หมายเลขโทรศัพท์ ภายในโรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์ วิทยาลัย (ปี การศึกษา
อาคารอํานวยการ 1

อาคารอํานวยการ 2

ผู ้ จัดการ / ผู ้ อ ํ านวยการ(ดร.สิ รินันท์ )
111
รอง ผอ. ฝ่ ายบริ หาร (อ.ปั ญญา)
112
ผช. ผู ้ จัดการ (อ.สายจิต)
243
หน. แผนกส่ งเสริ มคุณภาพการบริ หาร (อ.ไพรรุ่ ง) 117
หน. สนง.บริ หาร (อ.โสภิณ)
131
เลขาฯ ผู ้ จัดการ / ผู ้ อ ํ านวยการ(อ.ธิ ดารัตน์)
223
จนท.สนง.บริ หาร (อ.ฐิติญารัตน์)
130
เลขาฯ รอง ผอ.ฝ่ ายบริ หาร (อ.การะเกด)
132
จนท.ประสานงานฝ่ ายบริ หาร (อ.พั นธกร)
140
หน. แผนกบัญชี (อ.สายสุ นีย)์
244
จนท. แผนกบัญชี
121
หน. แผนกการเงิน (อ.ธัญญธร)
240
จนท. แผนกการเงิน (อ.อ้อมดาว , อ.สุ นันท์) 124
จนท. แผนกการเงิน (อ.เอกนรา , อ.ฌริ ดา , อ.วรัญญา) 127
หน. แผนกทะเบียน (อ.อรัญญา)
241
จนท. แผนกทะเบียน
123
หน. แผนกบุคลากร (อ.สมเพชร)
242
จนท. แผนกบุคลากร(อ.นัจนันทน์ , อ.กมลวรรณ) 138
จนท. แผนกบุคลากร(อ.ปรมินทร์, อ.ธันวนี,อ.นิติพงษ์) 122
ห้องประชุมชั น3
103

อาคารพิพิธภัณฑ์

จนท.พิพิธภัณฑ์ (อ.กฤติยา)
ห้องประชุม VIP

แผนกกิจการนักเรี ยนและชุมชนสั มพันธ์

640
641
642

หน. แผนกฯ (อ.พิชิต)
อ.พริ มพรรณ
อ.วรศักดิ

216
137
226

แผนกบริการและภูมิทัศน์

แผนกจัดซื อและพัสดุ

หน. แผนกฯ (อ.ทัดดาว)
อ.ประคองศรี
อ.กฤติยารัตน์
อ.นภษร
อ.เบญจมาศ
ห้องศูนย์ ผลิตงานถ่ายเอกสาร

อืนๆ

ชมรมเสี ยงตามสาย
ป้ อมยามศาสนกิ จ
ป้ อมยามเพชรรัตน์
ป้ อมยามหน้าอาคารอํ านวยการ 2
ห้องดุริยางค์

แผนกอาคารสถานทีและซ่ อมบํารุง

หน. แผนกฯ (อ.วิเศษ)
หน. งานจัดจ้าง (อ.เมธาวี) / อ.จิรันธนิน

แผนกร้ านค้า

หน. ห้องสมุด (อ.สุ รภี)
อ.อํ าพั นธ์

235
230

แผนกประถม

รอง ผอ.ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยนฯ (อ.บัณทิต)
113
หน. แผนกกิ จการนักเรี ยนฯ (อ.รักษ์ พงค์)
114
หน. งานจิตวิทยาฯ (อ.ฐาปนิก)
116
หน. งานสวั สดิภาพนักเรี ยน (อ.อุปถัมภ์)
118
เลขาฯรอง ผอ.ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยนฯ (อ.กิ งกาญจน์) 133
เลขาฯ ฝ่ ายกิ จการนักเรี ยนฯ (อ.นันทภัค)
225
ห้องรับประทานฯ หลังบ้านแฮรี ส
102

พันธกิจคริสเตียนศึ กษา

211
218
212
214
219
246
253
555
220
228
229
255
250
231
251
556
221
227
249
224

หอสมุดมาลามาศ

126
101

อนุศาสก (อ.บัณทิต)
จนท. ฝ่ ายศาสนกิ จ
อ.เก่ ง

รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการฯ (อ.เกรี ยง)
ผช.ผอ.ฝ่ ายหลักสู ตรฯ (อ.สายฝน)
หน. แผนกภาษาต่างประเทศ (อ.กี รติก ั นย์)
หน. แผนกส่ งเสริ มสุ ขภาพฯ (อ.ศศมนตร์)
หน. แผนกนโยบาย แผนฯ (อ.อุไร)
หน. แผนกวั ดผลฯ (ดร.นิรันดร์)
หน. แผนกบริ การวิชาการ (อ.รสสุ คนธ์)
หน. แผนกพั ฒนาวิชาชีพฯ (ดร.กิ ตติพ ั นธ์)
หน. สนง.วิชาการ (อ.จรัญ)
จนท. แผนกนโยบาย แผนฯ (อ.สุ ทธิ พร)
จนท. แผนกนโยบาย แผนฯ (อ.กั ญญา)
จนท. แผนกนโยบาย แผนฯ (อ.ชมพูนุท)
จนท. แผนกภาษาต่างประเทศ (อ.วรุ ณสรา)
จนท. แผนกวั ดผลฯ (อ.ชริ ณรษา)
จนท. แผนกวั ดผลฯ (อ.พธู )
จนท. แผนกพั ฒนาวิชาชีพฯ (อ.กฤษกร)
เลขาฯ รอง ผอ.ฝ่ ายวิชาการฯ (อ.พั ทธ์ธีรา)
จนท. ฝ่ ายวิชาการฯ (อ.สุ ภาวดี)
เลขาฯ ผช.ผอ.ฝ่ ายหลักสู ตรฯ (อ.โสรยา)
จนท. ประสานงานวิเทศสัมพั นธ์(อ.สุ ภาวิดา)

ผช.ผอ. แผนกประถม (อ.พั นธ์ศักดิ)
หน. งานบริ หารจัดการฯ ป. -6 (อ.สง่า)
หน. งานกิ จการนักเรี ยน ป. -3 (อ.มาลี)
หน. งานวิชาการ ป. -3 (อ.วลัยพร)
หน.งานกิ จการนักเรี ยน ป. -6 (อ.สุ มิตรา)
หน. งานวิชาการ ป. -6 (อ.วั ลลีย ์)
งานธุ รการ (อาคาร Kennedy Hall) ป.1-3
งานธุ รการ (อาคาร 90 ปี ) ป.4-6
ห้องพั กครู ป . 1
ห้องพั กครู ป . 2
ห้องพั กครู ป . 3
ศาสนกิ จประถม ป.1-3 อาคาร Kennedy Hall
ศาสนกิ จประถม ป.4-6 อาคาร Butler
ห้องพยาบาล
ห้องพั กครู หมวดภาษาอังกฤษ (ป.1-3)
ห้องแม่บ้าน (อาคารK.E.Wells)
ห้องพั กครู ป . 6
ห้องพั กครู ป . 5
ห้องพั กครู ป . 4
ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ( อาคาร 90 ปี )
งานพิมพ์ (เรโซกราฟ) อาคาร Powers hall
ห้องพั กครู หมวดภาษาอังกฤษ (ป.4-6)
ห้องสมุด Powers hall
ห้องเรี ยน FEP. ป. -6 (อาคาร ปี )
ห้องแม่บ้าน (อาคาร ADA)
ห้องศูนย์ Discovery Cente r
ห้องพั กครู รวมระดับประถม( อาคาร 85 ปี )
ห้อง Gifted Computer อาคารADA (อ.รุ่ งกานต์)
ห้องนาฏศิลป์ ชั น1 อาคาร Neilson Hays
ห้องพั กครู หมวดคณิ ตศาสตร์
ห้องพั กครู หมวดพลานามัย(อาคารK.E.Wells)

236
237
238
134
136
139
104
300
400
500
600

อ.เสกสรร
อ.พิทักษ์

700
115

งานโสตทัศนูปกรณ์

310/311
312
313
314
315
316
321
322
331
332
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
234
789

แผนกเทคโนโลยีและซ่ อมบํารุงอุปกรณ์ ไอที

หน. งานฯ (อ.ดวงใจ)
488
ร้านค้า Ada 1
239
ร้านค้า Ada 2
412
ร้านค้าสวนร่ มเย็นhttp://www.prc.ac.th/news/
414
ร้านค้าอาคาร ปี สถาบันแฮรี ส
415

หน. งานฯ (อ.รัฐนันท์)
อ.พิมุกต์/อ.ภานุว ั ต
อ.ศิริชัย
อ.ปรี ยาดา
อ.สุ รีพร

161
161
232
233
160

สํานักงาน สนป.
สํานักงาน PTA.

222
333

แผนกมัธยมตอนต้น

ผช.ผอ. แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (ดร.ดุษิต) 511
หน. งานกิ จการนักเรี ยน (อ.พงค์เทพ)
512
หน. งานบริ หารจัดการฯ (อ.ศศิวิมล)
513
หน. งานวิชาการและประกั นคุณภาพฯ(อ.รัตนาภรณ์) 514
งานธุ รการ (อ.กาญจนา)
521
ห้องงานทะเบียน
522
ห้องงานจราจรและงานสภานักเรี ยน(อ.ปราโมทย์) 523
ห้องงานฝ่ ายปกครอง
524
สํานักงานระดับชั น ม .1
526
สํานักงานระดับชั น ม .2
527
สํานักงานระดับชั น ม .3
528
ห้องสาระการงาน-อาชีพ (อ.จรุ งใจ)
529
งานธุ รการ (อ.เพ็ญระพี)
530
ห้องพั กครู หมวดวิทยาศาสตร์
531
ห้องพั กครู หมวดคอมพิวเตอร์
532
ห้องเรี ยนคริ สตจริ ยธรรมอาคารบัทเลอร์
533
ห้องพั กครู หมวดภาษาอังกฤษ
534
ห้องพั กครู หมวดภาษาไทย
535
ห้องพั กครู หมวดแนะแนว
536
ห้องพั กครู หมวดสังคม
537
ห้องพั กครู หมวดคณิ ตศาสตร์
538
ห้องพั กครู หมวดพลนามัย
539
ห้องเรี ยนนาฏศิลป์
540
ห้องปฏิบัติการอาหาร
542
ห้องเรี ยน FEP. (อาคารสี เทา)
543
ห้องพยาบาล
544
ห้องพั กครู หมวดภาษาจีน
545

แผนกมัธยมตอนปลาย

ผช.ผอ.แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย(อ.แจ่มจันทร์)611
ห้องทะเบียน-วั ดผล
612
หน. งานบริ หารจัดการฯ (อ.ชุลีพร)
613
หน. งานประกั นคุณภาพฯ (อ.ไพรรุ่ ง)
614
ผช.หน. งานกิ จการนักเรี ยน (อ.ฤทธิ จักร์)
615
หน. งานวิชาการ (อ.ศุภชัย)
615
งานธุ รการ
621
งานพิมพ์ (เรโซกราฟ)
623
ห้องสมุด
624
ห้องสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
625
ห้องพยาบาล
627
ห้องพั กครูหมวดภาษาจีนและญีปุน่
628
ห้องแนะแนว
631
ห้องพั กครูหมวดพลานามัย
632
ห้องพั กครู หมวดภาษาต่างประเทศ
633
ห้องพั กครู หมวดภาษาไทย
634
ห้องพั กครู หมวดคณิ ตศาสตร์
635
ห้องพั กครู หมวดสังคม
636
ห้องพั กครู หมวดวิทยาศาสตร์
637
ห้องงานปกครอง
639

ระดับปฐมวัย

หน. ระดับปฐมวั ย (อ.มลิว ั ลย์)
ผช.หน. ระดับปฐมวั ย (อ.พิญญ์)
งานธุ รการ
ห้องพยาบาล

สถาบันแฮรีสและงานสื อสารองค์กร

711
723
721
722

หน. สถาบันฯ (อ.ประทินรัตน์)
252
อ.ปิ ยะนาถ
125
ประชาสัมพั นธ์
100
อ.อทิตา
200
ห้องประชุมเล็ก
150
ห้องศูนย์ คณิ ตศาสตร์
154
อ.นพดล
155
ห้องศูนย์ ภาษาต่างประเทศ
156
ห้องรับรอง - ห้องประชุมใหญ่
157
ห้องควบคุมเสี ยงห้องประชุมใหญ่
159
ห้องแม่บ้านชั น 2
166
ห้องแม่บ้านชั น 3
167
ห้องบันทึกเสี ยง
168
@Thammati 501008

2015_PRC%20TEL.pdf
ฝ่ ายอาคารสถานทีฯ (งานดูแลระบบ
สํ านักงาน

สามารถ Download จาก : เว็บไซต์ของโรงเรียน

)

