
อนุศาสก (ศจ.บัณฑิต)         640 
จนท.สนง.ศาสนกิจ (อ.วรัทยา)   641 
จนท. ศาสนกิจ (อ.ปทมาภรณ)    642 
หน. งานศาสนกิจ (อ.มาลี)    643 

หมายเลขโทรศัพทภายในโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย (ปการศึกษา 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน.ระดับปฐมวัย (อ.พิญญ)   711 
งานธุรการ     721 
หองพยาบาล     722 
ผูประสานงานระดับปฐมวัย   723 

 

ผช.ผอ. ระดับประถมศึกษา (อ.วัลลีย)        310/311 
หน. งานการจัดการและเทคโนฯ ป.1-3 (อ.ลัดดา) 313 
หน. งานวิชาการและกิจการนักเรียนป.1-3(อ.วลัยพร)314 
หน. งานวิชาการและกิจการนักเรียนป.4-6 (อ.สุมิตรา)315 
หน. งานการจัดการและเทคโนฯ ป.4-6(อ.จรงควิชช) 316 
งานธุรการ (อาคาร Kennedy Hall) ป.1-3  321 
งานธุรการ (อาคาร 90 ป) ป.4-6   322 
หองพักครู ป.1     331 
หองพักครู ป.2     332 
หองพักครู ป.3     334 
หองเรียนคริสตจริยธรรมระดับช้ัน ป.1-3 อาคาร Kennedy Hall 335 
หองเรียนคริสตจริยธรรมระดับช้ัน ป.4-6 อาคาร Butler336 
หองพยาบาล     337 
หองพักครูหมวดภาษาอังกฤษ (ป.1-3)  338 
หองแมบาน (อาคาร K.E. Wells)   339 
หองพักครู ป.6     340 
หองพักครู ป.5     341 
หองพักครู ป.4     342 
หองเรียนคอมพิวเตอร (อาคาร 90 ป)  343 
งานพิมพ (เรโซกราฟ)     344 
หองพักครูหมวดภาษาอังกฤษ (ป.4-6)  345 
หองสมุด Powers Hall    346 
หองแมบาน (อาคาร ADA)   348 
หองพักครูรวมระดับประถม (อาคาร 85 ป)  350 
หอง Gifted Computer อาคาร ADA (อ.รุงกานต) 351 
หองพักครู GE. ป. 4-6    353 
หองพักครูหมวดพลานามัย (อาคาร K.E.Wells) 354 
อ.พิทักษ      789 
 

ระดับประถม 

 

ผช.ผอ. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (อ.รัตนาภรณ) 511 
หน. งานการจัดการและเทคโนฯ (อ.ปยะเปรมกมล) 512 
หน. งานวิชาการและกิจการนักเรียน (อ.ศศิวิมล) 513 
หน. งานจิตวิทยาฯ (อ.ฐาปนิก)   515 
งานธุรการ (อ.กาญจนา)    521 
หองงานฝายปกครอง    524 
หองพักครู สสวท.     525 
สํานักงานระดับช้ัน ม.1    526 
สํานักงานระดับช้ัน ม.2    527 
สํานักงานระดับช้ัน ม.3    528 
หองเรียนคริสตจริยธรรมระดับช้ัน ม.3 อาคาร Butler 529 
งานธุรการ (อ.กมลวรรณ)    530 
หองพักครูหมวดวิทยาศาสตร   531 
หองพักครูหมวดคอมพิวเตอร   532 
หองเรียนคริสตจริยธรรมระดับช้ัน ม.1-2 อาคาร Butler533 
หองพักครูหมวดภาษาอังกฤษ   534 
หองพักครูหมวดภาษาไทย    535 
หองพักครูหมวดแนะแนว    536 
หองพักครูหมวดสังคม    537 
หองพักครูหมวดคณิตศาสตร   538 
หองพักครูหมวดพลานามัย    539 
หองเรียนนาฏศิลป    540 
หองพักครูหมวดวิทยาศาสตร 2   541 
หองเรียน FEP. (อาคารสีเทา)   543 
หองพยาบาล     544 
หองพักครูหมวดภาษาจีน    545 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

ผช.ผอ. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ.ศุภชัย) 611 
หองทะเบียน – วัดผล    612 
หน. งานการจัดการและเทคโนฯ (อ.ณรงคศักด์ิ)  613 
หน. งานวิชาการและกิจการนักเรียน (อ.มัสลิน) 614 
อ.แจมจันทร     615 
งานธุรการ     621 
งานพิมพ (เรโซกราฟ)    623 
หองสมุด      624 
อ.ธรีะศักด์ิ     625 
หองพยาบาล     627 
หองพักครูหมวดภาษาจีนและญ่ีปุน   628 
หองใหคําปรึกษา     631 
หองพักครูหมวดพลานามัย    632 
หองพักครูหมวดภาษาตางประเทศ   633 
หองพักครูหมวดภาษาไทย / หมวดสังคม  634 
หองพักครูหมวดคณิตศาสตร   635 
หองแนะแนว     636 
หองพักครูหมวดวิทยาศาสตร   637 
หองสงเสริมวินัยนักเรียน    639 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ (ดร.เกรียง)   111 
เลขาฯ ผูจัดการ/ผูอํานวยการ (อ.ธิดารัตน)  223 
หน. แผนกสงเสริมคุณภาพบริหารฯ (อ.ไพรรุง) 117 
หน. แผนกบัญชี (อ.สายสุนีย)   244 
งานแผนกบัญชี 2 (อ.จิตรติมา/อ.ภคินี)  120 
งานแผนกบัญชี (อ.พนิดา/อ.คณิตา)  121 
หน. แผนกการเงิน (อ.ธัญญธร)   240 
งานแผนกการเงิน (อ.สุนันท/อ.วรัญญา ส./อ.ออมดาว) 124 
งานแผนกการเงิน 2 (อ.วรัญญา ก.)   127 
หน. แผนกทะเบียน (อ.อรัญญา)   241 
งานแผนกทะเบียน     123 
หน. แผนกบุคคล (อ.ชุลีพร)   242 
งานแผนกบุคลากร (อ.นัจนันทน/อ.วรุณสรา) 138 
งานแผนกบุคลากร 2 (อ.ปรมินทร/อ.ธันวน)ี   122 
หน. สํานักงานบริหาร (อ.โสภิณ)   131 
จนท. งานธุรการ (อ.ฐิติญารัตน)   130 
จนท. ตอนรับ (อ.ภานุนารถ)   141 
หองประชุมช้ัน 3 (Grace Hall)   103 

อาคารอํานวยการ  

 

รอง ผอ. ฝายวิชาการฯ (ดร.ดุษิต)   211 
หน. สนง. วิชาการ (อ.พงคเทพ)   220 
เลขาฯ รอง ผอ. ฝายวิชาการฯ (อ.พัทธธีรา)  221 
ผช.ผอ. ฝายภาษาตางประเทศ (ดร.กีรติกันย) 212 
จนท. ฝายภาษาตางประเทศ (อ.โสรยา)  250 
หน. งานสวัสดิภาพนักเรียน (อ.อุปถัมภ)   114 
หน. งานสัมพันธชุมชนฯ (อ.ปราโมทย)   213 
จนท.กิจการนักเรียนฯ (อ.กิ่งกาญจน)  133 
หน. งานนโยบายฯ และประกันคุณภาพฯ (อ.สุทธิพร) 228 
จนท. งานนโยบาย แผนฯ (อ.กัญญา)  229 
หน. แผนกวัดผลฯ (ดร.นิรันดร)   246 
จนท.งานนโยบายฯ และประกันฯ (อ.อัจฉราภรณ) 247 
หน. แผนกพัฒนาวิชาชีพฯ (ดร.กิตติพันธ)  555 
จนท. แผนกพัฒนาวิชาชีพฯ (อ.กฤษกร)  556     

 

อาคารอํานวยการ 2 

 

อ.ระพินาย      235 
อ.อําพันธ     230 

หอสมุดมาลามาศ 

 

รอง ผอ. ฝายการจัดการฯ (อ.ปญญา)  112 
ผช.ผจก. (อ.พันธุศักด์ิ)    116 
เลขาฯ ฝายการจัดการฯ (อ.นันทภัค)  225 
จนท. ฝายการจัดการฯ (อ.สุภาวดี)   227
จนท. ธุรการ ผช.ผจก. (อ.พันธกร)   140 
จนท.โภชนาการฯ (อ.ปยะนุช)   142 
 

ศาสนกิจ 

 

หน. แผนกฯ IT (อ.รัฐนันท )   161 
โปรแกรมเมอร (อ.พิมุกต /อ.วงศกร / อ.อริยะ) 160 
ซอมบํารุง IT (อ.ศิริชัย / อ.นพดล / อ.พิพัตฒ) 232 
จนท. ธุรการแผนก (อ.ปรียาดา)    233 
 

แผนกเทคโนโลยีและซอมบํารุงอุปกรณไอที 

 

หองประชุมเล็ก     150 
หองศูนยคณิตศาสตร    154 
หองศูนยภาษาตางประเทศ    156 
หองรับรอง – หองประชุมใหญ   157 
หองควบคุมเสียงหองประชุมใหญ   159 
หองแมบานช้ัน 2     166 
หองแมบานช้ัน 3     167 
 
 --แผนกวิเทศสัมพันธและแนะแนวศึกษาตางประเทศฯ-- 
หน. แผนกวิเทศฯ (อ.ประทินรัตน)   252
จนท.ประสานงานวิเทศสัมพันธ (อ.ณัฐชนันท) 224
จนท.ประสานงานแผนกฯ (อ.พธู)   254
      

อาคาร 100 ปสถาบันแฮรีส 

 

หน. แผนกฯ (อ.ทัดดาว)    236 
งานพัสดุ (อ.ประคองศรี)    237 
จนท.จัดซ้ือ (อ.กฤติยารัตน)   238 
จนท.พัสดุ (อ.นภษร)    134 
จนท.พัสดุ (อ.เบญจมาศ)    136 
ศูนยผลิตงานถายเอกสาร    139 

แผนกจัดซื้อและพัสดุ 

 

หน.งานสงเสริมฯ (อ.รักษพงค)   113 
 

งานสงเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดลอม

 

หน. งานฯ (อ.ดวงใจ)    488 
รานคา Ada      239 
รานคา Ada 2     412 
รานคาสวนรมเย็น    414 
รานคาอาคาร 100 ป สถาบันแฮรีส   415 

งานรานคา 

 

หน. งานซอมบํารุง (อ.พยุงศักด์ิ)   700 
จนท.งานซอมบํารุง (อ.รุจิราภรณ)   700 

งานซอมบํารุง 

 

หองประชุม VIP     101 
หองครัวหลังอาคารพิพิธภัณฑ   102 
ชมรมเสียงตามสาย    104 
ปอมยามศาสนกิจ     300 
ปอมยามเพชรรัตน    400 
ปอมยามหนาอาคารอํานวยการ 2   500 
หองดุริยางค     600 
สํานักงาน สนป.     222 
สํานักงาน PTA.     333 

อ่ืนๆ 

ระดับปฐมวัย 

หน. งานส่ือสารองคกร (อ.ปยะนาถ)    248 

จนท. งานส่ือสารองคกร (อ.อทิตา)    125 

จนท. งานส่ือสารองคกร (อ.ปรัชญา)  126 
จนท.โทรศัพท (อ.ชมพูนุท)                100/200 
 

งานสื่อสารองคกร 

@Thammati  501008 

ฝายการจัดการและเทคโนโลยี

 

หน. แผนกฯ (อ.พิชิต)    216 
เลขาฯ (อ.พริ้มพรรณ)    137 
หน.งานบริการฯ (อ.เมธาวี)             226 
จนท.งานบริการฯ (อ.วรศักด์ิ)   226 
จนท.งานบริการฯ (อ.จิรันธนิน)   115 
 

แผนกบริการ 


