คําสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคม
ที่ ๑๕๗/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางสายงานการบริหาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๒
------------------------------------ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดขอบขายการบริหารสถานศึกษาเปน ๔ ดาน คือ การบริหาร
งบประมาณ, การบริ ห ารทั่ ว ไป, การบริ ห ารวิ ช าการ และการบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติดังกลาว โรงเรียนระยองวิทยาคมจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
และมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางสายงานการบริหารโรงเรียนระยองวิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๒
ดังนี้
๑. คณะผูบริหารโรงเรียนระยองวิทยาคม
๑.๑ นายธีระวัธน สิงหบุตร
ผูอ ํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
๑.๒ นายสมปอง โชคนิมิตร
รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
๑.๓ นางรชยา แพงศรี
รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
๑.๔ นายวีระวัฒน เพ็ชรฉกรรจ รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
๑.๕ นายปยบุตร เอมโอฐ
รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
มีหนาที่
๑. ใหคําแนะนํา ปรึกษา สนับสนุน สงเสริมอํานวยความสะดวก และกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของกลุมงานที่ไดรับมอบหมาย ใหสามารถดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค
๒. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๒. กลุมบริหารทั่วไป
๑) นายสมปอง โชคนิมิตร
รองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
๒) นางสาวกุมารี แยมศรี
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
๓) นายไพฑูรย สิงหตา
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารทั่วไป
๒.๑ กลุมงานสนับสนุนบริหารทั่วไป
นายไพฑูรย สิงหตา
หัวหนากลุมงาน

๒
๒.๑.๑ งานแผนงานกลุมบริหารทั่วไป
๑) นายไพฑูรย สิงหตา
๒) นายเหมราช วงศศรี
๓) นางพีรญา กิ๊บสัน
๔) นางสาวปุณยวีร กร่ํากระโทก
๕) นางสาวนันทกา ธรรมวงศษา
๖) นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร
๒.๑.๒ งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
๑) นายไพฑูรย สิงหตา
๒) นายปรีชา ราชวัฒน
๓) นายพนม ศิลาแลง
๔) นายธีรเดช ประสิทธินาวา
๕) นายอภิสิทธิ์ อภิญ
๖) นายเอกลักษณ นรินทร
๗) นายรพีภพ ใบเจริญ
๘) นายสกล นาเครือ
๙) นายเหมราช วงศศรี
๑๐) นายศรายุทธ สงมูลนาค
๑๑) วาที่รอยตรีดิศกุล กีรติกิตติกัลยา
๑๒) นักการภารโรงทุกคน
๑๓) นางสาวพิชญาภา สมบูรณ
๒.๑.๓ งานหัวหนาอาคารเรียนและอาคารประกอบ
๑) นายไพฑูรย สิงหตา
๒) นายปรีชา ราชวัฒน
๓) นางจุไรรัตน ศิริภูล
๔) นางสาวโสมวรรณ พันธุสกุล
๕) นางมณีรัตน จิรปฐมกุล
๖) นางสาวรุงทิพย นาวาประดิษฐ
๗) นางลัคนา ปญญาฤทธิ์
๘) นายเทวา ชื่นชู
๙) นายรพีภพ ใบเจริญ
๑๐) นางทองบิน จรุงวงศเสถียร
๑๑) นางสาวเพ็ญรัตน เกษมจิตต
๑๒) นายมงคลวัฒน ดี โนเบรกา
๑๓) นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
๑๔) นางดารณี แสงออน
๑๕) นายศรายุทธ กวงแหวน
๑๖) นายวชิรวิชญ โภคเกียรติพัฒนา

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
อาคารสํานักงานบริหาร/หองประชุม/โรงอาหาร
อาคารอุตสาหกรรม/อาคารคหกรรม/
อาคารเกษตรกรรม
อาคารประชาสัมพันธ
อาคาร ๒
อาคาร ๒
อาคาร ๓/อาคาร ๔
หองสมุด
อาคาร ๔
อาคาร ๕
อาคาร ๕
อาคาร ๗
อาคาร ๗
อาคาร ๙
อาคาร ๙
อาคาร ๙
หองเรียนสีเขียว

๓
๑๗) นายอาณัติ ชุมเจริญ
๑๘) นายนเรศ ถาวรกิจ
๒.๑.๔ งานโสตทัศนศึกษา
๑) นายชูชัย นาคปน
๒) วาที่รอยตรีดิศกุล กีรติกิตติกัลยา
๓) นางสาวณัฏฐธิดา มะลิวัลย
๔) นายสุทิน ยินคํา
๕) นายศราวุธ ชินสุภางคภิเมช
๒.๑.๕ งานประชาสัมพันธ
๑) นางจุไรรัตน ศิริภูล
๒) นางสาวนภสร รักษาสัตย
๓) นางสาววารุณี แสงดา
๔) นายวรเทพ มัธยมนันทน
๕) นางสาวเนตรภิรมย คงอิ่ม
๖) นายสมคิด พันธสอาจ
๗) นางสาวณัฏฐธิดา มะลิวัลย
๘) นางสาวปาริชาติ เนียมรอด
๒.๑.๖ งานปฏิคม
๑) นางพีรญา กิ๊บสัน
๒) นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร
๓) นางสาวมณีรัตน สุวรรณวารี
๔) นางสาวรัตนาภรณ อุปสาร
๕) นางสาวสุชานาถ ศิริชู
๖) นางสาวนันทกา ธรรมวงศษา
๗) นางลักขณา เพชรแกว
๘) นางสาวอารีย แสงรัตน
๙) นางสาวรัตนาพร ติ๊บประสอน
๑๐) นางสาวน้ําทิพย พลายน้ํา
๑๑) นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
๑๒) นางสาวภัสธสรณ วงศอยู
๑๓) นางสาวสุพรรณพร ฆองวงค
๑๔) นางสาวประไพพร หลักคําแพง
๑๕) นางสาวศิริลักษณ สาแฉลม
๑๖) นางสาววีระภา แกวทานี
๑๗) นางสาวจันทรา กันทุกข
๑๘) นางอนุช กาลันสีมา
๑๙) นางสาวนริศรา เพิ่มสมบัติ
๒๐) นางทิพยรัตน ตอสกุล

หองกิจกรรมลูกเสือ
อาคารพลศึกษา/สระวายน้ํา/โรงยิม
สนามกีฬา/หองฟตเนส
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๔
๒๑) นางสาวณภัค แหลมฉลาด
๒๒) นางสาวพิชญาภา สมบูรณ
๒.๑.๗ งานสารสนเทศ
๑) นายเหมราช วงศศรี
๒) นางสาวนันทกา ธรรมวงศษา
๓) นางสาวณัฏฐธิดา มะลิวัลย
๔) นายศรายุทธ สงมูลนาค
๒.๒ กลุมงานสงเสริมบริหารทั่วไป
นางสาวกุมารี แยมศรี
หัวหนากลุมงาน
๒.๒.๑ งานสํานักงานบริหารทั่วไป
๑) นางสาวกุมารี แยมศรี
๒) นางสาวณัฏฐธิดา มะลิวัลย
๓) นางสาวนันทกา ธรรมวงศษา
๒.๒.๒ งานชุมชนสัมพันธ
๑) นายวรรณกรัยซ ไกรวัลย
๒) นายพนม ศิลาแลง
๓) นางสาวณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์
๔) นางทองบิน จรุงวงศเสถียร
๕) นางปวีณนุช ไวทยานันทกุล
๖) นางสาวจุฑามาศ บวรสถิตย
๘) นางสาวตรี ปรีเดช
๒.๒.๓ งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
๑) นางสาวปุณยวีร กร่ํากระโทก
๒) นางสาวกนกวรรณ สุดเหลือ
๓) นางสาวเนติมา เที่ยงตรง
๔) นางสาวสุพรรณพร ฆองวงค
๒.๒.๔ งานรานคาสวัสดิการโรงเรียน
๑) นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว
๒) นางศรีสุข กรุยรุงโรจน
๓) นางมณีรัตน จิรปฐมกุล
๔) นางศุภพิชญ พิทยธีราพงศ
๕) นางสาวกิตตนิษฐทิชา สาครพานิช
๖) นางสาววรางคณา คําภิรม
๗) นางทรรศมน อาจคงหาญ
๒.๒.๕ งานโภชนาการ
๑) นางนงลักษณ กํามหาวงษ
๒) นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร
๓) นางสาวชฎานิศ ชวยบํารุง
๔) นางสาวสุวดี ปานเงิน

คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๕
๕) นายสกล นาเครือ
๖) นายเหมราช วงศศรี
๗) นายศรายุทธ สงมูลนาค
๘) นางสาวพิชญาภา สมบูรณ
๙) นางสาวอมรรัตน โคมทอง
๑๐) วาที่รอยตรีดิศกุล กีรติกิตติกัลยา
๑๑) นางสาวอัญรินทร สิริพิชญาศานต

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ

๓. กลุมบริหารวิชาการ
๑) นางรชยา แพงศรี
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
๒) นางฤทัย ชูประเสริฐ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
๓) นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ
๓.๑ กลุมงานวิชาการ
นางนุชากร คําประดิษฐ
หัวหนากลุมงาน
๓.๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑) นางสาวปติญา ศิลาแลง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ
คณะทํางาน
๓) หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะทํางาน
๔) หัวหนากิจกรรมแนะแนว
คณะทํางาน
๕) หัวหนากิจกรรมชุมนุม
คณะทํางาน
๖) หัวหนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
คณะทํางาน
๗) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ตน
คณะทํางาน
๘) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ปลาย
คณะทํางาน
๙) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย – คอมฯ ม.ปลาย
คณะทํางาน
๑๐) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP
คณะทํางาน
๑๑) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียน EIS
คณะทํางาน
๑๒) หัวหนาศูนยอาเซียนศึกษา
คณะทํางาน
๑๓) หัวหนาศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
คณะทํางาน
๑๔) หัวหนาบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล
คณะทํางาน
๑๕) หัวหนางานการจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) คณะทํางาน
๑๖) นางสาววิมล สาดี
คณะทํางาน
๑๗) นางสาวมลิสา ชูยงค
คณะทํางาน
๑๘) นางชลาลัย แกวศรีไตร
คณะทํางาน
๑๙) นางสาวชุติมา ยาวีระ
คณะทํางาน
๒๐) นางสาวพรรณภัสสร พิพัฒนวัชรา
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๒ งานบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล
๑) นายเสวตร โคตรนารา
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ
คณะทํางาน
๓) หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะทํางาน
๔) หัวหนากิจกรรมแนะแนว
คณะทํางาน

๖
๕) หัวหนากิจกรรมชุมนุม
คณะทํางาน
๖) หัวหนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
คณะทํางาน
๗) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ตน
คณะทํางาน
๘) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ปลาย
คณะทํางาน
๙) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย – คอมฯ ม.ปลาย
คณะทํางาน
๑๐) หัวหนาหองเรียนพิเศษ SMART COM
คณะทํางาน
๑๑) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP
คณะทํางาน
๑๒) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียน EIS
คณะทํางาน
๑๓) หัวหนาศูนยอาเซียนศึกษา
คณะทํางาน
๑๔) หัวหนาศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
คณะทํางาน
๑๕) หัวหนางานการจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) คณะทํางาน
๑๖) นายสุรพงษ คชรินทร
คณะทํางาน
๑๗) นางสาวนัฐฏธปภา หมายพาณิชย
คณะทํางาน
๑๘) นางสาวชุติมา ยาวีระ
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๓ กลุมงานหองเรียนพิเศษ
๓.๑.๓.๑ โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท./วิทย ม.ปลาย)
๑) นายชัชวาลย ใหมสวัสดิ์
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายไพฑูรย สิงหตา
คณะทํางาน
๓) นางศุภพิชญ พิทยธีราพงศ
คณะทํางาน
๔) นางสาวเสาวลักษณ โรมา
คณะทํางาน
๕) นางสาวรุงทิพย นาวาประดิษฐ
คณะทํางาน
๖) นางขวัญใจ สุวรรณ
คณะทํางาน
๗) นางสาวปติญา ศิลาแลง
คณะทํางาน
๘) นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ
คณะทํางาน
๙) นายเอกวิน ดินโคกสูง
คณะทํางาน
๑๐) นายชาตรี เฮงสกุลวงษ
คณะทํางาน
๑๑) นางสาวกัลยวรรธน สัตยอุดม
คณะทํางาน
๑๒) นางสาวชุติมา ยาวีระ
คณะทํางาน
๑๓) นางสาวพรรณภัสสร พิพัฒนวัชรา
คณะทํางาน
๑๔) นายนันฐทวิชม ศรีบุญเรือง
คณะทํางาน
๑๕) นางสาวสุชาดา สวัสดี
คณะทํางาน
๑๖) นางธนาภรณ โคตรนารา
คณะทํางาน
๑๗) นางสาวอลิษา งดงาม
คณะทํางาน
๑๘) นางสาวพนิดา สาครเสถียร
คณะทํางาน
๑๙) นายปทม สินพานิช โรจนพงษ
คณะทํางาน
๒๐) นายสุรพงษ คชรินทร
คณะทํางาน
๒๑) นางสาวฬสพพร วิชาถิตย
คณะทํางาน
๒๒) นางสาววิมล สาดี
คณะทํางานและเลขานุการ

๗
๓.๑.๓.๒ หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.ตน ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
(วิทย ม.ตน)
๑) นายอดิศร เกิดมณี
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางฐิตาภา แดงนอย
คณะทํางาน
๓) นางอรอนงค สกุลกลา
คณะทํางาน
๔) นางสาวกรรณิการ เฮงสกุลวงษ
คณะทํางาน
๕) นางพีรญา กิ๊บสัน
คณะทํางาน
๖) นางสาวกัญจนญาณิศา นาคสวัสดิ์
คณะทํางาน
๗) นางสาวมลิสา ชูยงค
คณะทํางาน
๘) นายพิษณุ นพมณี
คณะทํางาน
๙) นางสาวนัฐฏธปภา หมายพาณิชย
คณะทํางาน
๑๐) นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ
คณะทํางาน
๑๑) นางสาวนวลทิพย นวพันธุ
คณะทํางาน
๑๒) นางทองบิน จรุงวงศเสถียร
คณะทํางาน
๑๓) นายปทม สินพานิช โรจนพงษ
คณะทํางาน
๑๔) นางธนาภรณ โคตรนารา
คณะทํางาน
๑๕) นางรัศมี สมชาติ
คณะทํางาน
๑๖) นายเสวตร โคตรนารา
คณะทํางาน
๑๗) นางสาวนิสา ยั่งยืน
คณะทํางาน
๑๘) นางสาวพรประภา อัศวเสถียร
คณะทํางาน
๑๙) นางสาวพรทิพย สุพรรณโมก
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๓.๓ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program)
๑) นายมงคลวัฒน ดี โนเบรกา
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ
คณะทํางาน
๓) หัวหนากลุมสาระฯวิทยาศาสตร
คณะทํางาน
๔) หัวหนากลุมสาระฯคณิตศาสตร
คณะทํางาน
๕) หัวหนากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ
คณะทํางาน
๖) นายบรรจบ วงคสุพรรณ
คณะทํางาน
๗) นายวิทวัส วังเปง
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๓.๔ งานหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร (วิทย – คอมฯ)
๑) นางเมลดา ทาหลวง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
คณะทํางาน
และเทคโนโลยี(กลุมคอมพิวเตอร) ทุกคน
๓) นางสาวจารุภา อุทัยธรรม
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๓.๕ งานหองเรียนพิเศษ SMART COM
๑) นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร
หัวหนาคณะทํางาน
๒) ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(กลุมคอมพิวเตอร) ทุกคน
๓) นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย
คณะทํางานและเลขานุการ

๘
๓.๑.๓.๖ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษบูรณาการ (English for
Integrated Studies : EIS) และศูนยประสานงานภาคตะวันออกโรงเรียน
เครือขาย EIS
๑) นางสาวสถาพร บุตรใสย
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางฐิตาภา แดงนอย
รองหัวหนาคณะทํางาน
ศูนยประสานงานภาคตะวันออก
โรงเรียนเครือขาย EIS
๓) นางธนาภรณ โคตรนารา
รองหัวหนาคณะทํางานโครงการฯ EIS
๔) ครูผูสอนโครงการฯ EIS ทุกคน
คณะทํางาน
๕) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
คณะทํางาน
๖) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณะทํางาน
๗) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ คณะทํางาน
และเทคโนโลยี (กลุมคอมพิวเตอร)
๘) นางสาวพรประภา อัศวเสถียร
คณะทํางานและเลขานุการโครงการฯ EIS
๙) นางสาวนัฐฏธปภา หมายพาณิชย
คณะทํางานและเลขานุการ
ศูนยประสานงานภาคตะวันออก
โรงเรียนเครือขาย EIS
๓.๑.๓.๗ ศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
๑) นายศรายุทธ กวงแหวน
หัวหนาคณะทํางาน
๒) ครูผูสอนกลุมศูนยภาษาเอเชียตะวันออกทุกคน คณะทํางาน
๓) นางสาวจันทา จําปกลาง
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๔ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓.๑.๔.๑ การจัดการเรียนรูว ิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)
๑) นางสาวมณีรัตน สุวรรณวารี
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายเสวตร โคตรนารา
คณะทํางาน
๓) ครูผูสอนสาระการเรียนรู IS ทุกคน
คณะทํางาน
๔) นางสาวแสงฤทัย เดชบํารุง
คณะทํางาน
๕) นางสาวทัศนีย พรหมอารักษ
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๔.๒ โครงการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
๑) นางสาวกรรณิการ เฮงสกุลวงษ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
คณะทํางาน
๓) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณะทํางาน
๔) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
คณะทํางาน
และเทคโนโลยี(กลุมคอมพิวเตอร)
๕) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน
คณะทํางาน
๖) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรทุกคน
คณะทํางาน
๗) ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
คณะทํางาน
และเทคโนโลยี(กลุมคอมพิวเตอร) ทุกคน
๘) นางสาวกัลยวรรธน สัตยอุดม
คณะทํางานและเลขานุการ

๙
๓.๑.๔.๓ งานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และงานตอบสนองนโยบายสพฐ./สพม.๑๘
๑) นางสาวนวลทิพย นวพันธุ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา
คณะทํางาน
๓) นางสาวตรี ปรีเดช
คณะทํางาน
๔) นางสาวฬสพพร วิชาสถิตย
คณะทํางาน
๕) นายภูวนันท ศรีเมือง
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๕ งานจัดการเรียนการสอนกลุมบริหารวิชาการ
๑) นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ
คณะทํางาน
๓) ตัวแทนครูกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ
คณะทํางาน
๔) นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
คณะทํางาน
๕) นางสาวอําภาพันธ ประสีระเก
คณะทํางาน
๖) นางสาวจินตนา พวงมาลี
คณะทํางาน
๗) นายชาตรี เฮงสกุลวงษ
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๖ งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียนกลุมบริหารวิชาการและงานทัศนศึกษา
๑) นางฤทัย ชูประเสริฐ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ คณะทํางาน
๓) นางสาวนริศรา เพิ่มสมบัติ
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๗ กลุมงานจัดการเรียนรู
๓.๑.๗.๑ งานกลุมสาระการเรียนรู
๑) นายเทวา ชื่นชู
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๒) นายวัชรินทร นระทัด
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๓) นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
๔) นายปทม สินพานิช โรจนพงษ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๕) นางทองบิน จรุงวงศเสถียร
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๖) นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
๗) นางสาวรุงทิพย นาวาประดิษฐ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๘) นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๙) นางสาวปติญา ศิลาแลง
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
๑๐) นางสาวเพ็ญรัตน เกษมจิตต
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๑๑) นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๑๒) นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
๑๓) นายนเรศ ถาวรกิจ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๑๔) นายสราวุธ พรหมมาศ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๑๕) นายอภิสิทธิ์ อภิญ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
๑๖) นายรพีภพ ใบเจริญ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๑๗) นางสาวนุชสรา พิณพาทย
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
๑๘) นางสาวสาวิตรี รุงศิริ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

๑๐
๑๙) นางสาวโสมวรรณ พันธุสกุล
๒๐) นางเมลดา ทาหลวง
๒๑) นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร
๒๒) นางนงลักษณ กํามหาวงษ
๒๓) นางสาวพิชญาภา สมบูรณ
๒๔) นายปรีชา ราชวัฒน

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (กลุมคอมพิวเตอร)
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (กลุมคอมพิวเตอร)
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (กลุมคอมพิวเตอร)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
และเทคโนโลยี (กลุมการงานอาชีพ)
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (กลุมการงานอาชีพ)
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (กลุมการงานอาชีพ)
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

๒๕) นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
๒๖) นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
๒๗) นางรงควดี รัตนากร
๓.๑.๗.๒ งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นางศุภพิชญ พิทยธีราพงศ
หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓.๑.๗.๒.๑ งานแนะแนว
๑) นางสาวสวัจฉรัตน จันทรสวาง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางศรีสุข กรุยรุงโรจน
คณะทํางาน
๓) นางสาวพรรณทิพย ตนเถา
คณะทํางาน
๔) นางมงคลรัตน บุญสุข
คณะทํางาน
๕) นางสาวจินตนา พวงมาลี
คณะทํางาน
๖) นางมณีรัตน จิรปฐมกุล
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๗.๒.๒ งานกิจกรรมในเครื่องแบบ
๑) นายอาณัติ ชุมเจริญ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายวินิจ สุขจั่นผล
คณะทํางาน
๓) นางสาวชัญญารักษ นาคปน
คณะทํางาน
๔) นางสาวปุณยวีร กร่ํากระโทก
คณะทํางาน
๕) นายอภิสิทธิ์ อภิญ
คณะทํางาน
๖) นางสาวสุดารักษ พิมลนอก
คณะทํางาน
๗) นางสาวรัตนาภรณ อุปสาร
คณะทํางาน
๘) นายปทม สินพานิช โรจนพงษ
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๗.๒.๓ งานกิจกรรมชุมนุม
๑) นางสาวมะลิวัลย เนินกลาง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวรัตนาภรณ อุปสาร
คณะทํางาน
๓) นางสาวรุงนภา พวงพี
คณะทํางาน
๔) นางสาวณัฐจรี วังสิริสุนทร
คณะทํางาน
๕) นางสาวพรประภา อัศวเสถียร
คณะทํางาน

๑๑
๖) นายรณชัย ศรีสงคราม
คณะทํางาน
๗) นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
คณะทํางาน
๘) นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ
คณะทํางาน
๙) นางสาวรสสุคนธ กรีจังหรีด
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๗.๒.๔ งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
๑) นางศุภพิชญ พิทยธีราพงศ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวโสมวรรณ พันธุสกุล
คณะทํางาน
๓) นายพนม ศิลาแลง
คณะทํางาน
๔) นายเอกลักษณ นรินทร
คณะทํางาน
๕) นางสาวกัญจนญาณิศา นาคสวัสดิ์ คณะทํางาน
๖) นางสาวสวัจฉรัตน จันทรสวาง
คณะทํางาน
๗) นางฐิตาภา แดงนอย
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๗.๒.๕ งานสงเสริมกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
๑) นางมณีรัตน จิรปฐมกุล
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวจินตนา พวงมาลี
คณะทํางาน
๓) นางสาวสวัจฉรัตน จันทรสวาง
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๑.๗.๓ งานระบบเรียนรู
๑) นางสาวสุชาดา สวัสดี
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางทรรศมน อาจคงหาญ
รองหัวหนาคณะทํางาน
ฝายนิเทศการศึกษา
๓) นางสาวนวลทิพย นวพันธุ
รองหัวหนาคณะทํางาน
ฝายพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๔) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ
คณะทํางาน
๕) หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะทํางาน
๖) หัวหนากิจกรรมแนะแนว
คณะทํางาน
๗) หัวหนากิจกรรมชุมนุม
คณะทํางาน
๘) หัวหนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
คณะทํางาน
๙) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ตน
คณะทํางาน
๑๐) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ปลาย
คณะทํางาน
๑๑) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP
คณะทํางาน
๑๒) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียน EIS
คณะทํางาน
๑๓) หัวหนาศูนยอาเซียนศึกษา
คณะทํางาน
๑๔) หัวหนาศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
คณะทํางาน
๑๕) หัวหนาบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล
คณะทํางาน
๑๖) นางสาวพรรณภัสสร พิพัฒนวัชรา
คณะทํางาน
๑๗) นางสาวมณีรัตน สุวรรณวารี
คณะทํางาน
๑๘) นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
คณะทํางานและเลขานุการ
ฝายระบบเรียนรู

๑๒
๑๙) นางมงคลรัตน บุญสุข
๒๐) นายวรรธนะ คัทจันทร

คณะทํางานและเลขานุการ
ฝายนิเทศการศึกษา
คณะทํางานและเลขานุการ
ฝายพัฒนาและใชสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๓.๑.๗.๔ งานรับนักเรียน
๑) นายชัชพล แสงงามปลั่ง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร
คณะทํางาน
๓) นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
คณะทํางาน
๔) นายธารวิชญ กิตติสุนทโรภาศ
คณะทํางาน
๕) นายสมคิด พันธสอาจ
คณะทํางาน
๖) นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา
คณะทํางาน
๗) นายสุรพงษ คชรินทร
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๒ กลุมงานทะเบียนวัดผล
นางฐิตาภา แดงนอย
หัวหนากลุมงาน
๓.๒.๑ งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๓.๒.๑.๑ งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
และตรวจสอบวุฒิ ระดับชั้น ม.ตน
๑) นางสาวนัฐฏธปภา หมายพาณิชย
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวนิสา ยั่งยืน
คณะทํางาน
๓) นางสาววิลาพร ชุมภูกุล
คณะทํางาน
๔) นางสาวรุงนภา พวงพี
คณะทํางาน
๕) นางสาวมลฤดี ประภาสี
คณะทํางาน
๖) นายภูวนันท ศรีเมือง
คณะทํางาน
๗) นางสาวศรัญพร ศิริชู
คณะทํางาน
๘) นายรณชัย ศรีสงคราม
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๒.๑.๒ งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนและ
ตรวจสอบวุฒิ ระดับชั้น ม. ปลาย
๑) นางธนาภรณ โคตรนารา
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางรัศมี สมชาติ
คณะทํางาน
๓) นายสุรพงษ คชรินทร
คณะทํางาน
๔) นายศรายุทธ ทะชัยวงศ
คณะทํางาน
๕) นางสาวมนธิดา แสนโชติ
คณะทํางาน
๖) นางนัฏฐภรณ แกนสาร
คณะทํางาน
๗) นางสาวมัทนา เพ็ชรเศษ
คณะทํางาน
๘) นางสาวชลธิชา จีนแสร
คณะทํางาน
๙) นางสาวพรทิพย สุพรรณโมก
คณะทํางานและเลขานุการ

๑๓
๓.๒.๒ งาน GPA, O-NET และระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
๑) นางสาวนิสา ยั่งยืน
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางธนาภรณ โคตรนารา
คณะทํางาน
๓) นางสาวนัฐฏธปภา หมายพาณิชย
คณะทํางาน
๔) นายรณชัย ศรีสงคราม
คณะทํางาน
๕) นางสาวพรทิพย สุพรรณโมก
คณะทํางาน
๖) นายศรายุทธ ทะชัยวงศ
คณะทํางาน
๗) วาที่รอยตรีหญิงพิชชานันท ขวัญประเสริฐ
คณะทํางาน
๘) นางสาวประไพพร หลักคําแพง
คณะทํางาน
๙) นางสาววิลาพร ชุมภูกุล
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๒.๓ งานคลังขอสอบและการจัดการสอบออนไลน
๑) นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
คณะทํางาน
๓) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
คณะทํางาน
๔) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
คณะทํางาน
๕) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
คณะทํางาน
๖) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
คณะทํางาน
๗) หัวหนาศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
คณะทํางาน
๘) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP คณะทํางาน
๙) นางสาวประไพพร หลักคําแพง
คณะทํางาน
๑๐) วาที่รอยตรีหญิงพิชชานันท ขวัญประเสริฐ
คณะทํางาน
๑๑) นางสาวณฐพร มั่นคง
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๓ กลุมงานสํานักงานวิชาการ
นางสาวจันทา จําปกลาง
หัวหนากลุมงาน
๓.๓.๑ งานสารบรรณ
๑) นางสาวจันทา จําปกลาง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายสมคิด พันธสอาจ
คณะทํางาน
๓) นางมงคลรัตน บุญสุข
คณะทํางาน
๔) นางสาวนริศรา เพิ่มสมบัติ
คณะทํางาน
๕) นางสาวทัศนีย พรหมอารักษ
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๓.๒ งานพัสดุ
๑) นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายสมคิด พันธสอาจ
คณะทํางาน
๓) นางสาวนริศรา เพิ่มสมบัติ
คณะทํางาน
๔) นางสาวดวงฤทัย ใจดี
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๓.๓ งานประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาหรือองคกรอื่น
๑) นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
คณะทํางาน
๓) นายมงคลวัฒน ดี โนเบรกา
คณะทํางาน

๑๔
๔) นางสาวสถาพร บุตรใสย
คณะทํางาน
๕) นายบรรจบ วงคสุพรรณ
คณะทํางาน
๖) นายวิทวัส วังเปง
คณะทํางาน
๗) นายชาตรี เฮงสกุลวงษ
คณะทํางาน
๘) นางสาวอัจฉรา ชาญสําโรง
คณะทํางาน
๙) นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
คณะทํางาน
๑๐) นางรงควดี รัตนากร
คณะทํางาน
๑๑) นางสาวอําภาพันธ ประสีระเก
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔ กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
นางสาวปติญา ศิลาแลง
หัวหนากลุมงาน
๓.๔.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู
๑) นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) ครู คศ.๓ ทุกกลุมสาระการเรียนรู
คณะทํางาน
๓) นางสาวรุงนภา พวงพี
คณะทํางาน
๔) นางสาวดวงฤทัย ใจดี
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๒ งานสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู
๓.๔.๒.๑ งานหองสมุด
๑) นางลัคนา ปญญาฤทธิ์
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางศรีสุข กรุยรุงโรจน
คณะทํางาน
๓) นางกุลกัญญาณ ทิพนาค
คณะทํางาน
๔) นางฉัตรอมร คงธนาคมธัญกิจ
คณะทํางาน
๕) นางอนุช กาลันสีมา
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๒.๒ งานหองสมุดกาญจนาภิเษก (ไฮเทค)
๑) นางอรอนงค สกุลกลา
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวมลิสา ชูยงค
คณะทํางาน
๓) นางสาววิมล สาดี
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๒.๓ งานศูนยคอมพิวเตอร
๑) นายวรรธนะ คัทจันทร
หัวหนาคณะทํางาน
๒) ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
คณะทํางาน
และเทคโนโลยี(กลุมคอมพิวเตอร) ทุกคน
๓) นายณัชพล สุรรัตนากร
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๒.๔ ศูนยอาเซียนศึกษา
๑) นางชลาลัย แกวศรีไตร
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ
คณะทํางาน
๓) หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะทํางาน
๔) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP คณะทํางาน
๕) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียน EIS
คณะทํางาน
๖) หัวหนาศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
คณะทํางาน
๗) หัวหนางานหองสมุด
คณะทํางาน

๑๕
๘) นางอนุช กาลันสีมา
คณะทํางาน
๙) ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
คณะทํางาน
และวัฒนธรรมทุกคน
๑๐) นางสาวณัฐจรี วังสิริสุนทร
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๒.๕ งานโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน/ศูนยครอบครัวพอเพียง
๑) นายวชิรวิชญ โภคเกียรติพัฒนา
หัวหนาคณะทํางาน
๓) นางฤทัย ชูประเสริฐ
คณะทํางาน
๔) นายชูชาติ ปญจเวทีกุล
คณะทํางาน
๕) นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม
คณะทํางาน
๖) นางสาวเสาวณีย บุญหนัก
คณะทํางาน
๗) นายกิตติศักดิ์ อินทะจร
คณะทํางาน
๘) นายนันฐทวิชม ศรีบุญเรือง
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๒.๖ งานธนาคารโรงเรียน
๑) นางรัชดาวัลย หิรัณยากาศ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางจิราวรรณ ปญจเวทีกุล
คณะทํางาน
๓) นางสาวสุรธัส เทียบเทียม
คณะทํางาน
๔) นางชลาลัย แกวศรีไตร
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๒.๗ งานเศรษฐกิจพอเพียง
๑) นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว
หัวหนาคณะทํางาน
๒) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ คณะทํางาน
๓) นางสาวณัฐจรี วังสิริสุนทร
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๔.๓ งานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑) นายสุรพงษ คชรินทร
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวดวงฤทัย ใจดี
คณะทํางาน
๓) หัวหนาหองเรียนขงจื่อ
คณะทํางาน
๔) นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๕ กลุมงานแผนงานและสารสนเทศ
นายชัชพล แสงงามปลั่ง
หัวหนากลุมงาน
๓.๕.๑ งานแผนงานดานวิชาการ
๑) นางฤทัย ชูประเสริฐ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
คณะทํางาน
๓) นางฐิตาภา แดงนอย
คณะทํางาน
๔) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระฯ
คณะทํางาน
๕) หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะทํางาน
๖) หัวหนากิจกรรมแนะแนว
คณะทํางาน
๗) หัวหนากิจกรรมชุมนุม
คณะทํางาน
๘) หัวหนากิจกรรมกิจกรรมในเครื่องแบบ
คณะทํางาน
๙) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ตน
คณะทํางาน

๑๖
๑๐) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย ม.ปลาย
คณะทํางาน
๑๑) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียนพิเศษ EP
คณะทํางาน
๑๒) หัวหนาโครงการจัดการเรียนการสอนหองเรียน EIS
คณะทํางาน
๑๓) หัวหนาหองเรียนพิเศษวิทย-คอมฯ
คณะทํางาน
๑๔) หัวหนาศูนยอาเซียนศึกษา
คณะทํางาน
๑๕) หัวหนาศูนยภาษาเอเชียตะวันออก
คณะทํางาน
๑๖) หัวหนาการจัดการเรียนรูวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) คณะทํางาน
๑๗) นางสาวปติญา ศิลาแลง
คณะทํางาน
๑๘) นางสาวจันทา จําปกลาง
คณะทํางาน
๑๙) นางนุชากร คําประดิษฐ
คณะทํางานและเลขานุการ
๓.๕.๒ งานสารสนเทศวิชาการ
๑) นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายลิขสิทธิ์ สวนจันทร
คณะทํางาน
๓) นายธารวิชญ กิตติสุนทโรภาศ
คณะทํางาน
๔) นายสมคิด พันธสอาจ
คณะทํางาน
๕) นางสาวดวงฤทัย ใจดี
คณะทํางาน
๖) นายชาตรี เฮงสกุลวงษ
คณะทํางานและเลขานุการ
๔. กลุมบริหารงบประมาณ
๑) นายวีระวัฒน เพ็ชรฉกรรจ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
๒) นางสาวสุดใจ กิจสําเร็จ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
๓) นางนิศา มีมงคล
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ
๔.๑ กลุมงานการเงินและบัญชี
นางณิชาร คุมสวน
หัวหนากลุมงาน
๔.๑.๑ งานการเงิน
๑) นางณิชาร คุมสวน
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวชัญญารักษ นาคปน
คณะทํางาน
๓) นางลักขณา เพชรแกว
คณะทํางาน
๔) นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๑.๒ งานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
๑) นางสาวพนิดา สาครเสถียร
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวน้ําทิพย พลายน้ํา
คณะทํางาน
๓) นางสาวอลิษา งดงาม
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๒ กลุมงานพัสดุและสินทรัพย
นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา
หัวหนากลุมงาน
๔.๒.๑ งานพัสดุและสินทรัพย
๑) นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายเจษฎา ชาติแพงตา
คณะทํางาน
๓) นางรัตนาภรณ เปยะกัง
คณะทํางาน
๔) นายบรรดาศักดิ์ กําประโคน
คณะทํางาน

๑๗
๕) นางสาวอารีย แสงรัตน
คณะทํางาน
๖) นางสาวภัสธสรณ วงศอยู
คณะทํางาน
๗) นางเพ็ญจันทร ศรีสุภา
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๒.๒ งานยานพาหนะ
๑) นายศรายุทธ สงมูลนาค
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายพนม เกษแกว
พนักงานขับรถยนต
๓) นายสุวัฒน ปรีสงค
พนักงานขับรถยนต
๔) นายสัญญา บรรจงกิจ
พนักงานขับรถยนต
๕) นางสาวอารีย แสงรัตน
คณะทํางาน
๖) นางรัตนาภรณ เปยะกัง
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๓ กลุมงานนโยบายและแผน
นางสาวสุดใจ กิจสําเร็จ
หัวหนากลุมงาน
๔.๓.๑ งานนโยบายและแผน
๑) นางสาวศิริพร ฉัตรอินทร
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวรัตนาพร ติ๊บประสอน
คณะทํางาน
๓) นางสาวพินิจ ลีอุดม
คณะทํางาน
๔) นางสาวฬสพพร วิชาถิตย
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๓.๒ งานตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ
๑) นางสาวศิวพร ชาลีชาญ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวพรรณทิพย ตนเถา
คณะทํางาน
๓) นางสาวนิศาลัย สงวนจิต
คณะทํางาน
๔) นางสาวฬสพพร วิชาถิตย
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๓.๓ งานวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑) นางสาวสุดใจ กิจสําเร็จ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวเสาวลักษณ โรมา
คณะทํางาน
๓) นางสาวศิวพร ชาลีชาญ
คณะทํางาน
๔) นางสาวจารุภา อุทัยธรรม
คณะทํางาน
๕) นางสาวสมนาถ ยอดมณี
คณะทํางาน
๖) นางสาวศิริพร ฉัตรอินทร
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๓.๔ งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ
๑) นางสาวสุดใจ กิจสําเร็จ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางนิศา มีมงคล
รองหัวหนาคณะทํางาน
๓) นางลักขณา เพชรแกว
คณะทํางาน
๔) นางสาวอารีย แสงรัตน
คณะทํางาน
๕) นางสาวภัสธสรณ วงศอยู
คณะทํางาน
๖) นางสาวน้ําทิพย พลายน้ํา
คณะทํางาน
๗) นางสาวรัตนาพร ติ๊บประสอน
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๔ กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ โรมา
หัวหนากลุมงาน

๑๘
๔.๔.๑ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑) นางสาวสมนาถ ยอดมณี
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางรงควดี รัตนากร
คณะทํางาน
๓) นางสาวสุชาดา สวัสดี
คณะทํางาน
๔) นางสาวสุชีรา ศุภพิมลวรรณ
คณะทํางาน
๕) นางสาวสุรธัส เทียบเทียม
คณะทํางาน
๖) นางสาวมลฤดี ประภาสี
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๔.๒ งานสารสนเทศโรงเรียน
๑) นางสาวจารุภา อุทัยธรรม
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางเมลดา ทาหลวง
คณะทํางาน
๓) นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข
คณะทํางาน
๔) นายเหมราช วงศศรี
คณะทํางาน
๕) นายศรายุทธ สงมูลนาค
คณะทํางาน
๖) นายวิทวัส วังเปง
คณะทํางาน
๗) นายชาตรี เฮงสกุลวงษ
คณะทํางาน
๘) นางสาวณฐพร มั่นคง
คณะทํางานและเลขานุการ
๔.๔.๓ งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก
๑) นางสาวเสาวลักษณ โรมา
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวอมรรัตน โคมทอง
คณะทํางาน
๓) นางสาวสุทธิดา เสียงเพราะ
คณะทํางาน
๔) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนากลุมงาน
คณะทํางาน
๕) นายวัชรินทร นระทัด
คณะทํางานและเลขานุการ
๕. กลุมบริหารงานบุคคล
๑) นายปยบุตร เอมโอฐ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๒) นางกาญจนา ฉายาลักษณ
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๓) นางนราศิริ หมื่นจํานงค
ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
๕.๑ กลุมงานบุคคล
นางขวัญใจ สุวรรณ
หัวหนากลุมงาน
๕.๑.๑ งานสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
นางอาทยา ธนชัยศักดิ์
หัวหนางาน
๕.๑.๑.๒ งานวินัย
๑) นางอาทยา ธนชัยศักดิ์
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
คณะทํางาน
๓) นางสาวชนิดา พิลาวัลย
คณะทํางาน
๔) นางสาวนุชสรา พิณพาทย
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๑.๑.๓ งานสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง
๑) นางขวัญใจ สุวรรณ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางอาทยา ธนชัยศักดิ์
คณะทํางาน

๑๙
๓) นางสาวมณีวรรณ ลนล้ํา
คณะทํางาน
๔) นางสาวนุชสรา พิณพาทย
คณะทํางาน
๕) นางสาววรางคณา คําภิรม
คณะทํางาน
๖) นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
คณะทํางาน
๗) นางสาวชนิดา พิลาวัลย
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๑.๑.๔ งานบันทึกการไปราชการและการลาของบุคลากร
๑) นางอาทยา ธนชัยศักดิ์
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวนุชสรา พิณพาทย
คณะทํางาน
๓) นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
คณะทํางาน
๔) นางสาวอัจฉรา ชาญสําโรง
คณะทํางาน
๕) นางสาวศิริลักษณ สาแฉลม
คณะทํางาน
๖) นางสาววีระภา แกวทานี
คณะทํางาน
๗) นางสาวชนิดา พิลาวัลย
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๑.๒ งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
นางขวัญใจ สุวรรณ
หัวหนางาน
๕.๑.๒.๑ งานพัฒนาบุคลากร
๑) นางขวัญใจ สุวรรณ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางพัณณชิตา สุขคุม
คณะทํางาน
๓) นางสาวสาวิตรี รุงศิริ
คณะทํางาน
๔) นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข
คณะทํางาน
๕) นางสาวกัญจนญาณิศา นาคสวัสดิ์
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๑.๒.๒ งานสงเสริมการขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ
๑) นางพัณณชิตา สุขคุม
หัวหนา
๒) นางสาวกัญจนญาณิศา นาคสวัสดิ์
ผูชวย
๕.๑.๒.๓ งานประเมินครูผูชวย
๑) นางสาวจันทรจริ า พรมมา
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวสุนิษา บุดดีคํา
คณะทํางาน
๓) นางสาววรางคณา คําภิรม
คณะทํางาน
๔) นางสาวจุฑามาศ คชอาจ
คณะทํางาน
๕) นางพัณณชิตา สุขคุม
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๑.๒.๔ งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน
๑) นางกาญจนา ฉายาลักษณ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางขวัญใจ สุวรรณ
คณะทํางาน
๓) นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๑.๒.๕ งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ
๑) นางสาวยุพิน แบนไทย
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวจันทรจิรา พรมมา
คณะทํางาน
๓) นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
คณะทํางานและเลขานุการ

๒๐
๕.๑.๒.๖ งานการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑) นางขวัญใจ สุวรรณ
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวยุพิน แบนไทย
คณะทํางาน
๓) นางพัณณชิตา สุขคุม
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๒ กลุมงานอํานวยการ
นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ
หัวหนากลุมงาน
๕.๒.๑ งานแผนงานและสารสนเทศ
๑) นางสาวอัจฉรา ชาญสําโรง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ
คณะทํางาน
๓) นายวิทวัส วังเปง
คณะทํางาน
๔) นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๒.๒ งานสารบรรณโรงเรียน
๑) นางสาวอัจฉรา ชาญสําโรง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาววีระภา แกวทานี
คณะทํางาน
๓) นางสาวศิริลักษณ สาแฉลม
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๒.๓ งานสํานักงานผูอํานวยการ
๑) นางสาวอัจฉรา ชาญสําโรง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวศิริลักษณ สาแฉลม
คณะทํางาน
๓) นางสาววีระภา แกวทานี
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๓ กลุมงานกิจการนักเรียน
นางนราศิริ หมื่นจํานงค
หัวหนากลุมงาน
๕.๓.๑ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๕.๓.๑.๑ งานระดับชั้นและดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๑ – ม.๖
๑) นายอาณัติ ชุมเจริญ
หัวหนาระดับและประธานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๑
๒) นางวนิดา เนื่องจํานงค หัวหนาระดับและประธานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๒
๓) นางจินพร เชื้อบุปผา
หัวหนาระดับและประธานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๓
๔) นางสาวแสงเดือน โอทาน หัวหนาระดับและประธานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๔
๕) นางวราภรณ รัตนเหลี่ยม หัวหนาระดับและประธานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๕
๖) นายเสวตร โคตรนารา หัวหนาระดับและประธานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับชั้น ม.๖
๕.๓.๑.๒ งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
๑) นายเอกวิน ดินโคกสูง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวณิชากร นพเสริฐ
คณะทํางาน
๓) นายวาทิต วรวิบูล
คณะทํางาน
๔) นายกัมพล เกื้อนพกุล
คณะทํางาน
๕) นายสหัตพงศ พิทอนวร
คณะทํางาน
๖) นางสาวพชรวรรณ สิงหตา
คณะทํางาน
๗) นางสาวสุพรรณพร ฆองวงค
คณะทํางาน
๘) นายณัชพล สุรรัตนากร
คณะทํางาน
๙) นางสาวกนกรัตน สมัครกิจ
คณะทํางาน

๒๑
๑๐) นายพิษณุ นพมณี
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๓.๑.๓ งานสมัชชานักเรียน
๑) นางโชติกา ครอสส
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายอาณัติ ชุมเจริญ
คณะทํางาน
๓) นางวนิดา เนื่องจํานงค
คณะทํางาน
๔) นางจินพร เชื้อบุปผา
คณะทํางาน
๕) นางสาวแสงเดือน โอทาน
คณะทํางาน
๖) นางวราภรณ รัตนเหลี่ยม
คณะทํางาน
๗) นายเสวตร โคตรนารา
คณะทํางาน
๘) นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย
คณะทํางาน
๙) นายณัชพล สุรรัตนากร
คณะทํางาน
๑๐) นายสหัตพงศ พิทอนวร
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๓.๒ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑) นายพนม ศิลาแลง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นายประทุม คงเมือง
คณะทํางาน
๓) นายชาญธวัช ศรัทธาผล
คณะทํางาน
๔) นายสราวุธ พรหมมาศ
คณะทํางาน
๕) นายอภิสิทธิ์ อภิญ
คณะทํางาน
๖) นายวินิจ สุขจั่นผล
คณะทํางาน
๗) นายเอกลักษณ นรินทร
คณะทํางาน
๘) นางสาวพินิจ ลีอุดม
คณะทํางาน
๙) นายธวัช สรอยโพธิ์พันธุ
คณะทํางาน
๑๐) นายธีรเดช ประสิทธินาวา
คณะทํางาน
๑๑) นายณัฐมาศ ริมสมุทร
คณะทํางาน
๑๒) นายนฤชิต ชวยนุกูล
คณะทํางาน
๑๓) นางสาวสุวดี ปานเงิน
คณะทํางานและเลขานุการ
๕.๓.๓ งานสํานักงานและสารสนเทศกลุมงานกิจการนักเรียน
๑) นายวิทวัส วังเปง
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวสุดารักษ พิมลนอก
คณะทํางาน
๓) นางสาววิภารัตน ทองดี
คณะทํางาน
๔) นางสาวพชรวรรณ สิงหตา
คณะทํางาน
๕) นางสาวกนกรัตน สมัครกิจ
คณะทํางาน
๖) นายณัชพล สุรรัตนากร
คณะทํางาน
๗) นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย คณะทํางาน
๘) นางสาวจันทรา กันทุกข
คณะทํางานและเลขานุการ
๖. งานศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
๑) นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
หัวหนาคณะทํางาน
๒) นางสาวดวงฤทัย ใจดี
คณะทํางาน
๓) นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข
คณะทํางาน

