ทาเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาเภอปราสาท สหวิทยาเขต 7 ปีการศึกษา 2561
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

1 นายบุญสิทธิ์ วานุนาม

ครู

คศ.3

ชานาญการ กศ.บ.
พิเศษ
กศ.ม.

คณิตศาสตร์
หลักสูตรและ
การสอน

2 นางเพ็ญนภา โสติยา

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

คณิตศาสตร์

3 นางบรรพตี สิทธิสมบูรณ์

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

คณิตศาสตร์

4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง

ครู

คศ.3

ชานาญการ กศ.บ.
พิเศษ
กศ.ม.

คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการ
สอน

พนิดา สุระศร

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย
/
โทร: 0849582145
Email:Boonsit.v@gmail.com
Fb: บุญสิทธิ์ วานุนาม
Id-line:0849582145
/
โทร: 0831273144
Email: R-WERN@hotmail.com
Fb: Phennapa Sotiya
Id-line: 0831273144
/
โทร: 0854125352
Email:banpatee-6@hotmail.com
Fb: บรรพตี สิทธิสมบูรณ์
Id-line: 0854125352
/
โทร: 0868751321
Email:paewss@hotmail.com
Fb: papaew srisu
Id-line: 0868751321

หมายเหตุ
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้

รองหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

5 นางรัชนี อุดมสินานนท์

ครู

คศ.3

ชานาญการ วท.บ.
พิเศษ
ศศ.ม.

คณิตศาสตร์
การบริหาร
การศึกษา

6 นางสาวสุภา คิดนุนาม

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ
กศ.ม.

คณิตศาสตร์
หลักสูตรและ
การสอน

7 นางปริศนา ทรงวาจา

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

คณิตศาสตร์

8 นายประดับ ได้ทุกทาง

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

คณิตศาสตร์

9 นางสาวสุมณฑา มีสุข

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ
ศษ.ม.

คณิตศาสตร์
หลักสูตรและ
การสอน

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ม.
ต้น ปลาย
/
โทร: 0894247779
Email:Ratchanee001@gmail.com
Fb: RATCHANEE
Id-line: 0894247779
/
โทร: 0857778229
Email: Supakidd@gmail.com
Fb: Supatcha kidnunam
Id-line: 0857778229
/
โทร: 0819666853
Email:kate_ps.th@hotmail.com
Fb: Ken Jung
Id-line: 0819666853
/
โทร:0810700260
Email:pradab082520@gmail.com
Fb: ประดับ เถาะพูน
Id-line:
/

โทร: 0956164387
Email: Kaii-za@hotmail.com
Fb: Kaii za
Id-line: 0956164387

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

วุฒิ

สาขา/วิชาเอก

10 นางวรรณา วิโรจน์รตั น์

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ
กศ.ม.

11 นางนันทิกร สาราญสุข

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ
ศษ.ม.

12 นางแพรรดา สิทธิโสม ครู

คศ.3

ชานาญการ วท.บ.
พิเศษ
กศ.ม.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

13 นายสายบุตร พันธ์เสน

ครู

คศ.3

ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ
ค.ม.

คณิตศาสตร์
การบริหาร

14 นางอมรรัตน์ พรมมี

ครู

คศ.1

-

ค.บ.
ค.ม.

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศึกษา(แขนง
คณิตศาสตร์)
คณิตศาสตร์
การบริหาร
การศึกษา

คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการ
สอน

สอนในระดับ
ข้อมูลที่ติดต่อได้
หมายเหตุ
ม.
ม.
ต้น ปลาย
/
โทร: 0860355936
Email:Poo060621@gmail.com
Fb:วรรณา กมุติรา วิโรจน์รัตน์
Id-line:0860355936
/
โทร: 0984246326
Email: S.nanthigron@gmail.com
Fb:นันทิกร สุขประสพ
Id-line: 0984246326
/
โทร: 0882880866
Email: praerada.prae@gmail.com
Fb: แพรรดา สิทธิโสม
Id-line: 0882880866
/
โทร: 0833828251
Email:Saiboot95902554@gmail.com
Fb: ครูสายบุตร พันธ์เสน
Id-line: 0833828251
/
โทร: 0831244337
Email: amornrat_ninja_cartoon
@hotmail.com
Fb: Amornrat Sritumpawa
Id-line: 0831244337

ที่

ชื่อ - สกุล

15 นางขวัญฤดี บุญศรี

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ
ครู

คศ.2

16 นางกนกพร สาคเรศ

ครู

คศ.3

17 นางสาวพิชญ์ชามญช์
นามโคตร

ครู

คศ.2

18 นางสาวนิตยา สาธร

ครู

คศ.3

19 นายธีรนันท์ นามเสริมศรี

ครู

คศ.1

สอนในระดับ
วิทยฐานะ
วุฒิ
สาขา/วิชาเอก ม.
ข้อมูลที่ติดต่อได้
ม.
ต้น ปลาย
ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์
/
/
โทร: 0872504584
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
Email:kwan.nakin@gmail.com
Fb: Khuanruedee Boonsri
Id-line:0982715765
ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์
/
/ โทร: 0979207008
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
Email:kanokporntwk@gmail.com
Fb: kanokporn somniyam
Id-line: 0979207008
ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์
/
โทร: 0868721237
กศ.ม. บริหารการศึกษา
Email: Krupitchamon@gmail.com
Fb: Pitchamon Namkhot
Id-line: 0868721237
ชานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์
/
โทร: 0857643618
Email:nit_taya2008@live.com
Fb: Nittaya Zaza
Id-line:nit28
วท.บ. คณิตศาสตร์
/ โทร: 0653328199
Email: tiranan.nam@gmail.com
Fb: tiranan namsermsri
Id-line: krutiranan

หมายเหตุ

ที่
20

ชื่อ - สกุล

รับ
ตาแหน่ง เงินเดือน
ในอันดับ

วิทยฐานะ

สาขา/วิชาเอก
คณิตศาสตร์

/

21 นายสหภาพ เนาวะราช ครูผู้ช่วย

ศษ.บ. คณิตศาสตร์

/

22

ค.บ.

/

นางสาวปวีณา จันทร์น้อย

นางสาววันวิสา มะลิซ้อน

ครูผู้ช่วย

วุฒิ

สอนในระดับ
ม.
ม.
ต้น ปลาย

ค.บ.

ครูอัตรา
จ้าง

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

15

2

2

คณิตศาสตร์

ข้อมูลที่ติดต่อได้
โทร:0885990495
Email:paweenajannoi18@gmail.com
Fb: Paweena Apple
Id-line: paweena161218/0885990495
โทร: 0984950503
Emal: Sahaphap3251@gmail.com
Fb: Sahaphap Naowarat
Id-line: Notty3251
โทร: 0881298453
Email:wanwisa.malisorn@gmail.com
Fb: Wanwisa Malisorn
Id-line: miw -ms

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

รวม

2

-

1

22

หมายเหตุ

