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ที่ ชือ่ - สกุล โทร. โรงเรยีน อ าเภอ
1 นายอัมพร  เอ่งฉ้วน 062-0120701 ทุ่งพะยอม เมืองกระบี่
2 นายณรงค์  กล้ิงเล็ก 093-6404334 บ้านนานอก เมืองกระบี่
3 นายบุตรชา  ส่งกล่ินจันทร์ 081-5351618 บ้านน้้าจาน เมืองกระบี่
4 นายโอภาส  คงภกัดี  081-8956581 บ้านเขาต้ัง เมืองกระบี่
5 นางมณทิพย์  บุญมณี 086-2720352 วดัโพธิ์เรียง เมืองกระบี่
6 นางสาวสุคนธฑ์า  สินธรัุตน์ 081-3687382 บ้านหวา่งคลอง เมืองกระบี่
7 นางเบญจมาศ  มาศโอสถ          (ครู รักษาการฯ) 095-0371807 บ้านคลองทราย"ประชาอทุิศ" เมืองกระบี่
8 นายสายัณห์  ด้าดี 081 7972346 บ้านคลองม่วง เมืองกระบี่
9 นางสาวปิยพร  ชูเทพ 084-3092368 บ้านดินแดงน้อย เมืองกระบี่
10 นายสมพร  เพชรประพันธ์ 089-6471932 บ้านหนองทะเล เมืองกระบี่
11 นายช้านาญ  บุญทิพย์ 080-8789215 บ้านเขาทอง เมืองกระบี่
12 นางนวลจันทร์  สะมาน         (ครู รักษาการฯ) 084-8508496 บ้านเขาเทียมป่า เมืองกระบี่
13 นายธรีะพล  บุญสุข 089-2916999 ชุมชนบ้านเขากลม เมืองกระบี่
14 นายธวชั  ประเสริฐกุล 081-8946132 บ้านคลองแห้ง เมืองกระบี่
15 นางพรรณวไล  ศิริรักษ์ 098-0136799 บ้านแหลมโพธิ์ เมืองกระบี่
16 นายสมควร  บายศรี 081-5975110 พระราชทานบ้านเกาะพีพี เมืองกระบี่
17 นายมิตรชาย   ด้าดี 080-5267755 บ้านแหลมตง เมืองกระบี่
18 นางสาวพิมพ์ชนก  พัฒนา 086-2983557 บ้านบางขนุน เมืองกระบี่
19 นายประยูร  ศรีทอง 082-2807106 บ้านเกาะกลาง เมืองกระบี่
20 นางสาวมนัดดา  จิตนุกูล 088-7453187 บ้านคลองกา้ เมืองกระบี่
21 นางจิระพันธ ์ สาดสูงเนิน 095-4584355 บ้านคลองประสงค์ เมืองกระบี่
22 นายจรูญ   แสนพันตรี 089-5880953 อนุบาลกระบี่ เมืองกระบี่
23 นายชุมพล  อมตวยิานนท์ 081-3966724 อุตรกิจ เมืองกระบี่
24 นายภาณุวฒัน์  วยิะรัตนกุล        (ผอ.ร.ร.ชุมชนบา้นทุง่ รักษาการฯ) 089-8715597 บ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทศิ) เมืองกระบี่
25 นายภาณุวฒัน์  วยิะรัตนกุล 089-8715597 ชุมชนบ้านทุ่ง เมืองกระบี่
26 นางนวรัตน์  ปรีชา 064-9165599 ทุ่งต้นปีก เมืองกระบี่
27 นายมนพภรณ์  เกิดสุข 098-0161706 บ้านหนองจิก เมืองกระบี่
28 นางจินตนา  อ่อนหวาน 094-6389802 บ้านไหนหนัง เมืองกระบี่
29 นางศิริพรรณ  เหมทานนท์ 084-7959542 บ้านอ่าวนาง เมืองกระบี่
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30 นางชนิดา คงหัด                    (ครู รักษาการฯ) 096-8514442 บ้านอ่าวน้้าเมา เมืองกระบี่
31 นางอัจราพร  พรหมทอง 081-5378895 บ้านหนองกก เมืองกระบี่
32 นางเมธปิยา  รักษ์ทอง 081-0847359 บ้านคลองใหญ่ เมืองกระบี่
33 นางพรกนก  นนทโชติ 096-6849718 บ้านทับปริก เมืองกระบี่
34 นายพิทักษ์  บุณยเกียรติ 081-0815581 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 เมืองกระบี่
35 นางพรกนก  นนทโชติ            (ผอ.ร.ร.บ้านทับปริก รักษาการฯ) 096-6849718 วดัห้วยโต้ เมืองกระบี่
36 นายบุญมี  เจริญพงษ์ 081-4778970 คลองท่อมมิตรภาพที่ 160 คลองท่อม
37 นายกิจจา  อยู่เย็น 098-6327454 อนุบาลคลองท่อม คลองท่อม
38 นายไพโรจน์  ขาวสังข์ 081-2733150 ไทยรัฐวทิยา 53 คลองท่อม
39 นายบุญมี  เจริญพงษ์   (ผอ.ร.ร.คลองท่อมมิตรภาพที่ 160 รักษาการฯ) 081-4778970 บ้านเหนือ  คลองท่อม
40 นายไพโรจน์  ขาวสังข์          (ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวทิยา 53 รักษาการฯ) 081-2733150 บ้านแชงเปิง คลองท่อม
41 นางสาวกรกมล  สุขเกื้อ 091-7410959 บ้านน้้าร้อน คลองท่อม
42 นางทิพวรรณ  นบนอบ    080-6965681 ห้วยน้้าขาว คลองท่อม
43 นางสาวมยุรี  แก้วภู่ 089-8683043 บ้านทุ่งเสม็ด คลองท่อม
44 นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์ส่งแสง 087-2681977 บ้านท่าประดู่ คลองท่อม
45 นายอภชิาติ  ไพลด้า 098-0250965 บ้านควนใต้ คลองท่อม
46 นางสาวธณัชนันท์  พรหมแทนสุด 061-2483054 บ้านทรายขาว คลองท่อม
47 นายมาโนช  ด้วงชู             (ผอ.ร.ร.บ้านห้วยพลูหนัง รักษาการฯ) 093-5781683 บ้านทุ่งคา คลองท่อม
48 นายสิทธผิล  ดีใจ              (ผอ.ร.ร.คลองพน รักษาการฯ) 089-5907371 บ้านพรุพี คลองท่อม
49 นางศิริขวญั  ปูเงิน 093-7134589 บ้านบ่อมะม่วง คลองท่อม
50 นายสมศักด์ิ  ปูเงิน 081-3705986 บ้านห้วยลึก คลองท่อม
51 นายมาโนช  ด้วงชู 093-5781683 บ้านห้วยพลูหนัง คลองท่อม
52 นายสิทธผิล  ดีใจ 089-5907371 คลองพน คลองท่อม
53 นายอนุวตั  ค้ามาก 081-1875933 บ้านทุ่งครก คลองท่อม
54 นางพิชญาณ์มญธุ์  ศรีวเิศษ 093-5793447 บ้านคลองไคร คลองท่อม
55 นางสุนิศา  ชูสวา่ง               (ครูรักษาการฯ) 082-2883482 บ้านคลองแรด คลองท่อม
56 นายสุบิน  นิยมเดชา 080-5195020 บ้านท่ามะพร้าว คลองท่อม
57 นางสุริยา  จุลภกัด์ิ   088-6596396 บ้านหินเพิง คลองท่อม
58 นางสันทนี  สุภา                (ครู รักษาการฯ) 086-7415051 บ้านคลองปิ้ง คลองท่อม
59 นางจันทร์ทิพย์  อาจกูล 081-0863790 บ้านดินนา คลองท่อม
60 นางสาวจิรัชญา  บัวทอง 086-2779262 บ้านพรุเตย คลองท่อม
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61 นายสุรศักด์ิ  หนูพยันต์        (ผอ.ร.ร.บา้นพรุดินนา รักษาการฯ) 089-5907384 บ้านเขาสามหน่วย คลองท่อม
62 นายสุรศักด์ิ  หนูพยันต์ 089-5907384 บ้านพรุดินนา คลองท่อม
63 นายเสรี  ชูรักษ์                (ครู รักษาการฯ) 093-7610160 บ้านทับไทร คลองท่อม
64 นายสุรศักด์ิ  หนูพยันต์        (ผอ.ร.ร.บ้านพรุดินนา รักษาการฯ) 089-5907384 บ้านทุ่งนุ้ย คลองท่อม
65 นางจิรพรรณ  ณัฏฐวรรธนะ   (ครู รักษาการฯ) 081-3676503 บ้านนางรอง คลองท่อม
66 นางอัชรา  ศร่างเศร้า 081-0891634 บ้านคลองชะมวง คลองท่อม
67 นางเสาวณี  ฤทธสุินทร 062-2272084 บ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อม
68 นายสงัด  พงษ์พ้นภยั 089-5906827 บ้านบางคราม คลองท่อม
69 นางมณฑา  ศร่างเศร้า        (ครู รักษาการฯ) 095-4138495 บ้านบางเตียว คลองท่อม
70 นายมิตร  ค้าเล้ียง             (ผอ.ร.ร.วดัสถิตโพธาราม รักษาการฯ) 081-6067622 บ้านคลองแรด อ่าวลึก
71 นายมิตร  ค้าเล้ียง 081-6067622 วดัสถิตโพธาราม อ่าวลึก
72 นางจารุวรรณ  ควนวไิล 095-2976610 บ้านแหลมสัก อ่าวลึก
73 นางสาววรรณิศา  ศรีวเิชียร      (ครู รักษาการฯ) 083-6962929 บ้านอ่าวน้้า อ่าวลึก
74 นายสุนันท์  โพธิ์ทอง 085-7913659 ชุมชนบ้านอ่าวลึกหนือ อ่าวลึก
75 นางสุภา  เอ่งฉ้วน        (ผอ.ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 รักษาการฯ) 088-7531601 บ้านทุ่ง อ่าวลึก
76 นายสุรัติ  สุนทร 094-9260623 บ้านในยวน อ่าวลึก
77 นายสิงหา  เพชรหนองชุม        (ผอ.ร.ร.บา้นบางเจริญ รักษาการฯ) 099-8189745 ชุมชนวดันาเหนือ อ่าวลึก
78 นายสิงหา  เพชรหนองชุม 099-8189745 บ้านบางเจริญ อ่าวลึก
79 นางสาววนัทนา  ปิติ  (087-2874205) 090-5926199 วดับางโทง อ่าวลึก
80 นางสาวกนกกาญจน์  นวลศรี      (ผอ.ร.ร.วัดไพรสณฑ์ รักษาการฯ) 098-0174896 บ้านทุ่งสูง อ่าวลึก
81 นายสุภาพ  ดาษฎาจันทร์ 063-0589427 บ้านเขาล่อม อ่าวลึก
82 นางสาวกนกกาญจน์  นวลศรี 098-0174896 วดัไพรสณฑ์ อ่าวลึก
83 นายอภนิันท์  บุรินทร์กุล 084-7445226 บ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
84 นายอนุวฒัน์  อามีเราะ 091-8254095 บ้านหนองหลุมพอ อ่าวลึก
85 นายพลภทัร  ธรีะกุล             (ผอ.ร.ร.บ้านบากัน  รักษาการฯ) 061-3812066 บ้านควนโอ อ่าวลึก
86 นายพลภทัร  ธรีะกุล 061-3812066 บ้านบากัน อ่าวลึก
87 นางสุภา  เอ่งฉ้วน 088-7531601 บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 อ่าวลึก
88 นายษณกร  พึ่งหล้า 086-2739536 บ้านเขางาม อ่าวลึก
89 นางสาวสุธาทิพย์  อภชินวณิช           (ครู รักษาการฯ) 095-4197327 บ้านศาลาพระม่วง อ่าวลึก
90 นางสาวอมรรัตน์  นาคทอง 081-3671174 บ้านคลองหิน อ่าวลึก
91 นายวาทกานต์  รอบคอบ 081-2715957 บ้านช่องไม้ด้า อ่าวลึก



หน้าที ่4

92 นางทัศนี  ศรีพารา 089-5934431 บ้านเขาแก้ว อ่าวลึก
93 นายวาทกานต์  รอบคอบ         (ผอ.ร.ร.บ้านช่องไม้ด้า รักษาการฯ) 081-2715957 บา้นคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) อ่าวลึก
94 นางสาวปภาวรินท์  เขมะชัยเวช 087-5852217 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 อ่าวลึก
95 นายสุภาพ  ดาษฎาจันทร์        (ผอ.ร.ร.บ้านเขาล่อม รักษาการฯ) 063-0589427 บ้านถ้้าเสือ อ่าวลึก
96 นายสุนันท์  โพธิ์ทอง      (ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ รักษาการฯ) 085-7913659 บ้านห้วยปริศนา อ่าวลึก
97 นายสงวน  เสริฐสุรินทร์ 065-3597021 อนุบาลอ่าวลึก อ่าวลึก
98 นางสุจารีย์  แสวงสุข       (ครู รักษาการฯ) 095-0311648 บ้านเขาพนม เขาพนม
99 นายวโิรจน์  สงเกิด 086-2721572 บ้านหนองน้้าแดง เขาพนม
100 นางชดช้อย  นวลกุล       (ร.ร.บ้านห้วยเสียด รักษาการฯ) 093-5823415 บ้านทับพล เขาพนม
101 นางชดช้อย  นวลกุล 093-5823415 บ้านห้วยเสียด เขาพนม
102 นางสาวมัลลิกา  ศรีมุกข์ 097-9798269 บ้านโคกกลาง เขาพนม
103 นายกิตติพงค์  จีนหนู 096-8956699 บ้านมะม่วงเอน เขาพนม
104 นายธนาวธุ  ทองทิพย์ 089-2888360 บ้านบางเหรียง เขาพนม
105 นายชัยรัตน์  รักษาพันธุ์       (ครู รักษาการฯ) 087-2767234 บ้านทุ่งปรือ เขาพนม
106 นางมณฑิรา  โสกี่ 081-3967249 บ้านกอตง เขาพนม
107 นายศิริชัย  รักษายศ 098-0614598 บ้านควนม่วง เขาพนม
108 นางลดารัตน์  ล่องจ้า 098-6893428 วดัภมูิบรรพต เขาพนม
109 นางพรสุข  กลับส่ง ณ พัทลุง 081-9687694 บ้านถ้้าโกบ เขาพนม
110 นายเศวษ  นาคสวาสด์ิ 085-4754946 บ้านห้วยน้้าแก้ว เขาพนม
111 นายวชิาญ  ศรีชาย 081-0808211 บ้านเขาดิน เขาพนม
112 นางสาวสมฉาย  พลจรัส 084-8505430 บ้านห้วยสาร เขาพนม
113 นายสุชาติ  หวนัหล๊ะเบ๊ะ 087-2858116 บ้านควนกลาง เขาพนม
114 นายธรีะชัย  เจริญรูป 086-3903767 บ้านโคกคา เขาพนม
115 นางลดาวรรณ  แสงทอง 083-6366606 วดัพรุเตียว เขาพนม
116 นางธญัชนก  บุญทอง 092-2849349 บ้านโคกหาร เขาพนม
117 นางกัลยาณี  ลีสุรพงศ์ 087-8869305 บ้านหินลูกช้าง เขาพนม
118 นางจิตราภรณ์  ละเอียด 089-8736568 บ้านร่าปู เกาะลันตา
119 นางสาวศิรินภา  มาลัยสนั่น           (ครู รักษาการฯ) 062-9831239 บ้านร่าหมาด เกาะลันตา
120 นางสาวปราณี  ภมูาวงศ์ 086-2777718 บ้านคลองย่าหนัด เกาะลันตา
121 นางอนงค์  รักจิตต์ 082-4290950 บ้านลิกี เกาะลันตา
122 นางวนิดา  บุตรสมัน สายเส็น    (ผอ.ร.ร.บา้นนาทุง่กลาง รักษาการฯ ) 089-8737747 บ้านปากคลอง เกาะลันตา
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123 นางวนิดา  บุตรสมัน สายเส็น 089-8737747 บ้านนาทุ่งกลาง เกาะลันตา
124 นายวศิาล  บุตรสมัน                 (ครู รักษาการฯ) 084-8475745 บ้านคลองยาง เกาะลันตา
125 นายอ้านวย  นวลกุล 093-5838790 บ้านโคกยูง เกาะลันตา
126 นายสุไลหมาน   รายาโส้ 081-9703557 บ้านเขาฝาก เกาะลันตา
127 นายปรีชา  หวนัหยี                 (ครู รักษาการฯ) 085-8823228 บ้านหลังโสด เกาะลันตา
128 นายจ้านูญ  หนูโท 089-2884702 วดัเกาะลันตา เกาะลันตา
129 นายสมบัติ  จันทร์บุญเรือง 098-6716782 บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตา
130 นายสนิท  คลองร้ัว 084-1912261 บ้านคลองนิน เกาะลันตา
131 นางวมิล  ดามูนะ 086-9487477 บ้านทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา
132 นายบัญชา   แสงไชยศรี 089-4743528 บ้านเกาะปอ เกาะลันตา
133 นายสนิท  คลองร้ัว              (ผอ.ร.ร.บ้านคลองนิน รักษาการฯ) 084-1912261 บ้านสังกาอู้ เกาะลันตา
134 นายสมศักด์ิ  โคจีจุล 081-1900956 บ้านคลองหิน เกาะลันตา

135 นางรัชฎาภรณ์  ฐานเหล็ก 089-0371933 ชุมชนบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา
136 นายนุกูล  การดี 091-8211484 บ้านพระแอะ เกาะลันตา
137 นายวนิัย  ร่าหีม               (ครู รักษาการ) 087-2951259 บ้านโละใหญ่ เกาะลันตา
138 นางฐิตาภา  เหมรา 093-7516446 บ้านทุ่งวทิยพัฒน์ เกาะลันตา
139 นายมงคล  การกล้า 089-8738662 บ้านคลองโตนด เกาะลันตา
140 นายสุรชัย  เพียรกิจ 081-0793669 บ้านหลังสอด เกาะลันตา
141 นางสาวอณัญลักษณ์  แจ้งวงั 089-8796921 บ้านล้าทับ ล้าทับ
142 นางสาวอัชลี  หนูนาค 083-3175549 บ้านนาพรุ ล้าทับ
143 นางอิศรา  สุรัสวดี 081-2739302 บ้านเกาะไทร ล้าทับ
144 นายฐาปกร  วงับัว 086-2773571 บ้านย่านอุดม ล้าทับ
145 นางทิพย์ทยา  สุทธเิกิด 080-1451051 บ้านสะพานพน ล้าทับ
146 นายนิยม   รักษาแก้ว 061-6365101 บ้านไร่พัฒนา ล้าทับ
147 นายจรัญ  ผกามาศ 087-2707629 บ้านเสม็ดจวน ล้าทับ
148 นางวารุณี  ไชยสน 089-5173531 บ้านหนองจูด ล้าทับ
149 นายกริชศิลป์  วรินทร์เวช 081-3708460 บ้านควนแดง ล้าทับ
150 นางอารีย์  สิงห์ชู 084-8982801 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ ล้าทับ
151 นายสุชาติ   สุขไกร 083-2695455 บ้านดินแดง ล้าทับ
152 วา่ที่ร้อยตรีชนะโชติ  วงศ์ชนะ 092-4193946 บ้านเกาะจ้า เหนือคลอง
153 นางสาวอัสรีย์  แวมะ 087-8370233 บ้านเกาะปู เหนือคลอง
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154 นางพิศมัย  เอ่งฉ้วน 086-2663490 บ้านเกาะศรีบอยา เหนือคลอง
155 นางทศพร  วาณิชพันธ ์       (ครูรักษาการฯ) 089-5918784 บ้านเกาะฮ่ัง เหนือคลอง
156 นางพิศมัย  เอ่งฉ้วน           (ผอ.ร.ร.บ้านเกาะศรีบอยา รักษาการฯ) 086-2663490 บ้านคลองเตาะ เหนือคลอง
157 นายยุทธนา  คลองยวน 089-5886503 บ้านติงไหร เหนือคลอง
158 นายวฒันา  ศรีสุวรรณ 093-5545224 บ้านควนเกาะจันทร์ เหนือคลอง
159 นางสุณี  อยู่เจริญ            (ผอ.ร.ร.วดัโคกยาง รักษาการฯ) 061-2402210 บ้านควนนกหวา้ เหนือคลอง
160 นางสุณี  อยู่เจริญ 061-2402210 วดัโคกยาง เหนือคลอง
161 นางพรทิพย์  สัสดีเดช 081-0827903 ราชประชานุเคราะห์ 2 เหนือคลอง
162 นางสาวนงลักษณ์  เพชรฤทธิ์ 097-9629485 บ้านแหลมกรวด เหนือคลอง
163 นายอภชิาติ  สัญจร 085-6900662 บ้านควน เหนือคลอง
164 นางสาวนิตยา  สาระภี 081-0822811 บ้านคลองหมาก เหนือคลอง
165 นายประสาร  อับดล 090-1658104 บ้านคลองหวายเล็ก เหนือคลอง
166 นายชัยณรงค์  ใจเกล้ียง 080-0806695 บ้านท่ายาง เหนือคลอง
167 นายสุชาติ  สาระวารี 089-2902569 บ้านควนต่อ เหนือคลอง
168 นางทัศนวรรณ  บัวเผียน 082-8170936 บ้านคลองเขม้า เหนือคลอง
169 นายชัยณรงค์  มาศโอสถ 082-2867891 บ้านนาวง เหนือคลอง
170 นางสาวสุปราณี  กุลมาศ 092-3732952 บ้านคลองร้ัว เหนือคลอง
171 นายสรายุทธ ์ หลงขาว 089-2907178 บ้านคลองยวน เหนือคลอง
172 นางสุมาลี  วฒันา 081-2756503 บ้านตล่ิงชัน เหนือคลอง
173 นางสาวรัชนี  แจ่มใส 093-5798926 บ้านปากหรา เหนือคลอง
174 นางสาวสุปราณี  กุลมาศ           (ผอ.ร.ร.บ้านคลองร้ัว รักษาการฯ) 092-3732952 บ้านหาดยาว เหนือคลอง
175 นางสาวมัณฑนา  ใจเย็น 095-9277369 บ้านทุ่งสาคร เหนือคลอง
176 นางสาวสุพรรษา  นาสวน 094-5840341 บ้านเกาะไทร เหนือคลอง
177 นางเจตนิพิฐ  อยู่เจริญ  (ผอ.ร.ร.วดัธรรมาวธุสรณาราม รักษาการฯ) 088-7612363 บ้านทุ่งประสาน เหนือคลอง
178 นางเจตนิพิฐ  อยู่เจริญ 088-7612363 วดัธรรมาวธุสรณาราม เหนือคลอง
179 นายชัยณรงค์  มาศโอสถ   (ผอ.ร.ร.บ้านนาวง รักษาการฯ)  082-2867891 บ้านนาออก เหนือคลอง
180 นายพรชัย  สัสดีเดช 087-2729681 ราชประชานุเคราะห์ 1 เหนือคลอง
181 นายสุรศักด์ิ  จงจิต 080-5200018 บ้านไร่ใหญ่ เหนือคลอง
182 นายทวศัีกด์ิ  ด้ามุสิทธิ์ 081-0811762 บ้านไสโป๊ะ เหนือคลอง
183 นางสวติตา  วไิลลักษณ์ 095-4288454 บ้านท่านุ่น เหนือคลอง
184 นายวรีะกุล  กุลแก้ว 082-2733436 บ้านนาปง เหนือคลอง
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185 นางสุจิตรา  ลือสวสัด์ิ 062-4545416 บ้านบกห้อง เหนือคลอง
186 นายวรีะกุล  กุลแก้ว        (ผอ.ร.ร.บ้านนาปง รักษาการฯ) 082-2733436 บ้านห้วยยูง เหนือคลอง
187 นายสมนึก  ปรีชา 081-8954231 ชุมชนวดัหาดถั่ว ปลายพระยา
188 นางสาวประจงจิตร  สายส้าลี 092-0797638 วดันทีมุขาราม ปลายพระยา
189 นายบุญยืน  เปียต้ี   089-9094843 บ้านบางเหียน ปลายพระยา
190 นายพีรพงศ์  ส่งโสม 093-5783482 บ้านปากหยา ปลายพระยา
191 นางวไิล  เดชฤกษ์ปาน 087-2845955 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา
192 นางสาวอภญิญา  เกล่ือนสิน 089-5388299 บ้านศรีพระยาราษฎร์บ้ารุง ปลายพระยา
193 นางสาวยุวณัฎา  ทองดอนโพธิ์ 095-8782553 บ้านคลองพวนประทีปบ้ารุง ปลายพระยา
194 นางภทัรอนงค์  กาญจนคลอด 093-5838940 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา
195 นางภทัรอนงค์  กาญจนคลอด (ผอ.ร.ร.บา้นทะเลหอยราษฎร์อุทศิ รักษาการฯ) 093-5838940 บ้านคลองปัญญา ปลายพระยา
196 นางสาวทิพย์วรรณ  ท่าดี       (ผอ.ร.ร.วทิยาประชาคม รักษาการฯ) 084-0336788 บ้านนาเทา ปลายพระยา
197 นางสาวอภญิญา  เกล่ือนสิน  (ผอ.ร.ร.บา้นศรีพระยาราษฎร์บ้ารุง รักษาการฯ) 089-5388299 วดัช่องแบก ปลายพระยา
198 นายประภาส  รักด้วง 061-9454179 บ้านบกเก้าห้อง ปลายพระยา
199 นายประภาส  รักด้วง         (ผอ.ร.ร.บ้านบกเก้าห้อง รักษาการฯ) 061-9454179 วดับางเหลียว ปลายพระยา
200 นางสาวทิพย์วรรณ  ท่าดี 084-0336788 วทิยาประชาคม ปลายพระยา
201 นางมรรยาท  อมตวยิานนท์     (ครู รักษาการฯ) 089-4752197 วดัเขาต่อ ปลายพระยา
202 นางสุภาพร  เกล้ียงเกลา        (ครู รักษาการฯ) 087-8811409 บ้านโคกยอ ปลายพระยา
203 นางสาวทิพย์วรรณ  ท่าดี      (ผอ.ร.ร.วทิยาประชาคม รักษาการฯ) 084-0336788 วดับ้านนา ปลายพระยา
204 นายไพรี  หมวดคง             (ผอ.ร.ร.บ้านบางหอย รักษาการฯ) 081-7370614 บ้านบางโสก ปลายพระยา
205 นายไพรี  หมวดคง 081-7370614 บ้านบางหอย ปลายพระยา
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ประเมนิศักยภาพ
1 นายอมร  เสือค้า
2 นายสมจิตร  อะรัญ
3 นายประมวล  เบ็ดเสร็จ
4 นายพชิิต  สมสุข
5 นายสมนึก  ปรีชา
6 นางจินตนา สุขย้อย
7 นายช้านาญ  แสงทอง
8 นายเฉลิม  เรืองทองเมือง
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9 นายสิทธผิล  ดีใจ

กรรมการให้คะแนนยา้ยครูผู้สอน
1. นายธีระพล  บุญสุข 089-2916999
2. นายวินัย  บัวดก 087-2884209
3. นางรัชฎาภรณ์  ฐานเหล็ก 089-0371933
4. นางชดช้อย  นวลกลุ 089-2898680
5. นางสาวนิตยา  สาระภี 081-0822811


