
เอกสารหมายเลข : 016 หน้า: 1  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 03/08/54 

 

ชื่อเอกสาร: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจาํสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

รายชื่อผู้เข้ารว่มการอบรม 
เรื่อง การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) 

วันพุธ ที่    10   สิงหาคม   2554  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต 
*************************************** 

กลุ่มผู้บรหิาร 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.เสฏฐวุฒิ   สุภารัตน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย

ธุรการ - การเงิน 
   

2. ม.สุวัช เกียรติมณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน 

   

3. ม.ธันวา สุวรรณชื่น รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน ป.1 - 3 

   

4. ครูกัณฐริกา โอวาทสาร รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน ป.4 - 6 

   

5. ครูสุทธิรักษ ์ ศรีวรรณ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
กิจการนักเรียน ด้าน
กิจกรรม 

   

6. ม.มณ ี ครไชยศรี ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารทั่วไป 

   

7. ม.อนุชา จําปามณี รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารทั่วไป 

   

8. ครูศรีกุล ยอดชุมภู ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
สํานักผู้อํานวยการ 

   

9. ม.วัฒนา แสงสินธ์ุ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
สํานักผู้อํานวยการ 

   

10. ครูจุฑารัตน์ เจริญสินธ์ุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
บุคลากร 

   

11. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการ ป.1 - 3 

   

12. ครูบุษบา ศุกระศร รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการ ป.4 - 6 

   

13. ม.พิพัฒน์ เองศิลป์ รองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย
วิชาการ โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ 
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เอกสารหมายเลข : 016 หน้า: 2  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 03/08/54 

 

ชื่อเอกสาร: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจาํสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

กลุ่มงานธุรการและข้อมลูสารสนเทศฝา่ย 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูสุทธิพร อุสุยะ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายธุรการ - การเงิน 
   

2. ครูนฤภรณ ์ อย่างคุณธรรม งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

   

3. ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

   

4. ครูอรวรรณ ไหวธรณี งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   

5. ครูเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์ งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายสํานักผู้อํานวยการ 

   

6. ครูพัชรินทร์ คมสนิท งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายบุคลากร 

   

7. ม.นิมิตร วรรณพริ้ง งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายวิชาการ 

   

8. ม.ธัชพล หาญประกอบสุข งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายวิชาการ 

   

9. ม.ธีรพงษ์ กันธราช งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายวิชาการ 

   

 
กลุ่มงานงบประมาณ การเงนิ การบัญช ี
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูกาญจนา ปิยศทิพย์ งบประมาณ การเงิน  

การบัญชี 
   

2. ครูจันทนา เตปินยะ งบประมาณ การเงิน  
การบัญชี 

   

3. ครูดวงพร สอนเต็ม งบประมาณ การเงิน  
การบัญชี 

   

4. ครูรุ่งทิวา ชุดทรวง งบประมาณ การเงิน 
 การบัญช ี
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เอกสารหมายเลข : 016 หน้า: 3  
หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 03/08/54 

 

ชื่อเอกสาร: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจาํสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

กลุ่มงานสื่อสารมวลชนและระดมทุน 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.สมภพ จันทนาคม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    
2. ม.อนุรักษ์ ศรีไม ้ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน    
3. ม.สมปราชญ ์ สมณะ งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน    
4. ม.สิทธิพงศ์ สุขเกษม งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน    
5. ม.วรศักด์ิ เลิศกุศล งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน    
6. ครูชนัฐฉัตร     สุขเกษม งานสื่อสารมวลชนและระดมทุน    
 
กลุ่มงานแนะแนวและสง่เสริมศักยภาพนกัเรียน 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูพีรรัตน์ สัตโยภาส งานแนะแนว    
2. ครูจิราณ ี ไชยวงศ์ งานแนะแนว    
3. ม.ชูชาติ บุญยัง งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษ

ผู้เรียน 
   

 
กลุ่มงานอภิบาล 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.ขรรค์ชัย ริทู งานอภิบาล    
2. ครูสุพัตรา ดิลกจันทร งานอภิบาล    
3. ม.มนตรี สุพล งานอภิบาล    
4. ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล งานอภิบาล    
 
 
กลุ่มงานพยาบาลและงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูจินตนา มุกลีมาศ งานพยาบาล    
2. ครูนภาพร ใจเป็ง งานพยาบาล    
3. ม.ศรัณย ์ ลักขณาพิพัฒน์ งานสวัสดิภาพความปลอดภัย

และจราจร 
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หน่วยงาน: งานวิจัย ฝ่าย:  สํานักผู้อํานวยการ โทร : 301 จัดทําเมื่อ: 03/08/54 

 

ชื่อเอกสาร: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจาํสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.จตุรพร ตาตะนันทน์ งานอาคารสถานที่ 

สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
   

2. ม.อุดมศักด์ิ ชวชาติ งานอาคารสถานที่ 
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

   

3. ม.กระสรวล อินทรสมบัติ งานอาคารสถานที่ 
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

   

 
กลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.มานพ สิทธิปัญญา งานสารสนเทศโรงเรียน    
2. ม.บรรจง ปิยศทิพย์ งานสารสนเทศโรงเรียน    
 
กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.วีรชาติ วรรณมณ ี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
2. ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 
กลุ่มงานโสตทศันูปกรณ ์
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.ณกานต์ จองแหลง งานโสตทัศนูปกรณ์    
 
กลุ่มงานจัดซือ้ – จัดจ้างและพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูจิดาภา แสงประดับ งานจัดซื้อ - จดัจ้าง    
2. ครูนิภา ฟองผล งานจัดซื้อ - จดัจ้าง    
3. ม.สิงห์คํา เจนจิตร์สันติ งานพัสดุ – ครุภัณฑ์    
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ชื่อเอกสาร: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจาํสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

กลุ่มงานโภชนาการและร้านค้าสวัสดิการ 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูพัชรี มาลีรัตน์ งานโภชนาการ    
2. ครูจินตนา สัตโยภาส งานโภชนาการ    
3. ครูภุมรินทร ์ เอี่ยมวิจิตร งานร้านค้าสวัสดิการ    
 
กลุ่มงานวิจัย 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี งานวิจัย    
2. ครูศิริพร หวังวนพัฒน์ งานวิจัย    
 
กลุ่มงานเครื่องสายตะวันตกและดุริยางค ์
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูกนก ทรรทรานนท ์ งานเครื่องสายตะวันตก    
2. ม.ธวัชชัย แย้มสํารวล งานเครื่องสายตะวันตก    
3. ม.เสริมศักด์ิ แก้วกัน งานดุริยางค์    
 
กลุ่มงานบุคลากร 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ม.จารึก ลอยสุวรรณ งานส่งเสริมสวัสดิการ / 

งานประเมินบุคลากร 
   

2. ครูอัมพรภัฏ สุขเกษม งานพัฒนา    
3. ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ งานการเจ้าหน้าที่    
 
กลุ่มงานวัดและประเมนิผลและงานทะเบยีน 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูหทัยกาญจน์ บัวหนอง งานวัดและประเมินผล    
2. ม.อุดร ชัยเกตุ งานวัดและประเมินผล    
3. ครูกรวรรณ ปิงเมือง งานวัดและประเมินผล    
4. ม.สมบูรณ ์ คําฟู งานทะเบียน    
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ชื่อเอกสาร: รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจาํสู่งานวิจัย (Routine to Research :R2R) 
 

 “เอกสารนี้ใช้ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เท่านั้น ห้ามสําเนาหรือทําซ้ําโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

กลุ่มงานห้องสมุดและภูมิปญัญาท้องถิน่ 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูสุภาภรณ์ กําลัง งานห้องสมุด    
2. ครูอรกนก เลิศธนาผล งานห้องสมุด    
3. ครูอุไร ชัยคําวัง งานห้องสมุด    
4. ครูอินท์ธิรา ต๊ะเสาร์ งานห้องสมุด    
5. ครูพัชราภรณ์ กาวินา งานภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 
 
กลุ่มงานหลักสูตร 
ที่ ชื่อ นามสกลุ ตําแหน่ง รับทราบ เข้าร่วม หมายเหต ุ
1. ครูฐิติชญาน ์ ราชคําสุข งานหลักสูตร    
2. ม.มติรัตน์ สมบูรณ์เจรญิศรี งานบริหารโปรแกรมการ

เรียนภาษาอังกฤษ 
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