โครงสร้ างการบริหารงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
- ฝ่ ายวิชาการ
- ฝ่ ายบริหาร
- ฝ่ ายปกครอง
- ฝ่ ายบริการ

โครงสร้ างการบริหารงาน ฝ่ ายวิชาการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายสมพงษ์ สันธิ ราษฎร์

ชมรมผู้ปกครอง และครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นางสุ วฒั นา ราชคม
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว

กลุ่มงานพัฒนาหลักสู ตร
และส่ งเสริมวิชาการ
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว
งานพัฒนาหลักสู ตรและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นายอุเทน คําเครื่ อง
คณิตศาสตร์
นายดวงจันทร์ สมณะ
วิทยาศาสตร์
นายชุมพล แก้วสด
สั งคมศึกษาฯ
นายเทิด นาคพิพฒั น์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
ศิลปะ
นายวาสน์ศิลป์ ดีวรัตน์
การงานและเทคโนโลยี
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์
ภาษาต่ างประเทศ
นางระดับศิลป์ บุญธรรม
ปฐมวัย
นางพิกุล กุศล
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา
งานนิเทศการสอน
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา

กลุ่มงานวิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหล่ งเรียนรู้
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
งานวิจัย/สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
นายดวงจันทร์ สมณะ
นายอุเทน คําเครื่ อง
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว

นายชุมพล แก้วสด
งานส่ งเสริมชุ มชนด้ านวิชาการ
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิ เวช

กลุ่มงานทะเบียน
และวัดผล
นายชาตรี บําเรอ
งานวัดและประเมินผล
นายชาตรี บําเรอ
นางสาวสุภทั ริ ดา อุดอุ่น
นายดวงจันทร์ สมณะ
งานทะเบียนนักเรียน
นางนุชนาถ ศรี ธิเมืองใจ
นางสาวนันทยา ใจกาศ

ศูนย์ การเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ชุมชน
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์
ศูนย์ การเรียนรู้ ห้องสมุด
นางสาวนวรัตน์ ตํ่าแก้ว
นางสาวรุ่ งรัตนา สุ ภาวรรณ์

ศูนย์ พฒ
ั นาศักยภาพการเรียนรู้
นางสิ รินนั ท์ ชมพูอินทร์
นางสุพรรณวษา ผาสุก
ศูนย์ เทคโนโลยี/โทรทัศน์ วงจรปิ ด
นายสันทัด คณิ ตชยานนท์
งานแนะแนว
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา
นางสาวพวงแก้ว เลิศพิทกั ษ์พงศ์

ห้ องวิทยบูรณาการ
นางระดับศิลป์ บุญธรรม
ห้ องวิชาการ
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว
นางนุชนาถ ศรี ธิเมืองใจ
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา
นายชาตรี บําเรอ
ห้ องปฏิบัติการทางภาษา
นางอรุ ณี สุภาวษิต

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา
นายดวงจันทร์ สมณะ
นางพันธุ์งาม สุดแสง
นางพิสมัย ปัญญา
นายอุเทน คําเครื่ อง
นายเทิด นาคพิพฒั น์
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
นายประพันธ์ วงค์ใหญ่
นายชุมพล แก้วสด
นางสิ รินนั ท์ ชมภูอินทร์
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว
นายวาสน์ศิลป์ ดีวรัตน์
นางระดับศิลป์ บุญธรรม
นางพิกุล กุศล
ครู ประจําชั้น

โครงสร้ างการบริหารงาน ฝ่ ายบริหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายสมพงษ์ สันธิ ราษฎร์

ชมรมผู้ปกครอง และครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายวิทวัส สมสกุล
หัวหน้ าฝ่ ายบริหาร
นางพิสมัย ปั ญญา

งานงบประมาณ/แผนงาน
นายอุเทน คําเครื่ อง
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว
นางพิสมัย ปั ญญา
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
นางพันธุ์งาม สุดแสง
นายดวงจันทร์ สมณะ
นางสิ รินนั ท์ ชมภูอินทร์
นางพิกลุ กุศล

งานการเงินและบัญชี
นางพิสมัย ปั ญญา
นางบุญปั๋น ใจปิ นตา
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา
นางสาวสุภทั รา แทนสา
นางประภาพร รัตนะรุ่ งรัศมี

งานบุคลากร
นายดวงจันทร์ สมณะ
การวางแผน/สรรหา
นายดวงจันทร์ สมณะ

โครงการอาหารกลางวัน/นม
นางพิกุล กุศล
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิเวช
นางประภัทสรณ์ รุ ้งดี
นางเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ
นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
นางสุ พรรณวษา ผาสุ ก
นางกอบแก้ว จันทร์วรรณ

เงินกองทุนการศึกษา

นางอรทัย อินทะโน
นางสิ รินนั ท์ ชมภูอินทร์
นางสาวบุญานิ ส แซ่เต็น
นางสาวรุ่ งอรุ ณ ใจเครื อคํา
นางสาวพวงแก้ว เลิศพิทกั ษ์พงศ์

เรียนฟรี 15 ปี
นางสุพรรณวษา ผาสุข
นางสาวสุภทั รา แทนสา
นางประภาพร รัตนะรุ่ งรัศมี

สารบรรณ

การพัฒนา / ประเมิน
นางจิดาภา คัทเล่อร์
นายดวงจันทร์ สมณะ
ทะเบียนบุคลากร
นางสาวสุภทั ริ ดา อุดอุ่น
เวรยาม
นางสาวนวรัตน์ ตํ่าแก้ว

งานบริหารงานพัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์
นายอุเทน คําเครื่ อง
นางพิกลุ กุศล
นางพันธุ์งาม สุดแสง
นางสิ รินนั ท์ ชมภูอินทร์
นายดวงจันทร์ สมณะ
นางสาวสุภทั รา แทนสา

โครงสร้ างการบริหารงาน ฝ่ ายปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายสมพงษ์ สันธิ ราษฎร์

ชมรมผู้ปกครอง และครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายวิทวัส สมสกุล
หัวหน้ าฝ่ ายปกครอง
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง

งานส่ งเสริมความประพฤติ
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
งานระเบียบวินัยนักเรียน
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
นายพีระ นเรวรรณ์
นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
นายเสรี กาบใส
นางจิดาภา คัทเล่อร์
ครู ประจําชั้น
งานเฝ้ าระวังสารเสพติด
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
นางสาวศิริพร แสนสงคราม
ครู ประจําชั้น

งานส่ งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม
นายเทิด นาคพิพฒั น์
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา
นายเทิด นาคพิพฒั น์
นายพีระ นเรวรรณ์
นางสาวบุญาณิ ส แซ่เต็น
นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา
นางพิกุล กุศล
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิเวช
นางสาวนันทยา ใจกาศ
ครู ประจําชั้น

วัฒนธรรมประเพณี
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิเวช
นางจินตนา ปิ ยะทัต
นายเทิด นาคพิพฒั น์
นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา
นางสาวนันทยา ใจกาศ
นางสาวพวงแก้ว เลิศพิทกั ษ์พงษ์

นางพิกุล กุศล
นางดรุ ณี ธุวะคํา
ครู ประจําชั้น

งานส่ งเสริมสุ ขภาพ
นางอรุ ณี สุภาวษิต

งานกิจการนักเรียน
นางสาวนวรัตน์ ตํ่าแก้ว

งานกิจกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
นางอรุ ณี สุ ภาวษิต
นางสิ รินนั ท์ ชมภูอินทร์
นางสาวสุจิตรา ยอดบรรเทา
นางประภัทสรณ์ รุ ้งดี
นางอรุ ณรัตน์ ใจบั้งเงิน
นางจิดาภา คัทเลอร์
นางดรุ ณี ธุวะคํา
นางสาววัชรี จันทาพูน
นางกอบแก้ว จันทร์วรรณ์

งานส่ งเสริมกิจกรรมนักเรียน

กีฬา และนันทนาการ
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์
นางสาวอมรพันธ์ กันทา
นางกอบแก้ว จันทร์ วรรณ์

ห้ องพยาบาล
นางอรุ ณี สุภาวษิต
นางจิดาภา คัทเล่อร์
นางลัดดา แก้วยศ

นางสาวนวรัตน์ ตํ่าแก้ว
นายพีระ นเรวรรณ์
นายชุมพล แก้วสด
นายวาสน์ศิลป์ ดีวรัตน์
นางสาวเพ็ญวิภา ก้อนทอง
นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพ็ชร
นายเสรี กาบใส
นางสาวพวงแก้ว เลิศพิทกั ษ์พงษ์

งานส่ งเสริมประชาธิปไตย
นายพีระ นเรวรรณ์
นายชุมพล แก้วสด
นายประพันธ์ วงค์ใหญ่
นายเทิด นาคพิพฒั น์
นางสาวนันทยา ใจกาศ

โครงสร้ างการบริหารงาน ฝ่ ายบริการ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
ผู้อานวยการสถานศึกษา
นายสมพงษ์ สันธิ ราษฎร์

ชมรมผู้ปกครอง และครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
นายวิทวัส สมสกุล
หัวหน้ าฝ่ ายบริการ
นายประพันธ์ วงค์ใหญ่

งานอาคารสถานที่
นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่

งานประชาสัมพันธ์
นางระดับศิลป์ บุญธรรม

อาคารสถานที/่ ภูมทิ ศั น์

เสียงตามสาย
นายพีระ นเรวรรณ์
นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่
นางสาวศิริพร แสนสงคราม

นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่
นายวาสน์ศิลป์ ดีวรัตน์
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
นายเทิด นาคพิพฒั น์
นายชาตรี บําเรอ
นางสิ รินนั ท์ ชมภูอินทร์
นายวิมล พุทธรักษา
นายดวงแก้ว ไชยแก้ว
สาธารณูปโภค
นายประพันธ์ วงศ์ใหญ่
นายเสรี กาบใส
นายเทิด นาคพิพฒั น์
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
นายวิมล พุทธรักษา
นายดวงแก้ว ไชยแก้ว

งานกิจกรรม 5 ส
นางพันธุ์งาม สุดแสง
นางพิสมัย ปัญญา
นายดวงจันทร์ สมณะ
นางประภัทสรณ์ รุ้งดี

วารสาร /สิ่งพิมพ์ /ภาพถ่ าย
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์
นางระดับศิลป์ บุญธรรม
นางสาวนวรัตน์ ตํ่าแก้ว
นางพิกลุ กุศล
นางศรี ไพร ลังกาแก้ว
งานสารสนเทศ
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์
นายอุเทน คําเครื่ อง
นางพิกุล กุศล
นางนุชนาถ ศรี ธิเมืองใจ

งานพิธีกร
นางระดับศิลป์ บุญธรรม
นายอุเทน คําเครื่ อง
นางสาวอมรพันธ์ กันทา
นางสาวศิริพร แสนสงคราม
นางสาวทิพวรี เจริ ญสุทธิภกั ดี

งานสัมพันธ์ ชุมชน
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิเวช

งานบริการพิเศษ
นางบุญาณิ ส แซ่เต็น

กรรมการสถานศึกษา

สวัสดิการโรงเรียน

นางพันธุ์งาม สุดแสง
นางสิ รินนั ท์ ชุมภูอินทร์
นางอรุ ณรัตน์ ใจบั้งเงิน
ชมรม ผู้ปกครอง ครู และศิษย์ เก่ า
นางพันธุ์งาม สุดแสง
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิเวช
นางสิ รินนั ท์ ชมภูอินทร์
นางบุญปั๋น ใจปิ นตา
นางสาวกชรันต์ เขื่อนเพ็ชร
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
นายสันทัด คณิ ตชยานันท์

กิจกรรมสัมพันธ์ ชุมชน
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิเวช
นางพันธุ์งาม สุดแสง
นายเทิด นาคพิพฒั น์

ปฏิคม
นางพิสมัย ปัญญา
นางพิกุล กุศล
นางสาวอมรพันธ์ กันทา
นางสาวสุภทั ริ ดา อุดอุ่น
นางสาวจินต์จุฑา หงษ์ห้อม
นางสาวสุภทั รา แทนสา
นางประภาพร รัตนะรุ่ งรัศมี

นางบุญปั๋ น ใจปิ นตา
นางเฉลิมศรี โอฬารสมบัติ

กิจกรรมสหการ
นางอรทัย อินทะโน
นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
นางกอบแก้ว จันทร์ วรรณ์
นางสาวนันทยา ใจกาศ

จราจร
นายกิตติศกั ดิ์ บุญเป็ ง
นายเสรี กาบใส
นายพีรพัฒน์ ขุนซาง
ครู เวรประจําวัน (ครู ชาย)
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
นางบุญาณิ ส แซ่เต็น
นางสาวอมรพันธ์ กันทา
นางอารี ย ์ บูรณสิ ทธิเวช
นางสาวกชรัตน์ เขื่อนเพชร
นางระดับศิลป์ บุญธรรม
นางกอบแก้ว จันทร์วรรณ์
นางสาวศิริพร แสนสงคราม
นางสาวนวรัตน์ ตํ่าแก้ว

