รายชื่อบุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม ประจาปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ 14 มกราคม 2560)
ฝ่ายบริหาร
1. นายสุริยา
2. นายดิลก
3. นายธีรวัจน์

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ชิณณะพงศ์
อภิรักษ์ขิต
ตุ้มทอง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางปุญณดา
2. นางจันทร์เพ็ญ
3. นางสาววรนุช
4.นางสาวมนิสากานต์
5. นางสาววิภาภรณ์
16.

ตุ้มต่างหู
ฐิตเวท
เอกจริยกร
ฉ่่าชื่น
จันทประดิษฐ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1.นายนิสิต
มาสมบูรณ์
2. นางสาวพรทิพย์ รอดพลอย
3.นางสาวอุทัย
บุญมาดี
4.นางเพ็ญศรี
ก่าเนิดศุข
5.นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บ่ารุง
6. นางเรณู
จ่าปา
7. .นางวิจิตรา
ตะโกพร
8 ว่าที่ร.ต.สาธร
กมลศรี
9. นางสาวกันต์กมล หินทอง
10.นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ
11. นางสกาว
สันติเทวกุล
12. นายปัญญา
ไขสี
13 นางประวิตา
ษรบัณฑิต
14.นางสาวศิริพร อุนธุโร
15.นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ
16.นางปัทมา
อภิวรชัย
17.นางสาววรรณธมล บุตรดี
18.นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
19.นางสาวเกตกนก สวยค้าข้าว
20. นายเอกพล
แก้วกันทะ
21. นางสาวจิราพร อ่อนภักดี
22.นางสาวภัทราภา พันธุลาภ

1. นายสมนึก
คล้ายวัตร
2. นางสาวกรรนิกา อัคคีเดช
3. นางวันเพ็ญ
ทิพย์มาลัย
4. นายบุญส่ง
จูยืนยง
5.นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัย
6. นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน
7. นางสาวอ่าพรภา เขียวชม
8. นายทวิช
ลักษณ์สง่า
9. นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์
10.นางกุสุมาลย์
ศรีเจริญ
11.นายปุณณวัช ทัพธวัช
12.นายจิตเสน
เหล็งหวาน
13.นายเฉลิมยศ
รุจิราวงศ์
14. นางภรภรณ์
จิตจินดา
15. นางสาวเพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์
16.นางจินภา
ศิริมาตย์
17.นางชมพูนุท
สุมาวัน
18.นางสาวปรีชญา เถาเปียง
19.นายสุปิติ
พิณสุวรรณ
20.นางสาวปาลิดา ชื้นประไพ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1. นายศักดิ์ชัย
หลีเจริญ
2. นายชาติชาย
วิจารณ์กุล
3. นางวันทนี
นิ่มปุญญก่าพงษ์
4. นางส่าเภา
อภิรักษ์ขิต
5. นางวิมาณ
แก้วมณี
6. นางสุนีย์
แจ้งใจ
7. นายวีระศักดิ์
ส่านักวังชัย
8.นางสาวดารินนา
ปานเสน

กลุ่มสาระศิลปะ
1. นายธนา
2. นางสาวสุรีรัตน์
3. นางสุเนตรา
4. นายอรรถพันธ์
5.นางสาววันดี
6. นางกรวรรณ

เทศทอง
ตัง้ พรประเสริฐ
เทศทอง
ชูอรุณ
พุทธคุณรักษา
แตงทองแท้

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นางวิภาดา
กลั่นหวาน
2. นางอารีย์
พูลศรี
3.นางเบญจวรรณ จูยืนยง
4. นางสาวมรกต
ตุลพงศารักษ์
5.นายสมเจษ
มาสุข
6. นายมานพ
จันทวิชชประภา
7. นางสาวเขมวันต์ กระดังงา
8. นายประพัฒน์ ผิวขาว
9. นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป
10.นายชนะ
ณ วังขนาย
11.นางอัจจิมา
ฦาชา
12. นางทสมา
เอนกนันท์
13.นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต
14. นางสายสุณี
คล้ายวัตร
15.นางสาวอัญชลี แสงทอง
16.นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์
17.นางสาวรัตนา แสงเรือง
18.นางสาวนิตยา สิงห์ทอง
19.นางสาวสุกัญญา ค่าวัตร
20. นางสาววันดี จิตอิ้ง
21.นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร์
22.นายภัทรพล วรรณารุณ
23.นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์
24.นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์
25. นางสาวปนัดดา หวานชะเอม

กลุ่มสาระภาษาไทย
1. นางมาลัย
ทองสิมา
2. นางผจงจิตร
เกิดหิรัญ
3. นางเพ็ญจิตต์
สุวรรณศรี
4. นายสุธาวี
กลิ่นอุบล
5. นางพรทิพย์
สมเสียง
6. นางสาววิภา
อมรศิริอาภรณ์
7. นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณ
8. นางสาวิตรี
สุริยาวงษ์
9.นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
10.นางนิตยา
พ่วงเดช
11.นางสาวราตรี
จาตุรัส
12.นางสกุลรัตน์
พันทวีศักดิ์
13. นางสาวสิริพร รัตนมุง
14. นางสาวนริศรา ชยธวัช
15.นางสาวนารีรัตน์ ศรีสนิท

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูอัตราจ้าง

1. นางประพา
มฤคทัต
2. นางพรวิไล
แก้วประจันทร์
3. นางพวงเพ็ช
ปิยะพันธ์
4. นายเกรียงไกร
ทองชื่นจิต
5. นางจิราพรรณ
จรัสสุริยา
6. นางพรปวีณ์
โคเลิศ
7.นางสาวสุจริต
มานิตกุล
8. นางศิริลักษณ์
ชินช่งจู
9. นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์
10. นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร
11. นางกิตติญา
สุทพิสิฏฐ
12.นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม
13. นายเขมินท์ อุ่นศิริ
14.นายธีระรัฐ
ทองบุญมา
15.นายกิตติภพ รัตนากรกุล
16. นางสาวชลธิดา ภาคทรวง
17.นายวิทยา
กาญจนามั่งศักดิ์
18.นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษา
19.นางสาวนุชจรีย์ ผาสบ
20.นางสาวอรธิมา เอกจีน
21.นางสาวรัชนก รุ่งเรือง

1. นายบุญญฤทธิ์
ฉิมแก้ว
2. นางเรณู
อยู่เย็น
3. นางอารีย์
สุกใส
4. นางพิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
5. นางสาวหทัย ช่านาญค้า
6. นางวัชรี
โรจนกุล
7.นางบังอร
นิโครธางกูร
8. นางสาวชุติมา ศรสุวรรณ
9.นางสาววิภาวัน จานทอง
10.นางศรีสุดา
บุนนาค
11.นางสาวพูนสิริ ลี้พิสิษฐ์สกุล
12.นางสาวน้่าเพ็ชร เพ็ชรสุ่น
13.นางยุพาพร
ชื่นยินดี
14.นางสาววรุณสิริ วัฒนอาภรณ์ชัย
15. นางสาวลัดดาวัลย์ ภู่เอี่ยม
16.นางสาวขวัญฤดี ไพบูลย์
17.นางสาวศิริวรรณ วราเอกศิริ
18. นางสาวธัญณสรณ์ ธิติวิทยพัฒน์
19.นางอ่าไพ มาสุข
20. นายปพนวัช ปิยะพันธ์
21.นางสาวนงนภัส วงศ์พานิช
22.นายคณิศร
สมจันทร์
23. Mrs.Luz Bulawin Darantinao
24. Miss Renee Louise Bouquet
25. Miss Mae-Ling Maureen Choquette
26. Miss Ashley Danielle Friedman

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. นายนิสิต
ก่าภูพงษ์
2. นางสาวอรุณี
เร้าอรุณ
3. นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์
4. นายเมธาสิทธิ์
ธัญรัตนศรีสกุล
5. นางวัชรินทร์
เกษร์สุวรรณ์
6. นายอุทัยพงศ์
ชาญเชิงค้า
7. นายอ่าพล
ทรัพย์สมบูรณ์
8. นางเพ็ญศรี
เล้าสุขสุวรรณ์
9. นายอนุชา
ไกรงาม
10.นายกฤษฎากรณ์
แจ้งสว่าง
11.นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์
12.นางเยาวลักษณ์
ค่านุชนารถ
13.นางสุกัญญา
ด้วงหิรัญ
14. นางสาวจิตราภา
ศรีเตชานุพงศ์
15. นางสาวชญานิศ
สุธรรมมา
16. นายวัชรพันธ์
ทองจันทา
17. นางสาวปฏิญญา กฤษวงษ์
18.นางสาวรุ่งนภา
มีใจ

ลูกจ้างประจาและยาม
1. นายชัยณรงค์
2. นายรุ่งศักดิ์
3. นายสมพร
4. นางบุญยืน
5. นายวีระ
6. นายประยงค์
7. นายนาทตนัย

สังเกตการณ์
สืบพันธ์โกย
เจริญผล
จันทร์สี
พยัคฆมุสิกพงษ์
เลี้ยงอ่านวย
ค่าแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน

พนักงานขายอาหารโรงเรียน
1.นางประนอม
2.นางสาวทองสิน
3.นางอนันตา
4.นางสาวฉลองศรี
5.นางสาวพัชญา

อินทพงษ์
อินทพงษ์
แจ่มจ่ารัส
แซ่เจา
นรารักษ์

1. นางสาวธิดารัตน์ พูลทรัพย์
2. นางกาญจนา
เอกตาแสง
3. นายสุธี
เพชรรัตนาภรณ์
4. นางสราญจิต สงวนสัตย์
5. นางสาวจิรัฌชา จิรธนาวุฒิ
6. นางสาววัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุล
7. นางสมบูรณ์
ลิ้มสุวรรณ
8. นายวิทยา
นาผม
9. นางสาวสุธีรา
วิมูลชาติ
10.นางสาวจุฑามาศ เจียมมุ่งกิจ
11.นางสาวรจเรข
สาหร่ายรักษ์
12.นางสาวภาศิณี พันธ์พืช
13. นางสาวปิยรัตน์ แสงทอง
14.นายสถาพร
ปานอุทัย
15.นายสมชัย
เข็มน้อย
16.นายสุรศักดิ์
ปลาบู่ทอง
17. นางสาวสุพัชรดา ผิวขาว
18. นางสาวจารุวรรณ สัมปุรณะพันธุ์

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
1. นางฐิติมา
นรารักษ์
2. นางสาวพูนประดับ รัตนพันธ์
3. นางนันทา
พักเนียม
4. นางสาวมัชฌิมา ระเบียบ
5. น.ส.ปิยะฉัตร พระโพธิ์
6. นางทองทิว
จิตรสูงเนิน
7. นางลัดดา
แตงจุ้ย
8.นางละมัย
อุนาพันธ์
9.นางวาสนา
หวังแห่งบุญ
10.นางสาวมุกดาพร ปราบภัย
11. นางบุญนาค
ชิ้นฮะง้อ
12.นางสาววิชุตา
โสภา
13.นางสาวสาวิตรี แสงจันทร์
14.นางสาวกนกพร สืบพันธ์โกย
15.นางสาวศศิธร
นาคเทศ
16.นายธานี
พยัคฆมุสิกพงษ์
17. นายเจริญ
จิตรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1.นายพิทักษ์
2.นายทรงพล
3.นายประสาร

ยงกุล
ปริสุทธกุล
เจติรักษ์

