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2.1  หน้าประตูโรงเรียน (เช้า) 
2.2  โรงจอดรถนักเรียน 

       ( ชุดที่ 1 ) 

 

1. นายพิพัฒฌ์พล  เนตรทิพย ์
2. นางสุภัสสร  กันโรคา 
3. นางอภิญญา  พรมรักษา 

 

1. นางนุชนารถ  ธ ารงศิริ 
2. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม 
3. นางสุภาพ  สีไพสน 

 

1. นางสาวมะลิ  ทุยไธสง 
2. นางลดาวัลย์  ใจเพชร 
3. นางจุฑาภัทร  ปะเมโท 

 

1. นางนิรามัย  โยชุ่ม 
2. นางสุระพี  อาคมคง 
3. นางสมฤดี  สุทธหลวง 

 

1. นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพัฒน์ 
2. นางสาวสมรศัมิ์  สายทอง 
3. นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก 

 

2.1  หน้าประตูโรงเรียน (เช้า) 
2.2  โรงจอดรถนักเรียน 

       ( ชุดที่ 2 ) 

 

1. นางสาวนวลลออ  น้อยกรม 
2. นางผุสดี  กินขุนทด 
3. นางพชรมน  รัตนมณ ี

 

1. นางวนัสยา  ยิ้มน้อย 
2. นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว 
3. นางสาวสิฏฐารัตน์  ขันทอง 

 

1. นางสาวสุพัตรา  อ่อนน้อมด ี
2. นางสาวรัตนา  ศุขกลิ่น 
3. นางอ าภวัล  ไชยทา 

 

1. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว 
2. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว 
3. นางสาวมะลสิา  สุธารัตน ์
4. นางสาวปิยพร  ยะตัน 

 

1. นางณอริญ  แหวนหล่อ 
2. นางสาวนิลุบล  สาระ 
3. นายสมภพ   บุญเที่ยงตรง 
4. น.ส.ศรณัย์พร แขวงแข่งขัน 
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   ดูแลนักเรียนมาสาย 
 

1. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย ์
2. นายอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ 

 

1. นายชาญณรงค์  บุญจติร 
2. นายสุรัตน์  แซงสีนวล 

 

1. นายวิเชียร  สุทธหลวง 
2. นายสมชาย  เที่ยงด ี

 

1. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว 
2. นายธมกร  ยาหลง 

 

1. นายสุรพิชญ์  วงศ์น้อย 
2. นายต่อลาภ  ส าเภา 
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   ดูแลการสแกนบัตรนักเรียน 
 

1.น.ส.วรัตม์ฐนัน  มีชาญเช่ียว 
 

1. นายชัชวานนท์  สงคราม 
 

1. น.ส.ทิพวรรณ  เพชรกันหา 
 

1. นางอรอุมา  ลักษณะทอง 
 

1. นางสาวปนัดดา  กองมนต ์
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   หน้าเสาธง 
 

1. นางปาลิกา  ทัตเศษ 
2. นายสมาน  ทวีผล 

 

1. นายไพโรจน์  ผิวเณร 
2. นายณัฐกานต์  เพชรนลิ 

 

1. นางเบญมาศ  สุขเจริญ 
2. นางวรากร  น่วมถนอม 

 

1. นายระลึก  ซ้ายหนองขาม 
2. นายปิยะพงษ์  เอมรุญ 

 

1. นางค าพัน  หินแก้ว 
2. นางรวีวรรณ  โชคชัยชีวากร 
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   หน้าประตูโรงเรียน 
      (พักเที่ยง) 

 

1. นางประภาพรรณ  ชอดร ิ
2. นางสุจิตรา  จันกวด 

 

1. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม 
2. นางสาธร  ธูปพฒซา 

 

1. นางกชณิภา  สินทรัพย ์
2. นางสาวมณธิชา  สิทธิยศ 

 

1. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์ 
2. นางสุกัญญา  จุมพรม 

 

1. นายสาคร  เป้าใจสุข 
2. น.ส.กมลรัตน์  จันทร์น้อย 
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   หน้าประตูโรงเรียน 
    (เย็นหลังเลิกเรียน) 
 

 

1. นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง 
2. นายเสกสรรค์  หินแก้ว 

 

1. นายมาโนช  ทัตเศษ 
2. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด 

 

1. นายกิตติ  เขตจตัุรัส 
2. นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณ ี

 

1. นางสาวอรัญญา  ทุรดิไธสง 
2. นางวิริยา  รินลา 
 

 

1. นางอรพิมพ์  พรหมชุลี 
2. นางเยาวลักษณ์  สามา 

      

                                                           กลุ่มบริหารทั่วไป 


