ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายวินัย สุรยิ ปราการ

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ฝ่ายอานวยการ
นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ระดับอนุบาล
น.ส.บัวทิพย์ องคะริยะพงษ์

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา
น.ส.นันทพร ทองดี

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
นางสุรยี ์ นุเคราะห์ชีพ

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการสถานศึกษา
น.ส.ยุพาพักตร์ วงศ์เลิศประดิษฐ์

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการสถานศึกษา
น.ส.กรองทิพ ธรรมโร

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางอัชราภรณ์ เพชรา

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางยุพิน ต่างใจ

หัวหน้างานโรงเรียน

หัวหน้างานระดับ
อนุบาล

หัวหน้างานระดับ
ประถมศึกษา

หัวหน้างานระดับ
มัธยมศึกษา

1. วิชาการ
2. อาคาร/สถานที่
3. กิจการนักเรียน
4. บุคลากร
5. ธุรการ
6. ชุมชนสัมพันธ์
7. ประกันคุณภาพ
8. แผน/นโยบาย
9. งบประมาณ
10. พัสดุ

นายเฉลิมพล ชูชาติ
นายวิสุทธิ์ ศิริกิจวัฒนา
นางอัชราภรณ์ เพชรา
นางเปรมกมล เสียมหาญ
นางสุนทรี ปรีชา
นางดวงสุดา ปาตังตะโร
น.ส.ชุติมา จั่นทอง
นางพันธิดา ทองสุข
นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว
นายศุภเดช อ่อนทอง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางปานทิพย์ พันธ์ทพิ ย์
น.ส.ชญานิษฐ์ กันภัย
นางอทิตา ทองเกิด
น.ส.จุฑารัตน์ เอ่งฉ้วน
นางกมลวรรณ โกยวิวัฒน์ตระกูล
น.ส.รภัสสรณ์ กีรติจริยาโสภณ
น.ส.กรองทิพ ธรรมโร
น.ส.ลัดดา โอชาผล
น.ส.ลัดดา โอชาผล
น.ส.มธุริน ใจซื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางสาลี่ บุญญากาศ
นายวิวัฒน์ ทองอินทร์โชติ
นางอัชราภรณ์ เพชรา
นางเรวดี ฤทธี
นางพิมประไพพร พูลสวัสดิ์
นางกมลรักษ์ บุปผากาย
นางสาลี่ บุญญากาศ
น.ส.สุนิดา แอสบิลลี่
นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว
น.ส.หทัยชนก สวัสดิวิทยากุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

น.ส.พวงผกา พริกประสงค์
นายภูริช พิสาลสาคร
นายจิรทีปต์ บุญทวี
น.ส.จรรยารัตน์ อภัยบริรัตน์
นางยุพเรศ นาครัตน์
นางธนัทอร อมตาริยกุล
น.ส.จุลีพร สุขเพ็ง
น.ส.โสมฤทัย มะหะหมาด
น.ส.โสมฤทัย มะหะหมาด
นายศุภเดช อ่อนทอง

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
บริหารทั่วไป/เลขานุการ
น.ส.อารี หนูฉ้ง

11. ประชาสัมพันธ์
12. การเงิน
13. โสตทัศนศึกษา
14. โภชนาการ
15. อนามัย
16. ห้องสมุด

นางรักชนก สมบูรณ์
น.ส.สุวรรณา มาดนนท์
นายสุขรัตน์ ทองสุข
น.ส.วาสนา มั่นธรรมนุสรณ์
นางกนกเพชร เพ็ชรแก้ว
นางจันทนา ภุมมาบุตร
17. ธนาคารโรงเรียน นางจิราพร โปณะทอง
18. สหกรณ์
น.ส.ศรีคราม จันทร์แดง
19. ลูกพระมุงกุฎ นายปณัยวิชญ์ / นางดวงสุดา

11 นางกัญญณัฐ คงอินทร์

11 นางรักชนก สมบูรณ์

หัวหน้าสายชั้น

หัวหน้าสาระ

12

สายชั้นอนุบาล 1
นางปานทิพย์ พันธ์ทพิ ย์
13
สายชั้นอนุบาล 2
นางกมลวรรณ โกยวิวัฒน์ตระกูล

เจ้าหน้าที่ประจางานโรงเรียน

1. วิชาการ
2. อาคาร/สถานที่
3. กิจการนักเรียน
4. บุคลากร
5. ธุรการ
6. ชุมชนสัมพันธ์
7. ประกันคุณภาพ
8. แผน/นโยบาย
9. งบประมาณ
10. พัสดุ

น.ส.เควรินทร์ คงมี
นางดารารัตน์ วงษ์นา
น.ส.อวัสดา ศรีสมุทร
น.ส.จินตนา ทุมรัตน์
น.ส.สุภารัตน์ พินิจ
น.ส.พนารัตน์ ทองพราว
น.ส.โสภณา ประทีป ณ ถลาง
น.ส.วรรณา สกุลเล็ก
น.ส.สุภารัตน์ พินิจ
นางดารารัตน์ วงษ์นา
น.ส.สุภาภรณ์ มหันตมรรค
นางศกลวรรณ สงแดง
น.ส.จารุวรรณ บุตรมูล

หัวหน้าสาระ
1
2
3
4
5
6
7

พัฒนาผู้เรียน
นางจันทนา ภุมมาบุตร
ปฐมวัย
น.ส.บัวทิพย์ องคะริยะพงษ์
ภาษาไทย
นางสาลี่ บุญญกาศ
ภาษาอังกฤษ
น.ส.มณฑิชา สวัสดี
วิทยาศาสตร์
น.ส.พวงผกา พริกประสงค์
คณิตศาสตร์
นายวิวัฒน์ ทองอินทร์โชติ
การงานอาชีพฯ

12

สาระวิทยาศาสตร์
นางสมใจ เทียรพิสุทธิ์
13
สาระภาษาไทย
นางสาลี่ บุญญกาศ
14
สาระคณิตศาสตร์
นายวิวัฒน์ ทองอินทร์โชติ
15 สาระภาษาต่างประเทศ

11 น.ส.กนกสินี คงทองจันทร์

หัวหน้าสาระ
12
13
14
15

นางพรรณทิภา องค์สันติภาพ
16
17
18
19
20

สาระศิลปะ
นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว
สาระการงานอาชีพฯ
นางยุพา นุ่นสง
สาระสังคมศึกษา
น.ส.เจียมใจ สาธุพิทกั ษ์
สาระสุขศึกษา
นายสุชาติ ชุมเอียด
สาระพัฒนาผู้เรียน
น.ส.นันทพร ทองดี

น.ส.มณฑิชา สวัสดี
16
17
18
19
20

หัวหน้าสายชั้น
1
2

สายชั้น ป.1
น.ส.อุษมาพร ถนอมไถ
สายชั้น ป.2

สาระวิทยาศาสตร์
นายพีรกิตติ์ นาครัตน์
สาระภาษาไทย
น.ส.พัชรวรรณ นกดา
สาระคณิตศาสตร์
น.ส.หทัยกานต์ ชิดเอื้อ
สาระภาษาต่างประเทศ
สาระศิลปะ
นายธานินทร์ พุฒยอด
สาระการงานอาชีพฯ
นางธนัทอร อมตาริยกุล
สาระสังคมศึกษา
น.ส.อุทยั วรรณ จันวนา
สาระสุขศึกษา
นายลือชัย วรรณเพ็ชร
สาระพัฒนาผู้เรียน
น.ส.พรทิพย์ จ่าแก้ว

หัวหน้าสายชั้น
1
2

สายชั้น ม.1
น.ส.จุลีพร สุขเพ็ง
สายชั้น ม.2

หัวหน้าเวร
วันจันทร์
นายสุทศั น์ ศรีสว่าง
วันอังคาร

11. ประชาสัมพันธ์
12. การเงิน
13. โสตทัศนศึกษา
14. โภชนาการ
15. อนามัย
16. ห้องสมุด

น.ส.วรพร อึ๋งสืบเชื้อ
น.ส.จินตนา ทุมรัตน์
นายธีระพรรณ อักโข
น.ส.เยาวเรศ หนูหมอก
น.ส.ชารีน่า นางา
17. ธนาคารโรงเรียน น.ส.วรพร อึ๋งสืบเชื้อ
18. สหกรณ์
นางนวลไม ธวัชวรกุล
19. ลูกพระมุงกุฎ น.ส.สุภารัตน์ พินิจ

น.ส.จันทิรา จิตระกูล
8
ศิลปศึกษา
นางอมรรัตน์ ศรีแก้ว
9
พลศึกษา
นายลือชัย วรรณเพ็ชร
10
สังคมศึกษา
น.ส.ยุพาพักตร์ วงศ์เลิศประดิษฐ์

3
4
5
6

น.ส.สุรางค์รัตน์ ทองอินทร์แก้ว
สายชั้น ป.3
นางกมลรักษ์ บุปผากาย
สายชั้น ป.4
น.ส.สุนิดา แอสบิลลี่
สายชั้น ป.5
นางวาริน เอี่ยมชลคา
สายชั้น ป.6
น.ส.รุ่งรัตนาภรณ์ โทนอ่อน

3
4
5
6

น.ส.กนกวรรณ บุญทวี
สายชั้น ม.3
นางจิราพร โปณะทอง
สายชั้น ม.4
นายศุภเดช อ่อนทอง
สายชั้น ม.5
นายนัครินทร์ หมื่นละม้าย
สายชั้น ม.6
นายวิทวัฒน์ รอดอินทร์

น.ส.พิทยา สุขาพันธ์
วันพุธ
น.สบุญเจิด ไอยรา
วันพฤหัสบดี
นายจิรทีปต์ บุญทวี
วันศุกร์
นายวิวัฒน์ ทองอินทร์โชติ

