รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนดอนตาลวิทยา

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
1 นายภักดี สมคะเณย์
ผู้อำนวยการฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางวาสนา ศรีลาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
3 นางกอแก้ว สีสมบา
ครูชำนาญการพิเศษ
4 นางชญานันท์ คนขยัน
ครูชำนาญการพิเศษ
5 นางสาวนลพรรณ บับพาน
ครูชำนาญการ
6 นายอนุชา ยืนยง
ครูชำนาญการ
7 นางสาวมลวดี ชนรินทร์
ครู
8 นางสาวสุชาดา มะเสนัย
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 นายธณัฐพล ตรีเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
10 นางสาวสุภัทรา อินทรพรหมมา
ครูชำนาญการ
11 นางพัชรินทร์ วรรณอำไพ
ครูชำนาญการพิเศษ
12 นางสร้อยพัชร์ ศรีลาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
13 นางสาวนภาวรรณ โสพวัน
ครูชำนาญการ
14 นางสาวธัญญลักษณ์ ยืนยง
ครูชำนาญการ
15 นางสาวชิดชนก ชัยศร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16 นางสมร จรลี
ครูชำนาญการพิเศษ
17 นางวราพร บุระมุข
ครูชำนาญการพิเศษ
18 นายเริงศักดิ์ ขันพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
19 นางสาวสนอง ซาเสน
ครูชำนาญการ
20 นางสาวสุกัญญา จันทร์ลาวงค์
ครูชำนาญการ
21 นายพีระมิตร อาจวิชัย
ครู
22 นางสาวลัดดาวัลย์ บุตรนาม
ครูผู้ช่วย
23 นางสาวธนาภรณ์ พาลึก
ครูผู้ช่วย
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อันดับ
หมายเหตุ
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.1
-

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นางสุดารัตน์ ศรพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
25 นายสุริยา จรลี
ครูชำนาญการพิเศษ
26 นายนิตสัย โคตรพันธ์
ครูชำนาญการ
27 นางเกศริน จันทรสาขา
ครูชำนาญการพิเศษ
28 นางสมรักษ์ พ้นภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
29 นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
30 นายวีระพงษ์ บรรจง
ครูชำนาญการพิเศษ
31 นางจุฑามาส ทวีบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
32 นายเชิงชาญ ลุนชิตร
ครูชำนาญการ
33 นางสาวดารารัตน์ เกื้ออนันต์
ครู
34 นางสาววิภาวรรณ แยบสูงเนิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
35 นางจำเนียร ประสงค์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
36 นายผดุง ชุมแวงวาปี
ครูชำนาญการพิเศษ
37 นางสาวกรรณิกา บำรุงบ้านทุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
38 นางมชุณี อินบุญนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
39 นายตวงสิทธิ์ อุทธศรี
ครูชำนาญการ
40 นายสุภชัย แซ่เซีย
ครู
41 นายไชยวัฒน์ เข็มกลาง
ครู
42 นางสาวพิชญาภา คนเพียร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
43 นายบุญรัตน์ แสงฤทธิ์
ครูชำนาญการ
44 นายนววิช จันเต็ม
ครู
45 นางสาววรรณกานต์ คันธี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
46 นางปราณี สุขรี
ครูชำนาญการพิเศษ
47 นางมยุรี กินลา
ครูชำนาญการพิเศษ
48 นางธนิดา ทรงเดชภูริโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
49 นางอมร บรรจง
ครูชำนาญการพิเศษ
50 นายปรียา พ้นภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
51 นางสาวชุติมา พ่อชมภู
ครู

คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1
คศ.1
คศ.2
คศ.1
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
52 นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์
53 นางกอบกาญจน์ คำพันธ์
54 นางสาวสุพิชญา สุวรรณศรี
พนักงานราชการ
55 นายคมศิลป์ จันทพันธ์
56 นายประวิทย์ บุทธิจักร์
57 นายประวิทย์ วงค์จันทร์
Teacher
58 Mr.Dindo D. Bartolome
บุคลากรสนับสนุน
59 นางนงนุช โคตรพันธ์
60 นางศิวภา จันทร์กอง
61 นางสาววัชฎาทิพย์ โคชขึง
ลูกจ้างชั่วคราว
62 นางสุพารักษ์ สกุลไทย
63 นายไพโรจน์ สกุลไทย
64 นายวรรณชัย บุญบรรลุ
65 นางตุ๊ สกุลไทย
66 นางมยุรัตน์ บุญมาศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
67 นางสาวธีรนุช ศรีลาศักดิ์
68 นางสาวกัลยกร สารมาศ
69 นายชูเกียรติ ธะนจินดา
70 นางสาวจุรีภร พันนุมา

ครูเชี่ยวชาญ
ครู
ครูผู้ช่วย

คศ.4
คศ.1
-

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

-

ครูต่างชาติ

-

ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ GPA

คศ.3
-

ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว

-

