
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง 
1 ดร.สมิง  กุลธ ี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุรี 
2 นางสาวกาญจน์สุดา  เรียงผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ลพบุรี  
3 นายธิติฎฐ์วัฒน ์    เอมสถิตย ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ลพบุร ี
4 นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ลพบุรี  
5 นายนฏกร บุญล้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั  ลพบุรี 
6 นางเสาวณี    ณัฎฐประเสริฐ saowanee@pccl.ac.th 

 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ลงลายมือชื่อ ที ่ ชื่อ – สกุล ลงลายมือชื่อ 

7 นายชยากร แตงนิ่ม chayakorn@pccl.ac.th 45  นายโสภณ  กล่อมเกลี้ยง sophon@pccl.ac.th 

8 นายภานุวัฒน์    ปัญญา phanuwat@pccl.ac.th 46 นางกัลยา    ปัญญา kallaya@pccl.ac.th 

9 นางสาวชมพูนทุ    ชาวบ้านเกาะ  chompoonut@pccl.ac.th 47 นางวรรณภา  เจริญสุข wannapa@pccl.ac.th 

10 นางสาวอุษา    สัตย์ซ่ือ usa@pccl.ac.th 48 นางสาวศุภกาญจน์   เชื้อพรหม   supakan@pccl.ac.th 

11 นางวิยะดา   คงดำ           wiyada@pccl.ac.th 49 นายสนอง   ยาจิตร   sanong@pccl.ac.th 

12 นางสาววัชรี     จันทร์เผือก  watcharee.c@pccl.ac.th 50 นางสาวณัฐนันท์  คำวิชิต nattanan.kam@pccl.ac.th 

13 นางสาวสุกัญญา   เขียวทอง    sukanya@pccl.ac.th 51 นางสาวปรารถนา  พศิพนัธ ์ pratthana@pccl.ac.th 

14 นางสาวชลธิชา รอดไพ chonthicha@pccl.ac.th 52 นางสาวอรกัญญา แก้วตระกูล onkanya@pccl.ac.th 

15 นางสาวอมรรัตน์  อ้วนไตร amornrat@pccl.ac.th 53 นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย kanyarat@pccl.ac.th 

16 นางสาวธนัชพร โพธิเ์อม tanatporn@pccl.ac.th    

17 นางสาวมยุรี ค้าหมาก mayuree@pccl.ac.th 54 นางสวง     พลอยเจริญ sawong@pccl.ac.th 

   55 นางสาวนฤขวญั  ศรีเมือง narukhwan@pccl.ac.th 

18 นายกิตติเดช    อ่อนละมยั kittidej@pccl.ac.th 56 นายชวลิต    สกุลทอง chowalit@pccl.ac.th 

19 นางสาวนิภาพร   กาบทอง   nipaporn@pccl.ac.th 57 นายพเิชษฐ์    สนธบิ่าย pichat@pccl.ac.th 

20 นางสาวนรศิรา    มีสำราญ narissara@pccl.ac.th 58 นายธนญัชัย     ขำปาน thananchai@pccl.ac.th 

21 นางสาวอัชพร เมาะราษี atchapon@pccl.ac.th 59 นายพิพัฒน์พงษ์     ตาทอง      pipatpong@pccl.ac.th 

22 นางสาวสุพัตรา     ยี่สุน่ทอง   supatra@pccl.ac.th 60 นายทศพร    กระจ่างฤทธิ ์ thosaporn@pccl.ac.th 

23 นายนิธิทัศน์  อักษร  nititad@pccl.ac.th 61 นางพรสุดา      วีระเดชชูชพี pornsuda@pccl.ac.th 

24 นางสาวสุชาดา  ฉายสกุล suchada@pccl.ac.th 62 นางอรุณี      คมคาย arunee@pccl.ac.th 

25 นางสาวเบญญพร พัฒนเ์จริญ benyaporn@pccl.ac.th 63 นางสาวบุษกร เขยีวมัน่ butsakon@pccl.ac.th 

26 นางสาวศศิกุล    บุญเพ็ญ sasikul@pccl.ac.th    

27 นางสาววันเพ็ญ  ทีฆาวงค ์ wanpen@pccl.ac.th    

28 นางรัฐพร กลิน่บรรทม rattaporn@pccl.ac.th    

29 นายสุกฤษฏิ์ เฟ้นด้ี sukrit@pccl.ac.th    

30 นางสาวธิดา  เพชรคง thida@pccl.ac.th    

31 นางภคพร     บัวทอง   pakaporn@pccl.ac.th    

32 นางวิภาวี      ศรีหานนท ์ wipawee@pccl.ac.th    
33 นางสาวอำนวยพร    ศรีสวัสด์ิ amnuaypornsrisawat@pccl.ac.th    

34 นางสาวทัศนยีา   อ่อยอารีย ์ thassaneeya@pccl.ac.th    

35 นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี  usanee@pccl.ac.th    

36 นางอัชฌา  เฉลยจิตร ์ atcha@pccl.ac.th    

37 นางสาววาทินี อนุเสฐียร wathinee@pccl.ac.th    

      

38 นางศีรณา    คงตะโก srirana@pccl.ac.th    

39 ดร. วสัน     ปุน่ผล dr.wason@pccl.ac.th     

40 นางจิราภา    พลอยบุตร jirapa@pccl.ac.th     

41 นางปัณณภรณ์    ปานสรวง pannaporn@pccl.ac.th    

42 นางสาววนิดา  น้อยต้ัง wanida@pccl.ac.th    

43 นายคมกริช เพ็ชรพลอย komkrit.petchploy@pccl.ac.th    
44 นางสาววัชลี บัวตา watchalee@pccl.ac.th    



รายชื่อพนักงานราชการ  /ครูอัตราจา้งปฏิบัติการสอนและสนับสนุนการสอน /  
ครูหอพักนอน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุร ี
 

ท่ี ชื่อ – สกุล  ท่ี ชื่อ – สกุล  
พนักงานราชการ   

1 นางสาวจารุณี    บุญเพ็ญ  4 นางทณิฒฎา  เอื้อสลุง  
2 นางสาวเจษฎาภรณ์    ยวงใย  5 นางสาวพรนิภา    พูลสะด ี  
3 นางสาวทิพย์ภวรรณ จอมพาลี  6 นางสาวนวินดา พิมพาพันธ์  
      

 (ปฏิบัติการสอน) 
1 ว่าท่ี ร.ต. นพมาศ  แย้มชุมพร * ครโูครงการพระราชดำริ สาขา วิทยาศาสตร ์ 5 นางสาวพรพิมล บุญประสพ ภาษาไทย 

2 นายพนา   สาระยาม *         ครโูครงการพระราชดำริ สาขา คอมพิวเตอร ์ 6 นายชนะ พัฒนะ ญี่ปุ่น 

3 นางสาวโสภาพรรณ  พลพงษ์ ศิลปะ 7 ว่าที่ร.ต.หญิงอังศุมาลิน ชัยศร ี ญี่ปุ่น 

4 นายสิปปวิชญ์  นากรณ์ นาฏศิลป ์    

 (สนับสนุนการสอน) 
1 นางสาวอุษา  กองแก้ว เจ้าหน้าทีบ่รรณารักษ์ 9 นางสาววารุณี  ปัญญา เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

2 นางสาวกนกรัตน์  ภูมิเรืองศรี ** เจ้าหน้าที่ธุรการ 10 นางสาวพัชรี  คุ้มเกรง เจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ

3 นางสาวเพ็ญนภา    กองมะเริง เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลและจิตวิทยา 11 น.ส.มัณฑนา  สมบุญ เจ้าหน้าทีโ่ภชนาการ 

4 นายนภพล    เตม็เปี่ยม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานบรหิารบุคคล 12 นางสาวศิโรธร ปัญญา เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

5 นางสาวอนุสรา  ศรีอินทร์ เจ้าหน้าทีโ่ภชนาการ 13 นายณรงค์ศักดิ์  กุลธี เจ้าหน้าที่ธุรการ 

6 นายอธิวัฒน์  ป่าหวาย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 14 นางสาวเวณิกา รอดลันดา เจ้าหน้าที ่Stem 

7 นางสาวสุดารัตน์    สีน้ำเงิน        เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานบรหิารทั่วไป 15 นางสาวทิราภรณ์  เจริญสุข  

8 นางสาวชลิดา  วสิาชัย เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 16   

ครูหอพักนอน 
1 นายทองดี   สาลีมา  8 นางสาวรวดี   บัวขาวสุทธิกุล  
2 นายพิพัฒน์  ร่ืนชล  9 นางสาวดวงมณี   ทวีสุข  
3 นายนรวิชญ์   ชูวงษ ์  10 นางสาวสุนันทา แว่นจันทร์  
4 นายเอกพจน์  พานิชา  11 นางสาวสุภิดา  มิตรสมาน  
5 นายเกียรติศักดิ์  มงคลชัย  12 นางเหมือนขวัญ สายจันทร์ยูน  
6 นางสาวอรุณกมล วงศ์เอนก  13 นายกิติศักดิ์ น้อยเจริญ  
7 นางสาวพัชรศิริ   ทัศนศรี  14 นางสาวสุพัตรา ปราบมาลัย  
      
      
      
 
 
                                          กลุ่มบริหารงานบุคคล 
             3 ต.ค. 2563  
   

 
 
 
 
 



 

 
รายชื่อ คนงาน,แมบ่้าน,ยาม,คนครัวและเบเกอรี่ 

พนักงานขับรถ,สหกรณ์,ซุม้น้ำ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ลพบุร ี

 
ท่ี ชื่อ – สกุล  ท่ี ชื่อ – สกุล  

คนงาน 
1 นายปรีชา          ปัญญา  6 นายสมหมาย  ทรัพย์ทวี  
2 นายอำพัน          ดวงอินตา  7 นายอนุชา          อิม่แสง  
3 นายสุวิน            แสนสุข  8 นายชัด จิตรจำนงค์  
4 นายสมร     อินทชัย     
5 นายรุ่งอรุณ  สิงหวัฒน์       

แม่บ้าน 
1 นางสาวไกล้รุ่ง       สีทอง  4 นางปราณี    ปัญญา  
2 นางจำกัด            ดวงอินตา  5 นางสายรุ้ง   สวนมะลิ         
3 นางสาวน้ำอ้อย    จันทร์ศรี  6 นางสาวมานิตย์    หลงมา  

ยามรักษาความปลอดภัย 
1 นายสายัญ         จันทปัญญา  3 นายคำรณ  น้ำทิพย์  
2 นายสามารถ       ท่าจอหอ  4 นายเฉลิม ทองสุข  

คนครัวและเบเกอรี 
1 นางส้มลิม้            พจนเรขา  11 นางทัศนีย์  กลมเกลี้ยง  
2 นายประดิษฐ์         ถ่ินงูเหลือม  12 นางทองลี  สารี  
3 นายสมศักดิ์          วิทยา  13 นางสาวอำพร ปัญญา  
4 นางน้ำฝน             วิทยา  14 นางหม่อน ปัญญา  
5 นางบุญเฮียง          อินทรชัย  15 นางหนูหล้า แก้วดวงตา  
6 นายสนม              พวงพันธ ์  16 นางสาวเพลินพิศ พลเสนา  
7 นางหอมลออ        เอี่ยมเทียม  17 นางเข็ม ยืนยัง  
8 นางรัฐติกาล     ทุมสาน  18 นางพสิตา น้อยเจริญ  
9 นางสาวบุญรอด  คำเสนาะ     
10 นางประทุม ก้านนาค     

พนักงานขับรถ 
1 นายจำเนียน  พจนเรขา  3 นายอนุชาติ        อิ่มแสง  
2 นายธีรวุฒิ  ศิลาวรรณ     

สหกรณ์ 
1 นางสาวธิติมา   เอกคม     
      

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

            9 ต.ค. 2563 


