จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
จำแนกตำมฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำนวน (คน)
ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ชำย
หญิง
รวม
ฝ่ายบริหาร

1

-

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4

2

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1

4

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1

5

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2

5

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2

4

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1

-

1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2

-

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

1

3

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

3

2

5

รวมทั้งสิ้น

19

23

42

ฝ่ำยบริหำรโรงเรียนไพศำลพิทยำคม

งำนวิชำกำร

งำนแผนและงบประมำณ

งำนบุคคล

งำนบริหำรทั่วไป

นำงสำวนิธิมำ วงเวียน นำยพิรุฬห์ เพ็งประโคน นำงสำวลัดดำ สำยแก้ว นำยพิทักษ์ ทวันเวช
รักษาการรองผู้อานวยการ รักษาการรองผู้อานวยการ รักษาการรองผู้อานวยการ รักษาการรองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นำงมณีรัตน์ มมประโคน
หัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ

นำงสุณีรัตน์ วังนุรำช
หัวหน้าบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

นางสาวชนิดา วารสิทธิ์
ครู คศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

นายพิทักษ์ ทวันเวช
ครู คศ.3

นางดวงฤทัย ขยันดี
ครู คศ.3

นายพิรุฬห์ เพ็งประโคน
ครู คศ.2

นายวุฒินนั ท์ ทองเทพ
ครู คศ.1

นายเกียรติศักดิ์ ประคองใจ
ครู คศ.1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

นางสาวดวงฤทัย แดงกันรัน
ครู คศ.1 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

นางสุณีรัตน์ วังนุราช
ครู คศ.2

นางสาวพัชรี เทียมใส
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรวรรณ นะราเทียม
พนักงานราชการ

นายภูริณัฐ สงานนาม
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

นางสาวนิธิมา วงเวียน
ครู คศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)

นางโสภา ดวงสาม
ครู คศ.3

นางมณีรัตน์ มมประโคน
ครู คศ.2

นางพิมพ์พร เบญจพันเลิศ
ครู คศ.1

นายวีระพล แม้นรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา เปรียบสนาดี
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

นายพงษ์ศักดิ์ รองละคร
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) ครู คศ.1

นางสาวลัดดา สายแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐวดี ภูคา
ครู คศ.1

นายสะอาด จริตรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวศุภนิดา หน่อสีดา
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี บุญมี
ครู คศ.1

นางสาววนิดา หยั่งบุญ
ครู คศ.1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

นางสาวณิชา สุขัง
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) ครู คศ.2

นางสาวอติกานต์ ภรภัทรวาท
ครู คศ.3

นางณัฐชยาพร อินบุญญา
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐฤณธร สร้อยสุวรรณ
ครู คศ.2

นายวิษณุ สุรสอน
ครู คศ.2

นายอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

นายนฤชา คนองมาตย์
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) ครู คศ.1

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ แสงงาม
พนักงานราชการ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุภัสสร ก๊กรัมย์
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) ครู คศ.1

นายแสงสุริยา วราห์คา
ครู คศ.1

นายนรเทพ บุญรังศรี
พนักงานราชการ

นายเสาร์คา ศักดิ์สูง
ช่างไฟฟ้า

นายจารัตน์ มะลิซ้อน
นักการภารโรง

ฝ่ำยสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

นางสาวปภานิกา กลับประโคน
ครูธุรการ

นางสารวน ดาเสนา
แม่บ้าน

นายปรีชา เปียกระโทก
ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของครูและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
สหวิทยาเขตประโคนชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
นำยสมคิด สิทธิสำร
นำยพิทักษ์ ทวันเวช
นำงสำวลัดดำ สำยแก้ว
นำงโสภำ ดวงสำม
นำงสำวนิธิมำ วงเวียน

ตำแหน่ง
ผอ.ร.ร. คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3

สังกัด/กลุ่มสำระ
บริหำรสถำนศึกษำ
ภำษำไทย
เคมี
ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
ภำษำไทย

นำงสำวอติกำนต์ ภรภัทรวำท

ครู คศ.3

นำงดวงฤทัย ขยันดี

ครู คศ.3

8
9
10
11
12
13

นำงสำวชนิดำ วำรสิทธิ์
นำยพิรุฬห์ เพ็งประโคน
นำงสำวณิชำ สุขัง
นำงณัฐชยำพร อินบุญญำ
นำงสุณีรัตน์ วังนุรำช
นำงมณีรัตน์ มมประโคน

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.2

ภำษำไทย
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ

14
15
16
17
18
19
20
21

นำงสำวณัฏฐฤณธร สร้อยสุวรรณ
นำยวิษณุ สุรสอน
นำงสำวณัฏฐวดี ภูคำ
นำยสะอำด จริตรัมย์
นำงสำวสุภัสสร ก๊กรัมย์
นำยธีรปกรณ์ ศรีลำแสง
นำยนฤชำ คนองมำตย์
นำงสำวศุภนิดำ หน่อสีดำ

ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1

คณิตศำสตร์
คณิตศำสตร์
ชีววิทยำ
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์
นำฏศิลป์
พลศึกษำ
ฟิสิกส์

22
23
24
25
26
27

นำยพงษ์ศักดิ์ รองละคร
นำงสำวดวงฤทัย แดงกันรัน
นำงสำวสำวิตรี บุญมี
นำงพิมพ์พร เบญจพันเลิศ

ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1

วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
ชีววิทยำ
ภำษำไทย

นำงสำววนิดำ หยั่งบุญ
นำยวุฒินันท์ ทองเทพ

เบอร์โทร
085 156 9153
081 718 9751
087 870 8550
085 202 2484
081 074 1728
096 694 6579
080 153 0272
061 078 6487
083 419 3020
096 875 9655
082 369 7253
091 829 9691
084 289 4687
087 241 8694
064 464 0770
087 239 8782
088 595 5830
087 860 7987
098 138 9368
098 104 9513
092 157 3646
081 997 9436
087 964 4504
098 124 1249
080 757 6698
083 125 6288
087 004 6490
093 973 0974
084 828 2018
062 412 9656

28
29
30
31

นำยเกียรติศักดิ์ ประคองใจ
นำยแสงสุริยำ วรำห์คำ
นำยอรรถโกวิท ไชยประเสริฐ
นำยวีระพล แม้นรัมย์

32
33
34
35
36

นำงสำวพัชรี เทียมใส
นำยนรเทพ บุญรังศรี
นำงสำวจีรวรรณ นะรำเทียม
นำยจักรกฤษณ์ แสงงำม
นำงสำวพนิดำ เปรียบสนำดี
นำยภูริณัฐ สงวนนำม
นำงสำวปภำนิกำ กลับประโคน
นำยเสำร์คำ ศักดิ์สูง
นำยจำรัตน มะลิซ้อน
นำยปรีชำ เปียกระโทก
นำงสำรวน ดำเสนำ

37
38
39
40
41
42

ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

พรก
พรก
พรก
ครูอัตรำจ้ำง
ครูอัตรำจ้ำง
ครูธุรกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ลูกจ้ำงชั่วครำว

ภำษำไทย
เทคโนโลยี
คณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
สังคมศึกษำ
คอมพิวเตอร์

สังคมศึกษำฯ
ดนตรี
ภำษำจีน
สังคมศึกษำ
ช่ำงไฟฟ้ำ ช.4
นักกำรภำรโรง
ยำมรักษำกำรณ์
แม่บ้ำน

091 835 6079
088 572 1784
086 025 6082
082 369 0449
093 450 5749
083 753 8715
085 632 1883
061 203 0879
064 439 9993
093 539 6796
087 245 5564
089 580 4971
098 643 9971
092 567 0882
087 876 1712

