
 คส. 4/11

ต าแหน่ง/ ต าแหน่งเลขที/่ ต าแหน่งเลขที/่

สถานศึกษา เลขที่จ่ายตรง เลขที่จ่ายตรง
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

1 นางมาลีวรรณ สุขอนันต์ ค.บ. ครู 651 ครู 841 15
(ภาษาองักฤษ) รร.บ้านแหลม 0030234 รร.อนุบาลจนัทบุรี 0028412 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.จนัทบุรี เขต 2

2 นางสาวนภาศิริ ตระกูลมีเมตตา ศศ.บ. ครู 1418 ครู 2493 15
(ส่ือสารมวลชนทางกฬีา) รร.บ้านเนินจ าปา 0029413 รร.อนุบาลจนัทบุรี 0028430 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอแกง่หางแมว อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
ศษ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1

(การบริหารการศึกษา) สพป.จนัทบุรี เขต 1
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

3 นางอรจริา ยอดค า วท.บ. ครู 82487 ครู 2865 15
(ระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์) รร.วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลัย 0363356 รร.อนุบาลจนัทบุรี 0028439 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอบ้านบึง อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
วท.ม. จงัหวัดชลบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1

(วิจยั วัดผลฯ) สพม.18
มหาวิทยาลัยบูรพา

4 นางสุภาพร คชาบาล กศ.บ. ครู 1803 ครู 170 15
(ภาษาองักฤษ) รร.อนุบาลจนัทบุรี 0028687 รร.สฤษดิเดช 0028632 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
กศ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1

(การบริหารการศึกษา) สพป.จนัทบุรี เขต 1
มหาวิทยาลัยบูรพา

5 นางสาววันวิสา ออ่นภักดี กศ.บ. ครู 2893 ครู 1722 15
(สังคมศึกษา) รร.บ้านคลองครก 0029393 รร.สฤษดิเดช 0028770 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอแกง่หางแมว อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
ศษ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1

(การบริหารการศึกษา) สพป.จนัทบุรี เขต 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

6 นายทัศนัย ขวนขวาย ค.บ. ครู 1327 ครู 318 15
(การศึกษาพเิศษ) ศูนย์การศึกษาพเิศษจงัหวัดจนัทบุรี0434361 รร.วัดจนัทนาราม 0028709 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1
ส านักบริหารงานการศึกษาพเิศษ

7 นายธงธวัช กฤตยาธร ศศ.บ. ครู 4453 ครู 997 15
(ศิลปกรรม) รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ 0068879 รร.วัดจนัทนาราม 0028450 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
จงัหวัดตราด สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.ตราด

บัญชีรายละเอียดยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แนบทา้ยค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ที ่  78/2564    สั่ง ณ วันที ่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ที่
ชื่อ - ชื่อสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/วิชาเอก/

สถาบันการศึกษา

ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่เดิม ต าแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง
ต้ังแต่
วันที่

หมายเหตุ
ต าแหน่ง



 คส. 4/11

ต าแหน่ง/ ต าแหน่งเลขที/่ ต าแหน่งเลขที/่

สถานศึกษา เลขที่จ่ายตรง เลขที่จ่ายตรง

บัญชีรายละเอียดยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แนบทา้ยค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ที ่  78/2564    สั่ง ณ วันที ่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ที่
ชื่อ - ชื่อสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/วิชาเอก/

สถาบันการศึกษา

ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่เดิม ต าแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง
ต้ังแต่
วันที่

หมายเหตุ
ต าแหน่ง

8 นางสาวหัทยา ชนะสิทธ์ิ กศ.บ. ครู 703 ครู 1342 15
(การสอนภาษาองักฤษ) รร.วัดท่าเรือ 0198195 รร.บ้านคลองลาว 0029178 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอนายายอาม 2564
กศ.ม. จงัหวัดระยอง สพป.จนัทบุรี เขต 1

(การบริหารการศึกษา) สพป.ระยอง 1
มหาวิทยาลัยบูรพา

9 นางสาวนิจพร ขุนเทพ ค.บ. ครู 2935 ครู 472 15
(การศึกษาปฐมวัย) รร.บ้านคลองบางบ่อ 0200428 รร.บ้านคลองลาว 0029187 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอวังจนัทร์ อ าเภอนายายอาม 2564
จงัหวัดระยอง สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.ระยอง 2

10 นางสาวนภาวรรณ สันดิษฐ์ ค.บ. ครู 935 ครู 302 15
(การศึกษาปฐมวัย) รร.บ้านมาบโอน 0028914 รร.วัดโป่งแรด 0028747 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.จนัทบุรี เขต 1

11 นางสาวอจัฉรา เจริญรูป วท.บ. ครู 713 ครู 848 15
(ชีววิทยาประยุกต์) รร.บ้านคลองพร้าว 0067877 รร.บ้านมาบโอน 0028913 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเกาะช้าง อ าเภอท่าใหม่ 2564
จงัหวัดตราด สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.ตราด

12 นางสาวอมัพุชนารถ อสิรานุวัฒ ค.บ. ครู 1407 ครู 1017 15
(คณิตศาสตร์) รร.บ้านหนองเจก๊สร้อย 0029487 รร.บ้านสะพานเลือก 0029037 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ าเภอแกง่หางแมว อ าเภอท่าใหม่ 2564
จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.จนัทบุรี เขต 1

13 นางสาวศิริทิพย์ เนือ่งจ านงค์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครู 93 ครู 1269 15
(พลศึกษา) รร.วัดใหม่เนินพยอม 0037850 รร.วัดหนองไทร 0029149 มีนาคม

วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี อ าเภอศรีราชา อ าเภอนายายอาม 2564
กศ.บ. จงัหวัดชลบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1

(พลศึกษา) สพป.ชลบุรี 3
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14 นางสาวอญัคนา หัสรังค์ ค.บ. ครูช านาญการพเิศษ 1304 ครู 996 15
(การประถมศึกษา) รร.บ้านเขามะปริง 0029120 รร.บ้านเตาหม้อ 0029155 มีนาคม

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ 2564
กศ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1

(การบริหารการศึกษา) สพป.จนัทบุรี เขต 1
มหาวิทยาลัยบูรพา

15 นางสาวพมิพป์วีณ์ ไชยริน กศ.บ. ครู 532 ครู 1422 15
(ชีววิทยา) รร.วัดห้วยโป่ง 0197964 รร.วัดนาซา 0029414 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอนายายอาม 2564
จงัหวัดระยอง สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.ระยอง 1



 คส. 4/11

ต าแหน่ง/ ต าแหน่งเลขที/่ ต าแหน่งเลขที/่

สถานศึกษา เลขที่จ่ายตรง เลขที่จ่ายตรง

บัญชีรายละเอียดยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แนบทา้ยค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ที ่  78/2564    สั่ง ณ วันที ่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ที่
ชื่อ - ชื่อสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/วิชาเอก/

สถาบันการศึกษา

ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่เดิม ต าแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง
ต้ังแต่
วันที่

หมายเหตุ
ต าแหน่ง

16 นางสาววทันยา  ยุทธเสรี ศษ.บ. ครู 675 ครู 1803 15
(คอมพวิเตอร์ศึกษา) รร.ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 0137705 รร.อนุบาลจนัทบุรี 0028687 มีนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
ราชมงคลธัญบุรี จงัหวัดปราจนีบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 1

สพป.ปราจนีบุรี 2
17 นางสาวสุชญา บุญยัง กศ.ม. ครู 1251 ครู 2893 15

(การศึกษาปฐมวัย) รร.วัดพลงช้างเผือก 0199553 รร.บ้านคลองครก 0029393 มีนาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ าเภอแกลง อ าเภอแกง่หางแมว 2564

จงัหวัดระยอง สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.ระยอง 2

18 นางสาวสินีนาฏ แกว้เจริญรุ่งเรือง ค.บ. ครู 2161 ครู 1418 15
(การประถมศึกษา) รร.บ้านกึ้ดสามสิบ 0180338 รร.บ้านเนินจ าปา 0029413 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อ าเภอปางมะผ้า อ าเภอแกง่หางแมว 2564
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน 1

19 นายสนิท เมฆสุข วท.บ. ครู 5147 ครู 1375 15
(เกษตรศาสตร์) ร.ร.วัดหนองคูน้อย 0107143 รร.บ้านเนินจ าปา 0029435 มีนาคม

วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ อ าเภอไพศาลี อ าเภอแกง่หางแมว 2564
จงัหวัดนครสวรรค์ สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

20 นางสาวศิริลักษณ์ ฉายาชวลิต ศษ.บ. ครู 759 ครู 2743 15
(การศึกษาปฐมวัย) รร.วัดแกลงบน 0198229 รร.บ้านวังอแีอน่ 0029482 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอแกง่หางแมว 2564
จงัหวัดระยอง สพป.จนัทบุรี เขต 1
สพป.ระยอง 1

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
21 นางสาววงษ์ศิริ มีศรี ค.บ. ครู 1375 ครู 583 15

(การประถมศึกษา) รร.บ้านเนินจ าปา 0029435 รร.วัดอมิั้ง (พานิชราษฎร์อทุิศ)0029584 มีนาคม
สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอแกง่หางแมว อ.ขลุง 2564

จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.จนัทบุรี เขต 1 สพป.จนัทบุรี เขต 2

22 นางสาวกรกมล แกว้พร้ิง ศศ.บ. ครู 562 ครู 69 15
(ส่ือสารมวลชน) รร.บ้านหนองสลุด 0029825 รร.วัดสะตอน้อย 0030460 มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ าเภอมะขาม อ.ขลุง 2564
ป.บัณฑิต จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

(วิชาชีพครู) สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี

23 นางสาวกนกวรรณ วิเชียรโชติ ค.บ. ครู 959 ครู 2097 15
(การศึกษาปฐมวัย) รร.วัดฆ้อ 0068436 รร.วัดตะปอนใหญ่ (เศวตวิทยาคาร)0030637 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเขาสมิง อ.ขลุง 2564
จงัหวัดตราด จ.จนัทบุรี
สพป.ตราด สพป.จนัทบุรี เขต 2



 คส. 4/11

ต าแหน่ง/ ต าแหน่งเลขที/่ ต าแหน่งเลขที/่

สถานศึกษา เลขที่จ่ายตรง เลขที่จ่ายตรง

บัญชีรายละเอียดยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แนบทา้ยค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ที ่  78/2564    สั่ง ณ วันที ่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ที่
ชื่อ - ชื่อสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/วิชาเอก/

สถาบันการศึกษา
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24 นางสาวจฑุาพร อรุณรัตน์ ค.บ. ครู 2743 ครู 726 15
(ภาษาองักฤษ) รร.บ้านวังอแีอน่ 0029482 รร.บ้านตรอกนอง (ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)0029656 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ าเภอแกง่หางแมว อ.ขลุง 2564
จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.จนัทบุรี เขต 1 สพป.จนัทบุรี เขต 2

25 นางสาวพมิพร พงษ์พานิช กศ.บ. ครู 2769 ครู 1509 15
(ภาษาองักฤษ) รร.วัดส าโรง 0030305 รร.บ้านบ่อ (จงจนิต์รุจริวงศ์อปุถัมภ์ 3)0030050 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอสอยดาว อ.ขลุง 2564
กศ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

(การบริหารการศึกษา) สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยบูรพา

26 นายปรัชญาวุฒิ พนัสาง ศษ.บ. ครู 1814 ครู 696 15
(ภาษาองักฤษ) รร.บ้านทุง่ม่วง 0030009 รร.บ้านบ่อเวฬุ 0029719 มีนาคม

มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ.ขลุง 2564
จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2

27 นางสาวดุษฎี ชัยสวัสด์ิ ค.บ. ครู 431 ครู 662 15
(ภาษาไทย) รร.บ้านด่านชุมพล 0068039 รร.วัดเวฬุวัน 0029632 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ าเภอบ่อไร่ อ.ขลุง 2564
ศษ.ม. จงัหวัดตราด จ.จนัทบุรี

(การบริหารการศึกษา) สพป.ตราด สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยรามค าแหง

28 นายบุรินทร์ธร งามเฉลา วท.บ. ครู 2279 ครู 2021 15
(พลศึกษา) รร.บ้านบ่อไทย 0167924 รร.วัดทุง่เพล (พรช านิอปุถัมภ์)0029817 มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอหนองไผ่ อ.มะขาม 2564
จงัหวัดเพชรบูรณ์ จ.จนัทบุรี
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป.จนัทบุรี เขต 2

29 นางวราภรณ์ มุลิ ศษ.บ. ครู 1562 ครู 2988 15
(ปฐมวัย) รร.บ้านป่าวิไล 0030211 รร.บ้านปัน้หม้อ 0030258 มีนาคม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สโมสรไลออนส์จนัทบุรีอปุถัมภ์) อ.โป่งน้ าร้อน 2564
กศ.ม. อ าเภอโป่งน้ าร้อน จ.จนัทบุรี

(การบริหารการศึกษา) จงัหวัดจนัทบุรี สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.จนัทบุรี เขต 2

30 นางสาวขนิษฐา บัวภา ค.บ. ครู 1421 ครู 1464 15
(การศึกษาปฐมวัย) รร.บางบัว (เพ่งต้ังตรงจติรวิทยาคาร) 0000237 รร.วัดทับไทร 0030764 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เขตจตุจกัร อ.โป่งน้ าร้อน 2564
กรุงเทพมหานคร จ.จนัทบุรี
สพป.กรุงเทพมหานคร สพป.จนัทบุรี เขต 2

31 นางสาวศิริพร วงค์สมัคร ค.บ. ครู 9679 ครู 563 15
(ภาษาองักฤษ) รร.วัดท่าเรือ 0094422 รร.บ้านคลองคต 0030174 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเมืองระยอง อ.โป่งน้ าร้อน 2564
จงัหวัดระยอง จ.จนัทบุรี
สพป.ระยอง เขต 1 สพป.จนัทบุรี เขต 2
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32 นางสาวรัชนี แกว้สีม่วง ศศ.บ. ครู 1148 ครู 656 15
(การบัญชี) รร.มหาธิคุณวิทยา 0246951 รร.บ้านคลองคต 0030175 มีนาคม

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอคลองหาด อ.โป่งน้ าร้อน 2564
ศษ.บ. จงัหวัดสระแกว้ จ.จนัทบุรี

(การศึกษาปฐมวัย) สพป.สระแกว้ เขต 1 สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

33 นายสุกจิ เรืองสมบัติ ค.บ. ครู 137 ครู 847 15
(คณิตศาสตร์) รร.บ้านด่าน (ราษฎรบ ารุง) 0246384 รร.บ้านกระทิงทอง 0030453 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเมืองสระแกว้ อ.สอยดาว 2564
จงัหวัดสระแกว้ จ.จนัทบุรี
สพป.สระแกว้ เขต 1 สพป.จนัทบุรี เขต 2

34 นางอไุร ล้ิมเจริญ ศศ.บ. ครู 1126 ครู 1643 15
(ภาษาองักฤษ) รร.สังวาลย์วิทย์ 6 0030309 รร.บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห)์0030275 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี อ าเภอสอยดาว อ.สอยดาว 2564
จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2

35 นางสาวสันทนีย์ หงษ์ทอง ค.บ. ครู 2808 ครู 2372 15
(การศึกษาปฐมวัย) รร.วัดบ้านนา (ฟนิวิทยาคม)0037869 รร.บ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอ าเภอสอยดาว)0030406 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อ าเภอศรีราชา อ.สอยดาว 2564
จงัหวัดชลบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 3 สพป.จนัทบุรี เขต 2

36 นางสาวพชัราภรณ์ ค้าผล กศ.บ. ครู 2563 ครู 2817 15
(เทคโนโลยีการศึกษา) รร.วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อปุถัมภ์) 0251428 รร.บ้านทับช้าง 0030550 มีนาคม
มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอหนองแค อ.สอยดาว 2564

จงัหวัดสระบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.สระบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2

37 นางสาวณัฐชินาถ ไชยมงคล ค.บ. ครู 3111 ครู 1881 15
(ภาษาองักฤษ) รร.บ้านสวนส้ม 0030368 รร.ส.ไทยเสรีอตุสาหกรรม 20030522 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อ าเภอสอยดาว อ.สอยดาว 2564
จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2

38 นางสาวจญิห์ณิภา เพง็ผล ค.บ. ครู 2868 ครู 2432 15
(คณิตศาสตร์) รร.บ้านจางวาง 0030140 รร.หนองมะค่า 0030431 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ.สอยดาว 2564
ศษ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

(การบริหารการศึกษา) สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

39 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วประดับ ค.บ. ครู 524 ครู 591 15
(สังคมศึกษา) รร.เกาะช้างวิทยาคม 0363000 รร.วัดคลองตะเคียน 0030620 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเกาะช้าง อ.เขาคิชฌกฏู 2564
จงัหวัดตราด จ.จนัทบุรี
สพม.จนัทบุรี ตราด สพป.จนัทบุรี เขต 2
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40 นางสาวพชิญา บุตรธาจารย์ ค.บ. ครู 3101 ครู 2119 15
(ภาษาไทย) รร.วัดเขาน้อย 0200086 รร.วัดกะทิง (ขันธสโรอปุถัมภ์)0030598 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอแกลง อ.เขาคิชฌกฏู 2564
จงัหวัดระยอง จ.จนัทบุรี
สพป.ระยอง เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2

41 นางสาวธัญญาภรณ์ รุจชิอบ บธ.บ. ครู 581 ครู 2054 15
(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) รร.ชุมชนวัดบางขัน 0131454 รร.วัดโป่ง 0029852 มีนาคม

สถาบันราชภัฏพระนคร อ าเภอคลองหลวง อ.มะขาม 2564
ปว.ค. จงัหวัดปทุมธานี จ.จนัทบุรี

(ปฐมวัย) สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศษ.ม.
(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

42 นางสาวมัทนี สีมา วท.บ. ครู 7799 ครู 2396
(ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)) รร.บ้านคลองคต 0030181 รร.วัดบางกะไชย (สวนโพธิรัตนบ ารุง)0029919
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ.โป่งน้ าร้อน อ.แหลมสิงห์

ป.บัณฑิต จ.จนัทบุรี จ.จนัทบุรี
(วิชาชีพครู) สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
43 นางสาวสุภัชญา สูยะศรี ศษ.บ. ครู 1579 ครู 2231 15

(คณิตศาสตร์) รร.ราษฎร์พฒันาสามัคคี 0030156 รร.วัดท่าหัวแหวน (ประจกัษ์พงษ์วิทยา)0029886 มีนาคม
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ.แหลมสิงห์ 2564

จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี
สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2

44 นางวรนุช นิม่ออ่น ค.บ. ครู 3344 ครู 1885 15
(การประถมศึกษา) รร.บ้านเขาแกว้ 0030450 รร.บ้านโป่งเจริญชัย 0030584 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอสอยดาว อ.สอยดาว 2564
ศษ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จ.จนัทบุรี

(การบริหารการศึกษา) สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

45 นางณัฐปภัสร์ ศักด์ิศรีกรม ศศ.บ. ครู 988 ครู 2112 15
(รัฐศาสตร์) รร.บ้านเนินตะบก 0068122 รร.บ้านชากไทย 0030651 มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ าเภอเขาสมิง อ.เขาคิชฌกฏู 2564
ป.บัณฑิต จงัหวัดตราด จ.จนัทบุรี

(วิชาชีพครู) สพป.ตราด สพป.จนัทบุรี เขต 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

46 นายเกษมสันต์ วรรณวงษ์ ค.บ. ครู 1657 ครู 2868 15
(คณิตศาสตร์) รร.บ้านเนินสุขส ารอง 0199905 รร.บ้านจางวาง 0030140 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอแกลง อ.โป่งน้ าร้อน 2564
จงัหวัดระยอง จ.จนัทบุรี
สพป.ระยอง เขต 2 สพป.จนัทบุรี เขต 2
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ต้ังแต่
วันที่

หมายเหตุ
ต าแหน่ง

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
47 นายภัทรพล  เจริญเมือง กศ.บ. ครู 1138 ครู 81605 15

 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย 0019771 รร.เบญจมราชูทิศ จ.จนัทบุรี0361621 มีนาคม
มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564

จงัหวัดชลบุรี จงัหวัดจนัทบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 2 สพม.จนัทบุรี ตราด

48 นางสาวพนัทิวา วาศนาวิน ศษ.บ. ครู 3442 ครู 81628 15
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ร.ร.สวนกหุลาบวิทยาลัย 0364740 รร.เบญจมราชูทิศ จ.จนัทบุรี0361632 มีนาคม
สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ อ าเภอศรีราชา อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564

จงัหวัดชลบุรี จงัหวัดจนัทบุรี
สพม.ชลบุรี ระยอง สพม.จนัทบุรี ตราด

49 นายณรงค์  จนัทะภา กศ.บ. ครู 19 ครู 81783 15
ดุริยางคศาสตร์สากล รร.สฤษดิเดช 0028627 รร.ศรียานุสรณ์ 0362530 มีนาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
ศษ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

การบริหารการศึกษา สพป.จนัทบุรี เขต 1 สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

50 นายค าสิงห์  ทองประ ค.บ. ครู 1952 ครู 81812 15
พลศึกษา รร.บ้านทับช้าง 0030547 รร.ศรียานุสรณ์ 0362550 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี อ าเภอสอยดาว อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี
สพป.จนัทบุรี เขต 2 สพม.จนัทบุรี ตราด

51 นางสาววราลักษณ์  จงัอนิทร์ ค.บ. ครู 126056 ครู 11973 15
ภาษาองักฤษ รร.ทุง่ไชยพทิยาฯ 390757 รร.ศรียานุสรณ์ 0362460 มีนาคม

สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ อ าเภออทุุมพรพสัิย อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
ศษ.ม. จงัหวัดศรีสะเกษ จงัหวัดจนัทบุรี

หลักสูตรและการสอน สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

52 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรศิริย่ิงยง ศษ.บ. ครู 83976 ครู 81725 15
การสอนวิทยาศาสตร์ รร.บ่อไร่วิทยาคม 0362939 รร.ศรียานุสรณ์ 0362493 มีนาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
ศษ.ม. จงัหวัดตราด จงัหวัดจนัทบุรี

เทคโนโลยีการศึกษา สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

53 นายธนกร  นาคปัญญพนิิจ ศศ.บ. ครู 106395 ครู 83456 15
การพฒันาชุมชน รร.บัวหลวงวิทยาคม 0402736 รร.เบญจมานุสรณ์ 361794 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
ศษ.ม. จงัหวัดบุรีรัมย์ จงัหวัดจนัทบุรี

การบริหารการศึกษา สพม.บุรีรัมย์ สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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ต าแหน่ง/ ต าแหน่งเลขที/่ ต าแหน่งเลขที/่

สถานศึกษา เลขที่จ่ายตรง เลขที่จ่ายตรง

บัญชีรายละเอียดยา้ยและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แนบทา้ยค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ที ่  78/2564    สั่ง ณ วันที ่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ที่
ชื่อ - ชื่อสกลุ

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/วิชาเอก/

สถาบันการศึกษา

ต าแหน่งทีด่ ารงอยู่เดิม ต าแหน่งทีไ่ด้รับแต่งต้ัง
ต้ังแต่
วันที่

หมายเหตุ
ต าแหน่ง

54 นางสาวสมศิริ  ล้ินลา วท.บ. ครู 84787 ครู 549 15
วิทยาการคอมพวิเตอร์ รร.สอยดาววิทยา 0362253 รร.เบญจมานุสรณ์ 0361739 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอสอยดาว อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี
สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด

55 นางสาววรรณวิสาข์  นิยมวงษ์ ศษ.บ. ครู 200 ครู 110153 15
นาฏศิลป์ไทย รร.นายายอามพทิยาคม 0362323 รร.บางกะจะ 0361729 มีนาคม

สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ อ าเภอนายายอาม อ าเภอเมืองจนัทบุรี 2564
กศ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

การบริหารการศึกษา สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยบูรพา

56 นางสาวแกว้ตา ติสันเทียะ ค.บ. ครู 15178 ครู 3492 15
ภาษาองักฤษ รร.มาบตาพดุพนัพทิยาคาร0365881 รร.ท่าใหม"่พลูสวัสด์ิราษฎร์นุกลู"0362279 มีนาคม

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเมืองระยอง อ าเภอท่าใหม่ 2564
ศษ.ม. จงัหวัดระยอง จงัหวัดจนัทบุรี

บริหารการศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

57 นางสาวประภัสรา  วรรณสุข ค.บ. ครู 712 ครู 133422 15
สังคมศึกษา รร.วัดดินแดง 0068452 รร.ท่าใหม"่พลูสวัสด์ิราษฎร์นุกลู"0362273 มีนาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเขาสมิง อ าเภอท่าใหม่ 2564
จงัหวัดตราด จงัหวัดจนัทบุรี
สพป.ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด

58 นางสาววารุณี  อทิธิพทัธ์อเนก ศษ.บ. ครู 23678 ครู 82010 15
เคมี รร.คลองใหญ่วิทยาคม 0362870 รร.ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์0361923 มีนาคม

มหาวิทยาลัยรามค าแหง อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอท่าใหม่ 2564
จงัหวัดตราด จงัหวัดจนัทบุรี
สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด

59 นายยรรยง  นาคนวล กศ.บ. ครู 111579 ครู 81848 15
สังคมศึกษา รร.ทุง่ขนานวิทยา 0362281 รร.ขลุงรัชดาภิเษก 0361971 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอสอยดาว อ าเภอขลุง 2564
ศษ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

การบริหารการศึกษา สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

60 นางสุวรรณา  ดิษธรรม วท.บ. ครู 113053 ครู 81910 15
 เกษตรศาสตร์ (พชืไร่) รร.พนัท้ายนรสิงห์วิทยา 0344557 รร.ขลุงรัชดาภิเษก 0361998 มีนาคม

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จงัหวัดสมุทรสาคร อ าเภอขลุง 2564
เจา้คุณทหารลาดกระบัง สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จงัหวัดจนัทบุรี

สพม.จนัทบุรี ตราด
61 นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย ศษ.บ. ครู 3923 ครู 85005 15

คหกรรมศาสตรศึกษา รร.วัดตโปทาราม 0037672 รร.มะขามสรรเสริญ 0362066 มีนาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ าเภอศรีราชา อ าเภอมะขาม 2564

สพป.ชลบุรี เขต 3 จงัหวัดจนัทบุรี
สพม.จนัทบุรี ตราด
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ต าแหน่ง

62 นายธวัชชัย  วิเวโก ศษ.บ. ครู 1739 ครู 1628 15
พลศึกษา รร.วัดจนัทนาราม 0028710 รร.คิชฌกฏูวิทยา 0362383 มีนาคม

สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตชลบรีุ อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอเขาคิชฌกฏู 2564
ศษ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

พลศึกษา สพป.จนัทบุรี เขต 1 สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ วิทยาเขตชลบรีุ

63 นางสาวณัฐชา สวัสดิไชย กศ.บ. ครู 1661 ครู 104981 15
ภาษาจนี รร.สอยดาววิทยา 0362243 รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ 0362114 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอสอยดาว อ าเภอแหลมสิงห์ 2564
กศ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

การบริหารการศึกษา สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยบูรพา

64 นางสาวจริาพร  แกว้บัวโฮม กศ.บ. ครู 1078 ครู 84049 15
ภาษาองักฤษ รร.คลองใหญ่วิทยาคม 0362894 รร.สอยดาววิทยา 0362227 มีนาคม

มหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอสอยดาว 2564
จงัหวัดตราด จงัหวัดจนัทบุรี
สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด

65 ว่าที ่ร.ต.วิฑูรย์  วงศ์จนัทร์ วท.บ. ครู 124783 ครู 111579 15
คณิตศาสตร์ รร.โป่งน้ าร้อนวิทยาคม 0362137 รร.ทุง่ขนานวิทยา 0362281 มีนาคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอสอยดาว 2564
กศ.ม. จงัหวัดจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี

การบริหารการศึกษา สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด
มหาวิทยาลัยบูรพา

66 นางสาวนวรัตน์  ปัดป้อง วท.บ. ครู 1120 ครู 124783 15
สถิติประยุกต์ รร.เกาะช้างวิทยาคม 0363002 รร.โป่งน้ าร้อนวิทยาคม 0362137 มีนาคม

สถาบันราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเกาะช้าง อ าเภอโป่งน้ าร้อน 2564
จงัหวัดตราด จงัหวัดจนัทบุรี
สพม.จนัทบุรี ตราด สพม.จนัทบุรี ตราด

หมายเหตุ  1. ให้สับเปล่ียนอตัราเงินเดือนกบัต าแหน่งทีใ่ช้รับย้ายทัง้ 66 ราย
หมายเหตุ  2. ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง


