
ชื่อ - ชื่อสกุล วฒิุ /

เลขประจําตัวประชาชน วิชาเอก ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

1 นางปาริชาต  ปานนี้ ค.บ. ครู ครู 15

(วิทยาศาสตรทั่วไป) ร.ร.พลิ้ว ร.ร.สฤษดิเดช มีนาคม

อ.แหลมสิงห อ.เมืองจันทบุรี 2562

สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 1

2 นางสาวนิตยา  คําโท ค.บ. ครู ครู 15

(วิทยาศาสตรทั่วไป) ร.ร.บานนาสนาดก ร.ร.สฤษดิเดช มีนาคม

ศษ.ม. อ.โปงน้ํารอน อ.เมืองจันทบุรี 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 1

3 นายนริศ  นิลขันธ พธ.บ. ครู ครู 15

(รัฐศาสตร) ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร ร.ร.สฤษดิเดช มีนาคม

ป.บัณฑิต อ.โปงน้ํารอน อ.เมืองจันทบุรี 2562

สพม.17 สพป.จันทบุรี เขต 1

4 นางสาวขนิษฐา  ขจรชีพ กศ.บ. ครู ครู 15

(การสอนภาษาไทย) ร.ร.บานเขาแกววทิยา ร.ร.สฤษดิเดช มีนาคม

ศศ.ม. อ.ทาใหม อ.เมืองจันทบุรี 2562

(การสอนภาษาไทย- สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 1

ในฐานะภาษาตางประเทศ)

กศ.ม.

(การบริหารการศึกษา)

5 นางสาววัลลีย  จตุพลัง ศษ.บ. ครู ครู 15

(สุขศึกษา-จิตวิทยา) ร.ร.วัดตกพรม ร.ร.สฤษดิเดช มีนาคม

ศษ.ม. อ.ขลุง อ.เมืองจันทบุรี 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 1

บัญชีรายละเอียดยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่    83/2562  สั่ง  ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนงและหนวยงานราชการเดิมตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง

ที่
ตั้งแต

วันท่ี

1



ชื่อ - ชื่อสกุล วฒิุ /

เลขประจําตัวประชาชน วิชาเอก ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

บัญชีรายละเอียดยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่    83/2562  สั่ง  ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนงและหนวยงานราชการเดิมตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง

ที่
ตั้งแต

วันท่ี

6 นายสุทัศน  วิลัยการ บธ.บ. ครู ครู 15

(คอมพิวเตอรธรุกิจ) ร.ร.บานโคกวัด ร.ร.สฤษดิเดช มีนาคม

ป.บัณฑิต อ.แกงหางแมว อ.เมืองจันทบุรี 2562

กศ.ม. สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 1

(การบริหารการศึกษา)

7 นางสาวพุมทอง ไชยราช กศ.บ. ครู ครู 15

(ภาษาอังกฤษ) ร.ร.บานประตง ร.ร.สฤษดิเดช มีนาคม

กศ.ม. อ.สอยดาว อ.เมืองจันทบุรี 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 1

8 นางสาวกฤตติการ  งามเอนก วท.บ. ครู ครู 15

(วิทยาศาสตรและ- ร.ร.บานเนินพลับหวาน ร.ร.วัดพลับพลา มีนาคม

เทคโนโลยีการอาหาร) อ.บางละมุง อ.เมืองจันทบุรี 2562

กศ.ม. สพป.ชลบุรี 3 สพป.จันทบุรี เขต 1

(การบริหารการศึกษา)

9 นางรัจจนา  พงษขยัน ค.บ. ครู ครู 15

(สังคมศึกษา) ร.ร.วัดขุนซอง ร.ร.วัดพลับพลา มีนาคม

อ.แกงหางแมว อ.เมืองจันทบุรี 2562

สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 1

10 วาที่ ร.ต.หญิงวรัญญา  พิทักษา ค.บ. ครู ครู 15

(การประถมศึกษา) ร.ร.บานทรัพยเจริญ ร.ร.บานแกว มีนาคม

อ.สอยดาว อ.เมืองจันทบุรี 2562

สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 1

11 นางสาวสุพัฒ  ศรีทองคํา ค.บ. ครู ครู 15

(การศึกษาปฐมวัย) ร.ร.บานคลองมะขาม ร.ร.บานตนกระบก มีนาคม

อ.คลองใหญ อ.ทาใหม 2562

สพป.ตราด สพป.จันทบุรี เขต 1

2



ชื่อ - ชื่อสกุล วฒิุ /

เลขประจําตัวประชาชน วิชาเอก ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

บัญชีรายละเอียดยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่    83/2562  สั่ง  ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนงและหนวยงานราชการเดิมตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง

ที่
ตั้งแต

วันท่ี

12 นางสาวธรรมรัตน  พงษทอง ค.บ. ครู ครู 15

(การศึกษาปฐมวัย) ร.ร.บานบอไฟไหม ร.ร.วัดขุนซอง มีนาคม

กศ.ม. อ.แกงหางแมว อ.แหงหางแมว 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 1

13 นายวชิธร  คลองกาย ศษ.บ. ครู ครู 15

(ดนตรคีีตศิลปไทยศึกษา) ร.ร.บานบึง(ศรีราชา) ร.ร.อนุบาลบานหนองคลา มีนาคม

อ.ศรีราชา อ.ทาใหม 2562

สพป.ชลบุรี 3 สพป.จันทบุรี เขต 1

14 นางสาวเยาวลักษณ  กองจินดา บธ.บ. ครู ครู 15

(คอมพิวเตอรธรุกิจ) ร.ร.บานทากระดาน ร.ร.บานเขาแกววทิยา มีนาคม

ป.บัณฑิต อ.สนามชัยเขต อ.ทาใหม 2562

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 1

15 นางสาววิไลพร  ศรีบุญมา ค.บ. ครู ครู 15

(สังคมศึกษา) ร.ร.ชุมชนบานบุเปอย ร.ร.วัดขุนซอง มีนาคม

อ.น้ํายืน อ.แหงหางแมว 2562

สพป.อุบลราชธานี 5 สพป.จันทบุรี เขต 1

16 นางสาวชนิดา  ปารมีพิทักษ ค.บ. ครู ครู 15

(คณิตศาสตร) ร.ร.บานหวยกบ ร.ร.บานหนองเจ็กสรอย มีนาคม

ศษ.ม. อ.สังขละบุรี อ.แหงหางแมว 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.กาญจนบุรี 3 สพป.จันทบุรี เขต 1

3



ชื่อ - ชื่อสกุล วฒิุ /

เลขประจําตัวประชาชน วิชาเอก ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

บัญชีรายละเอียดยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่    83/2562  สั่ง  ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนงและหนวยงานราชการเดิมตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง

ที่
ตั้งแต

วันท่ี

สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

17 นางสาวสุภาดา  สงฆพิมพ ค.บ. ครู ครู 15

(คณิตศาสตร) ร.ร.นาคดีอนุสรณ ร.ร.บานทับชาง มีนาคม

กศ.ม. อ.เมืองสมุทรปราการ อ.สอยดาว 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 2

18 นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ ค.บ. ครู ครู 15

(การประถมศึกษา) ร.ร.บานทาซุง ร.ร.บานสวนสม มีนาคม

ศษ.ม. อ.สนามชัยเขต อ.สอยดาว 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 2

19 นางสาคร  บังเกิด ค.บ. ครู ครู 15

(ประถมศึกษา) ร.ร.วัดประณีต ร.ร.ปากน้ําแหลมสิงห มีนาคม

อ.เขาสมิง อ.แหลมสิงห 2562

สพป.ตราด สพป.จันทบุรี เขต 2

20 นางสาวกาญจนา  ปกษาพันธ ศศ.บ. ครู ครู 15

(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ร.ร.ดงใหญพัฒนา (ดงใหญ 4) บานโปงน้ํารอน มีนาคม

ศษ.ม. อ.ปะคํา อ.โปงน้ํารอน 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.บุรีรัมย เขต 3 สพป.จันทบุรี เขต 2

21 นายชวลิต  ชิดปรางค วท.บ. ครู ครู 15

(วิทยาศาสตร- ร.ร.บานคลองครก ร.ร.บานจันทเขลม มีนาคม

การออกกําลังกายกีฬา) อ.แกงหางแมว อ.เขาคิชฌกูฏ 2562

สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 2

22 นางสาวสุนิสา  ณรงคเพชร ค.บ. 5 ป ครู ครู 15

(คณิตศาสตร) ร.ร.บานหนองเจกสรอย ร.ร.บานสวนสม มีนาคม

ศษ.ม. อ.แกงหางแมว อ.สอยดาว 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 2

4



ชื่อ - ชื่อสกุล วฒิุ /

เลขประจําตัวประชาชน วิชาเอก ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

บัญชีรายละเอียดยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่    83/2562  สั่ง  ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนงและหนวยงานราชการเดิมตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง

ที่
ตั้งแต

วันท่ี

23 นางสาวยุพา เชาวอารีย กศ.บ. ครู ครู 15

(พลศึกษา) ร.ร.พลิ้ว ร.ร.วัดหนองชิ่ม มีนาคม

อ.แหลมสิงห อ.แหลมสิงห 2562

สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 2

24 นางสาวกรรทิมา  ยางสิงออ ค.บ. ครู ครู 15

(สังคมศึกษา) ร.ร.บานโปงน้ํารอน บานมะขาม มีนาคม

อ.โปงน้ํารอน อ.มะขาม 2562

สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 2

25 นางบงกช  วุฒิเกษตรสกุล ค.บ. ครู ครู 15

(การศึกษาปฐมวัย) ร.ร.บานทรัพยเจริญ ร.ร.พลิ้ว มีนาคม

อ.สอยดาว อ.แหลมสิงห 2562

สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 2

26 นาวสาวพัชรียา บุญรุง วท.บ. ครู ครู 15

(วิทยาการคอมพิวเตอร) ร.ร.บานบอเวฬุ ร.ร.พลิ้ว มีนาคม

กศ.ม. อ.ขลุง อ.แหลมสิงห 2562

(การบริหารการศึกษา) สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 2

27 นางมณฑณี  วาชะอุม กศ.บ. ครู ครู 15

(พลศึกษา) ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม ร.ร.วัดตกพรม มีนาคม

กศ.ม. อ.เมืองสมุทรปราการ อ.ขลุง 2562

(พลศึกษา) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 สพป.จันทบุรี เขต 2 

28 นางทิศา  ฐานะพัฒน ค.บ. ครู ครู 15

(ประถมศึกษา) ร.ร.บานแปลง ร.ร.บานทรัพยเจริญ มีนาคม

ค.ม. อ.โปงน้ํารอน อ.สอยดาว 2562

(บริหารการศึกษา) สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป.จันทบุรี เขต 2 

5



ชื่อ - ชื่อสกุล วฒิุ /

เลขประจําตัวประชาชน วิชาเอก ตําแหนง/สังกัด ตําแหนง/สังกัด

บัญชีรายละเอียดยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหนงครู

แนบทายคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ที่    83/2562  สั่ง  ณ วันที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ตําแหนงและหนวยงานราชการเดิมตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง

ที่
ตั้งแต

วันท่ี

สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

29 นางสาวกันยารัตน  แกวพริ้ง ค.บ. ครู ครู 15

(คณิตศาสตร) ร.ร.เขาชะเมาวิทยา ร.ร.แหลมสิงหวิทยาคมฯ มีนาคม

ศษ.ม. อ.เขาชะเมา อ.แหลมสิงห 2562

(การบริหารการศึกษา) สพม.18 สพม.17

30 นางกรวรรณ  สินธรุัตน ค.บ. ครู ครู 15

(วิทยาศาสตรทั่วไป) ร.ร.ศรีรัตนราษฎรนุเคราะห ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี มีนาคม

อ.ทาใหม อ.เมืองจันทบุรี 2562

สพม.17 สพม.17

31 นายธรีชัย  สุขผล กศ.บ. ครู ครู 15

(คณิตศาสตร) ร.ร.ตกพรมวิทยาคาร ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี มีนาคม

กศ.ม. อ.ขลุง อ.เมืองจันทบุรี 2562

(การวิจัยและสถิต-ิ สพม.17 สพม.17

ทางการศึกษา)

32 นายนิกร  ดิษธรรม ค.บ. ครู ครู 15

(คอมพิวเตอรศึกษา) ร.ร.บอวิทยาคาร ร.ร.ขลุงรัชดาภิเษก มีนาคม

กศ.ม. อ.ขลุง อ.ขลุง 2562

(การบริหารการศึกษา) สพม.17 สพม.17

33 นายวนัรบ  บุญนํา ศษ.บ. ครู ครู 15

(คอมพิวเตอรศึกษา) ร.ร.โปงน้ํารอนวิทยาคม ร.ร.ศรียานุสรณ มีนาคม

อ.โปงน้ํารอน อ.เมืองจันทบุรี 2562

สพม.17 สพม.17

34 นางสาวจิรพรรณ  จันทร ค.บ. ครู ครู 15

(สังคมศึกษา) ร.ร.โปงน้ํารอนวิทยาคม ร.ร.ศรียานุสรณ มีนาคม

กศ.ม. อ.โปงน้ํารอน อ.เมืองจันทบุรี 2562

(การบริหารการศึกษา) สพม.17 สพม.17

หมายเหตุ   1.  ใหสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนกับตําแหนงที่ใชรับการแตงตั้ง

               2.  ยายตามคํารองขอของตนเอง

               3.  ปรับปรุงตาํแหนงครูผูชวย ลําดับที่ 26 เปนตําแหนงครู
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