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กลุ่มบริหารวิชาการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
กลุ่ม / งาน
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
1. งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

ชื่อ - ชื่อสกุล

ดร.รุ่งนภา ธีฆะพร
นางชมพูนุท แสงประทีปทอง
1. นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ
หัวหน้า
2. นางสาวนันทัชพร ทองเสวก
เลขานุการ
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1. นางชมพูนุท แสงประทีปทอง
หัวหน้า
2. นางสาววรารัตน์ มณฑา
3. นางสาวเอมอร แสงดาว
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4. นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. นางสาวรชิตา วิเศษณ์คาภู
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
7. นายไพศาล สิงห์พันธุ์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8. ว่าที่ ร.ต.หญิงมุจลินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9. นายแฝง วัดอินทร์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10.นายชูชาติ แสงประทีปทอง
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11. นางสาวนันทวดี เพ็งสาทร
- หัวหน้ากลุม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12. นางชาเรือง วิชนะโภชน์
13. นางสาวตรีทิพยนิภา จงใจงาม เลขานุการ
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางชาเรือง วิชนะโภชน์
หัวหน้า
- กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ 2. นางสาวกนกวรรณ สังข์สอน
เลขานุการ
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
3. นายธรรมสรณ์ สุศิริ
เลขานุการ
- กิจกรรมแนะแนว
4. นางรัตนา ช้างพึ่ง
หัวหน้า ม.ปลาย
5. นางจุรรี ัตน์ ฟูมั่น
หัวหน้า ม.ต้น
- กิจกรรมลูกเสือ
6. นายรังสรรค์ หอมสมบัติ
หัวหน้า
* ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. นายชูชาติ แสงประทีปทอง
* ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
8. นายเสกสรร คล้ายสุข
* ลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
9. นายรังสรรค์ หอมสมบัติ

-7ปฏิบัติงานในหน้าที่
กลุ่ม / งาน
- กิจกรรมเนตรนารี
* เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
* เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
* เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- กิจกรรมยุวกาชาด
* ยุวชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
* ยุวชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
* ยุวชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- กิจกรรมรักษาดินแดน

ชื่อ - ชื่อสกุล

10. นางเปรมฤดี บริบรู ณ์
หัวหน้า
11. นางสาวชญาน์นันท์ ศิลป์ธรสิริ
12. ว่าที่ ร.ต.หญิง มุจลินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์
13. นางรุ่งทิวา ภูมิวัฒนะ
14. นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค์
หัวหน้า
15. นางสาวนันทวดี เพ็งสาทร
16. นางวัชรี ใจมั่น
17. นางสาวจุฑาทิพย์ หาญสาริกิจ
18. ว่าที่ ร.อ.พัลลภ ศุภพันธุ์มณี
หัวหน้า
19. ว่าที่ ร.ต.หญิง มุจลินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์
20. นายรังสรรค์ หอมสมบัติ
- ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม
21. นางรัตนา ช้างพึ่ง
หัวหน้า
22. นางสมพิศ จิตต์อาจหาญ
23. นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น
24. นางสาวขวัญวิภา ภู่แส
25. นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์
26. นางสาวนันทัชพร ทองเสวก
ครูพี่เลี้ยง
4. งานรับนักเรียน
1. นางปวีณกานห์ แสงดี
หัวหน้า
2. นางสาววรารัตน์ มณฑา
3. นางสาวเอมอร แสงดาว
4. นางสาวชญาน์นันท์ ศิลป์ธรสิริ
6. นายธรรมสรณ์ สุศิริ
เลขานุการ
5. กลุ่มงานวัดผล ประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 1. นางสาวอมรศรี ประสาทแก้ว
หัวหน้า
2. นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ
3. นางจันทร์เพ็ญ อุดมนิทัศน์
4. นายณรงฤทธิ์ ภู่ปราง
5. นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน์
6. นางปวีณกานห์ แสงดี
เลขานุการ

-8ปฏิบัติงานในหน้าที่
กลุ่ม / งาน
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

1. นางสาววรารัตน์ มณฑา
หัวหน้า
2. นางจิราภรณ์ ภูร่ ะหงษ์
3. นางสาวเอมอร แสงดาว
เลขานุการ
7. งานพัฒนาห้องสมุด
1. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์
หัวหน้า
2. นางสาวกนกวรรณ สังข์สอน
3. นางสาเริง อึ้งพานิช
4. นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน์
5. นางสาวขวัญวิภา ภู่แส
เลขานุการ
8. กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
1. นางสาวนันทวดี เพ็งสาทร
หัวหน้า
2. นางเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น
3. นางสาเริง อึ้งพานิช
4. นางชาเรือง วิชนะโภชน์
5. นายไพศาล สิงห์พันธุ์
6. นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค์
7. นางสาวรชิตา วิเศษณ์คาภู
8. นายเสกสรร คล้ายสุข
9. นางชมพูนุท แสงประทีปทอง
10. ว่าที่ ร.ต.หญิงมุจลินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์
11. นางเปรมฤดี บริบรู ณ์
12. นายแฝง วัดอินทร์
13. นางสุชาวดี เรืองรุ่ง
14. นางจุรรี ัตน์ เกิดศิลป์
15. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วง
16. นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์
เลขานุการ
9. กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 1. นางชาเรือง วิชนะโภชน์
หัวหน้า
2. นางสาววรารัตน์ มณฑา
3. นางบุศรา ชิดประทุม
4. นางเปรมฤดี บริบรู ณ์
5. นางกรรณทอง พึ่งวงศ์ญาติ
6. นางวรรณา เงินมี
7. นางสาวเอมอร แสงดาว
เลขานุการ

-9ปฏิบัติงานในหน้าที่
กลุ่ม / งาน
10. งานแนะแนวการศึกษา

ชื่อ - ชื่อสกุล

1. นางรัตนา ช้างพึ่ง
หัวหน้า
2. นางปวีณกานห์ แสงดี
3. นางสาวนันทัชพร ทองเสวก
4. นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ
5. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ ศุภพันธุ์มณี
6. นางสาเริง อึ้งพานิช
7. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์
8. นางสาวชญาน์นันท์ ศิลป์ธรสิริ
9.นางสาวจุฑาทิพย์ หาญสาริกจิ
10.นางสาวยุพาพรรณ คงอยู่
11. นางจุรรี ัตน์ ฟูมั่น
เลขานุการ
11. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 1. นางสาวชญาน์นันท์ ศิลป์ธรสิริ
หัวหน้า
และองค์กรอื่น
2. นายณรงฤทธิ์ ภู่ปราง
3. นายกานต์ กล้าเอี่ยม
4. นางสาวศิริวรรณ สระบุบผา
5. ว่าที่ร้อยเอก พัลลภ ศุภพันธุ์มณี เลขานุการ
12. กลุ่มงานพัฒนาการใช้สอื่ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 1. นายชูชาติ แสงประทีปทอง
หัวหน้า
- งานพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปราง
เลขานุการ
3. นายสิทธิกร หาดทวายกาญจน์
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพือ่ การศึกษา
4. นางวัชรี ใจมั่น
13. กลุ่มงานโครงการพิเศษ
1. นางชมพูนุท แสงประทีปทอง
หัวหน้า
- อาเซียนศึกษา
2. นางสาวจุฑาทิพย์ หาญสาริกจิ
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. นางสาวเอมอร แสงดาว
- ห้องเรียนพิเศษอาเซียน
4. นางสาวชญาน์นันท์ ศิลป์ธรสิริ
- ห้องเรียน MEP
5. นางสาวนันทวดี เพ็งสาทร
- งานศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง มุจลินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์
7. นายธรรมสรณ์ สุศิริ
เลขานุการ

