
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา/DLIT 
ที่ปรึกษา : นายศิวากร      พรหมบุตร 

1)นายชินกร          เพ็งอุ่น (หัวหน้า,ป.๔-๖) 
2)นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี        (ปฐมวัย) 
๓)นางสาวธดิารัตน์  นวลนุกูล        (ป.๔-๖) 
๔)นางสาวกนกพร   สิงห์โต (เลขาฯ ,ป.๑-๓) 

 

หัวหน้างานวิชาการ 
นางเพิ่มพูล โกสินทร์ประดษิฐ์ 

งานหลักสตูร การวัดและประเมินผล 
1)นางเพ่ิมพูล      โกสินทร์ประดิษฐ ์(หัวหน้า) 
2)นางพรชนก      โปตะวนิช       (ปฐมวัย)  
3)นางนพวรรณ    มูลณี             (ป.1-2) 
4)นางสาวสุขุมาล   เจริญรัมย์      (ป.3-4)  
5)นางสาวนิตติยา   ศรีบูรพา       (ป.5-6) 
6)นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ ์   (เลขาฯ) 

งานอ านวยการและธุรการ 
1)นางสาวดรุณี      อภิรมย์สุข    (หัวหน้า) 
2)นางสาวป่ินฤทัย   สีมี ่
3)นางนิศากร         ศรีไสว 
4)นางสาวอัญชสา   กลิ่นน ้าเงิน 
5)นางสาววิมลรัตน์  สุขพุ่ม         (เลขาฯ) 
 

หัวหน้ากลุ่มงานอบรมและพฒันาครู 
1)นางสาวอัญชนา  งามเนตร     (หัวหน้า) 
2)นางอัมพาพันธ์   ปานขาว  
3)นางอาภรณ์       ชาวสระไคร 
4)นางสาวอัญชสา  กลิ่นน ้าเงิน 
5)นางสาวนิตติยา   ศรีบูรพา       (เลขาฯ) 

 

งานหัวหน้าระดบัสายชั้น 
1)นางเพ็ญนภา     บุญก่อน         (ปฐมวัย) 
2)นางอัมพาพันธ์  ปานขาว              (ป.1) 
3)นางสาวจินตนา  ปลื มศรี              (ป.2) 
4)นางเพ่ิมพูล       โกสินทร์ประดิษฐ ์ (ป.3) 
5)นางสาวจรวยพร  วีระเสถียร         (ป.4) 
6)นางสาวอัญชนา  งามเนตร           (ป.5) 
8)นางสาวสุวิภา     เข็มมณฑา         (ป.6)  
 

งานอนามัยและสุขภาพโรงเรียน 
1)นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ  (หัวหน้า)   
2)นางจินตนา          ปลื มศรี           (ท่ีปรึกษา)  
3)นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด  
4)นางสาวสุขุมาล      เจริญรัมย์  
5)นางสาววริศรา       อินทร์รอด 
6)หัวหน้าทุกสายชั น 
7)นางสาวอัญชสา     กล่ินน ้าเงิน         (เลขาฯ) 
  

งานคุณธรรมนักเรียนและความโปร่งใส 
1)นางพรชนก    โปตะวนิช         (หัวหน้า)   
2)นางสาวรานี   รอดเนียม        (ที่ปรึกษา) 
3)นายชินกร      เพ็งอุ่น             (ป.1-๓) 
4)นางสาววริศรา อินทร์รอด         (ป.๔-๖) 
5)นายสุรเชษฐ์    โพธิ์อ่อน           (เลขาฯ) 
  

งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1)นางสาววริศรา      อินทร์รอด            (ภาษาไทย) 
2)นางจรวยพร         วีระเสถียร         (คณิตศาสตร์) 
3)นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ์          (วิทยาศาสตร์) 
4)นางสาวรานี         รอดเนียม         (สังคมศึกษาฯ) 
5)นางสาวอจลญา    ไพโรจน์เพชรายุทธ  (สุขศึกษาฯ) 
6)นางอัมพาพันธ์     ปานขาว                    (ศิลปะ) 
7)นางสาวสุขุมาล    เจริญรัมย์     (ภาษาต่างประเทศ) 
8)นางสาวธิดารัตน์   นวลนุกูล                    (กอท.) 
9)นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด             (พัฒนาผู้เรียน) 
 

งานทะเบียนนักเรียน การย้ายเข้า-ออก 
1)นางสาวอภิรตรี   ทรัพย์ประวัติ   (หัวหน้า) 
2)นางพรชนก        โปตะวนิช       (ปฐมวัย) 
3)นางสาวสุดารัตน์  นาคแท้          (ป.1-๓) 
4)นางสาวธดิารัตน์  นวลนุกูล        (ป.๔-๖) 
5)นางสาวอัญชสา   กลิ่นน ้าเงิน    (ทะเบียน) 
๖)นางสาวดรุณี       ภิรมย์สุข        (เลขาฯ) 
 

งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือ 
1)นางสาวสรัลพร  บัวระภา         (หัวหน้า)   
2)นางประไพ       ชัยสมบัต ิ        (ปฐมวัย) 
3)นางสาววิมลรัตน์ สุขพุ่ม         (เด็กพิเศษ) 
4)นางสาวอัญชสา  กลิ่นน ้าเงิน    (เด็กพิเศษ)  
5)นางสาวกนกพร  สิงห์โต            (เลขาฯ) 
  

งานพัสดแุละครุภัณฑ ์
1)นางอาภรณ์         ชาวสระไคร       (หัวหน้า) 
2)นางประไพ          ชัยสมบัติ            (รองฯ) 
๓)นางสาวสุวิภา       เข็มมณฑา 
๔)นางสาววิมลรัตน์    สุขพุ่ม 
๕)นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี
๖)นางสาววริศรา       อินทร์รอด        (เลขาฯ) 

 
งานวางแผนงานและนโยบาย 

1)นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ   (หัวหน้า,วก.)  
2)นางสาวนิตติยา      ศรีบูรพา             (บค.) 
3)นางสาววริศรา       อินทร์รอด           (กง.) 
4)นางเพ็ญนภา        บุญก่อน         (ปฐมวัย) 
5)นางสาวดรุณี        ภิรมย์สุข            (บท.) 
6)นางสาวสุวิภา       เข็มมณฑา       (เลขาฯ)  

 งานฝ่ายศิลป์  
1)นางอัมพาพันธ์     ปานขาว     (หัวหน้า) 
2)นางประไพ          ขัยสมบัต ิ
3)นางสาวอัญชนา    งามเนตร 
4)นางเพ็ญนภา        บุญก่อน 
5)นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี
6)นางสาวอัญชสา     กลิ่นน ้าเงิน 
7)นางสาวกนกพร     สิงห์โต       (เลขาฯ) 

 

งานวินัยและจรรยาบรรณ 
1)นางชยาภรณ์     ประกอบผล  (หัวหน้า) 
๒)นางป่ินฤทัย       สีมี ่ 
3)นางนพวรรณ     มูลณี 
4)นางสาวอภิรตรี   ทรัพย์ประวัติ  
5)นางสาวนิตติยา   ศรีบูรพา       (เลขาฯ) 

งานข้อมูลสารสนเทศ/ประชาสัมพนัธ ์
1)นางสาวธดิารัตน์ นวลนุกูล  (หัวหน้า,ป.๔-๖) 
2)นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี      (ปฐมวัย) 
3)นางสาวกนกพร     สิงห์โต       (ป.1-๓) 
4)หัวหน้าทุกสายชั น 
๕)นางสาวดรุณี        ภิรมย์สุข     (ธุรการ) 
๖) นายชินกร          เพ็งอุ่น (เลขาฯ ,ป.๑-๓) 
(เลขานุการ) 

งานห้องสมดุ 
1)นางสาวสุวิภา      เข็มมณฑา    (หัวหน้า) 
2)นางสาวอจลญา    ไพโรจน์เพชรายุทธ 
3)นางสาวสุขุมาล    เจริญรัมย ์
4)นางสาวสรัลพร    บัวระภา 
5)นางเพ่ิมพูล         โกสินทร์ประดิษฐ ์
6)นางสาวปิยมาภรณ์ เนื่องฤทธิ ์
7)นายสาววริศรา   อินทร์รอด       (เลขาฯ ) 

 

งานตดิตามตรวจสอบงบประมาณ 
1)นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด            (หัวหน้า) 
2)นางสาววริศรา       อินทร์รอด  
3)นางสาวสุวิภา        เข็มมณฑา 
4)นางสาวดรุณี         ภิรมย์สุข 
5)นางสาวสุดารัตน์    นาคแท้           (เลขาฯ) 

 

งานประกนัคุณภาพภายใน 
1)นางจรวยพร      วีระเสถียร       (หัวหน้า) 
2)นางพรชนก       โปตะวนิช        (ปฐมวัย) 
3)นางเพ่ิมพูล     โกสินทร์ประดิษฐ์  (ป.1-2) 
4)นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ์     (ป.3-4) 
5)นางสาวนิตติยา   ศรีบูรพา         (ป.5-6) 
6)นางสาวอจลญา ไพโรจน์เพชรายุทธ 
7)นางสาวสุขุมาล   เจริญรัมย์        (เลขาฯ) 

 

ฝ่ายอาคารสถานที ่
1)นายนิพนธ์       บัวคล่ี             (หัวหน้า) 
2)นายศิวากร       พรหมบุตร 
3)นางสาวอัญชนา  งามเนตร 
4)นางเพ็ญนภา     บุญก่อน 
5)นางอัมพาพันธ์   ปานขาว 
6)นางอาภรณ์       ชาวสระไคร 
7)นายชินกร         เพ็งอุ่น 
8)นางสาวกนกวรรณ  มูลศรี 
9)นางนงลักษณ์     สังข์ทอง 
10)นายประทีป     วารีอากาศ      
11)นางสาวกนกพร  สิงห์โต     (เลขาฯ) 
 

หัวหน้างานงบประมาณ 
นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด 

หัวหน้างานการบริหารทัว่ไป 
นางสาวสรัลพร  บัวละภา 

หัวหน้างานบริหารบุคคล 
นางสาวอัญชนา  งามเนตร 

งานอาหารกลางวันนักเรียน 
1)นางสาวสุขุมาล      เจริญรัมย์     (หัวหน้า)   
2)นางจรวยพร         วีระเสถียร   (ท่ีปรึกษา) 
3)นางสาวรานี          รอดเนียม   (ท่ีปรึกษา) 
4)นายศิวากร           พรหมบุตร  
6) นางสาวอจลญา     ไพโรจน์เพชรายุทธ 
7)นางสาวอัญชนา     งามเนตร  
8)นางเพ่ิมพูล          โกสินทร์ประดิษฐ์ 
9)นางสาวสรัลพร     บัวระภา 
10)นางสาววริศรา    อินทร์รอด 
11)นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ์ 
12)นางสาวนิตติยา   ศรีบูรพา 
13)นางสาวสุวิภา     เข็มมณฑา      (เลขาฯ) 

งานการจดัการเรียนการสอนเด็กพิเศษ 
1)นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ  (หัวหน้า) 
2)นางสาวสุขุมาล    เจริญรัมย ์
3)นางสาวสรัลพร    บัวระภา 
4)นางนพวรรณ       มูลณี   
5)นางพรชนก         โปตะวะนิช   
6)นางสาววิมลรัตน์   สุขพุ่ม      (ปฐมวัย,ป.๑-๓) 
7)นางสาวอัญชสา  กลิ่นน ้าเงิน    (เลขาฯ,ป.4-6) 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายชัยรัตน์ ท านุเกษตรไชย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางรุ่งสุรีย์   สิงหราช 

สภานักเรียน 
1)นายสุรเชษฐ์  โพธิ์อ่อน    หัวหน้า 
2)นางเพ็ญนภา บุญก่อน   หัวหน้าสายอนุบาล   
3)นางสาวอัมพาพันธ์  ปานขาว  หัวหน้าสายป.1 
4)นางจินตนา  ปลื มศร ี  หัวหน้าสายป.2 
5)นางเพ่ิมพูล โกสินทร์ประดิษฐ์ หัวหน้าสายป.3 
6)นางจรวยพร  วีระเสถียร  หัวหน้าสายป.4 
7)นางอัญชนา  งามเนตร  หัวหน้าสายป.5 
๘)นางสาวสุวิภา  เข็มมณฑา หัวหน้าสายป.6 
๙)นางสาวปิยมาภรณ์  เนืองฤทธิ ์ เลขานุการ (วิชาการ) 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวรานี   รอดเนียม 

กลุ่มงานหลักของการบริหารสถานศึกษา 

งานวิถีพุทธวถิีไทย 
1)นางเพ็ญนภา     บุญก่อน         (หัวหน้า)   
2)นางสาวรานี      รอดเนียม      (ที่ปรึกษา) 
3)นางอัมพาพันธ์   ปานขาว  
4)นางสาวอภิรตรี   ทรัพยประวัต ิ
5)นางสาวอัญชสา  กลิ่นน ้าเงิน       (เลขาฯ)  
 

งานทุนการศกึษา 
1)นางนพวรรณ     มูลณี  (หัวหน้า) 
๒)นางจินตนา       ปลื มศรี   (ที่ปรึกษา) 
๓)นางป่ินฤทัย        สีม่ี 
๔)นางสาวนิศากร    ศรีไสว 
๕)นางสาวกนกพร   สิงโต  (เลขานุการ) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวธิดารัตน์  นวลนกุูล 

งานสิ่งแวดล้อม 
1)นางสาวปิยมาภรณ์  เนื่องฤทธิ ์  (หัวหน้า) 
2)นางพรชนก         โปตะวนิช    (ปฐมวัย) 
3)นายสุรเชษฐ์        โพธิ์อ่อน      (ป.๑-๓) 
4)นางสาววริศรา      อินทร์รอด   (ป.4-6) 
5)นางสาวนิตยา       ศรีบูรพา     (เลขาฯ) 
 

งานสรุปวดัและประเมินผลกจิกรรม 
1)นางสาวอัญชนา    งามเนตร        (หัวหน้า) 
2)นางอาภรณ์         ชาวสระไคร  
3)นางสาวกนกพร    สิงห์โต     
4)นางสาวกนกวรรณ  มูลศร ี      
5)นางสาวนิศากร     ศรีไสว            (เลขาฯ) 

 


