmail.com
Fb:หทัยกาญจน์ พิมพ์สาร
Id-line: 0837410316

โทร: 0848317997
Email:prawrat2506@gmail.com
Fb:พราวรัตน์ สะอาดยิ่ง
Id-line: 0848317997
 โทร: 0935642425
Email: khomwiboon2555@
gmail.com
Fb: Khomwiboon Hanturin
Id-line: 0935642425

 โทร: 0891336136
Email: Supaporn.eiq@gmail.com
Fb: Supaporn suriyasuk
Id-line: 0891336136

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก
หลักสูตรและการ
สอน

10 นายสุรพงษ์ บรรจุสุข

ครู

คศ.3

ชานาญการ กศ.ม.
พิเศษ

11 นางนงค์ลักษณ์ สท้าน
อาจ

ครู

คศ.1

บธ.บ.

12 นางประสิทธิ์พร ชัย
งาม

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

คณิตศาสตร์

13 นายสุริยะ สาแก้ว

ครู

คศ.2

ชานาญการ ค.บ.

คณิตศาสตร์

14 นางรัชนีกร โคตุทา

ครู

คศ.3

ชานาญการ ศษ.ม.
พิเศษ

หลักสูตรและการ
สอน

การบัญชี

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย
 โทร: 0630237789
Email:Banjusuk2013@gmail.com
Fb: สุรพงษ์ บรรจุสุข
Id-line: 0630237789

โทร: 0933499963
Email: nongluck@sermwit.ac.th
Fb:Sta nongluck
Id-line: 0933499963
 โทร: 087-9643023
Email: rasitporn@sermwit.ac.th
Fb:ประสิทธิ์พร ชัยงาม
Id-line: 087-9643023

 โทร: 0864807609
Email:
manchester13579@hotmail.com
Fb: สุริยะ สาแก้ว
Id-line: 0864807609
 โทร: 0814708207
Email:
ratchanee2815@hotmail.com
Fb: Ratchaneekorn Kotuta
Id-line: 0814708207

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

15 นายภูมิพิทักษ์ เจริญ
ไว

ครู

16 นางอุมาพร สุดาปัน

พนักงาน
ราชการ

วิทยฐานะ

คศ.3

1

วุฒิ

ชานาญการ วท.ม.
พิเศษ

ค.บ.

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

10

สอนในระดับ
สาขา/วิชาเอก ม.
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ต้น ปลาย
คณิตศาสตรศึกษา
 โทร: 0968959964
Email:Phumpithak19@gmail.com
Fb: Phumpithak Charoenwai
Id-line: 0968959964
คณิตศาสตร์

โทร: 0943561261
Email: Umaporn@sermwit.ac.th
Fb:อุมาพร สุดาปัน
Id-line: 0943561261

4

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

รวม

-

1

-

16

หมายเหตุ

