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ค าสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
ที ่198 / 2561 

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 ประจ าปีการศึกษา 2561 

         

 ตามท่ีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ออกค าสั่งที ่234/2560 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง 
แต่งตั้งบุคคลท าหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนประจ าปี 2560 ตามความในมาตรา 34 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548แล้วนั้นโรงเรียนได้
ด าเนินการปฏิบัติงานในแต่ละปีแล้วมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลหลายหน่วยงาน ในการท าหน้าที่รับผิดชอบงานตาม
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนในการนี้ หากมีค าสั่งโรงเรียนฉบับใดขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับค าสั่งฉบับนี้ให้ยกเลิก
ทัง้หมดหลังการใช้ค าสั่งฉบับนี้ 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างโดยยึดแนวปฏิบัติตามเอกสารขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 
2561 จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561  ดังต่อไปนี้ 
1.  ฝ่ายอ านวยการ  

1.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ     
นางสาวชุติมา   สุคันธตุล 

1.2  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการ         
  นางพันธ์ทิพย์   เทียมสว่าง  
1.3   เลขานุการฝ่ายอ านวยการ     
  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ  
1.4  ส านักงานฝ่ายอ านวยการ     
  3.2.1  นางสมาพร  มาดี    หัวหน้าส านักงาน 
  3.2.2  นางสาวภัทรพร  รักการดี   รองหัวหน้าส านักงาน 
1.5  งานบุคลากร      
  1.5.1  นางพันธ์ทิพย์  เทียมสว่าง   หัวหน้างาน 
  1.5.2  นางสาวอารมณ์   ปานทอง  รองหัวหน้างาน 
  1.5.3 นางสาวอารี  ทองประสม   เจ้าหน้าที่ 
  1.5.4  นางสาวปัทมา  เลี้ยงหล่ า   เจ้าหน้าที่ 
  1.5.5  นางสมาพร  มาดี    เจ้าหน้าที ่      
1.6  งานการเงินและการบัญชี     
  1.6.1  นางอุบลรัตน์  จันทน์ชัย   หัวหน้างาน 

1.6.2  นางสุทธิรัตน์  วิศิษฏานนท์  รองหัวหน้างาน 
  1.6.3  นางสาวชุมพูนุท  อุยานันท์  เจ้าหน้าที่ 
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  1.6.4  นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ์  เจ้าหน้าที่ 
  1.6.5  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ   เจ้าหน้าที่ 
  1.6.6  นางสาวปวีณา  บุญประดับ  เจ้าหน้าที่ 
  1.6.7  นางสาวศศิธร  ค าพิลา   เจ้าหน้าที่ 
  1.6.8  นางสาวภัทรพร  รักการดี   เจ้าหน้าที ่   
1.7  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์     
  1.7.1  นางสาวพชรวรรณ  นิติสิริ   หัวหน้างาน 
  1.7.2  นางสาวปริตตา  ชาญสมร   รองหัวหน้างาน  คนที่ 1 
  1.7.3  นางสาวจรรยา  จิวเจริญ   รองหัวหน้างาน  คนที่ 2 
  1.7.4  นางสาวศุภร  พวงมาลี   เจ้าหน้าที่ 
  1.7.5  นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   เจ้าหน้าที่ 
  1.7.6  นายนนทะกาล  ทองบุราณ  เจ้าหน้าที่ 
  1.7.7  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
  1.7.8  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  1.7.9 นางสาวกรกนก  โสขมุา   เจ้าหน้าที่ 
  7.1.10 นางสาวภัทรพร  รักการดี   เจ้าหน้าที่     

 1.8  งานตรวจสอบภายใน      
  1.8.1  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ   หัวหน้างาน 
  1.8.2  นางสาวปวีณา  บุญประดับ  รองหัวหน้างาน 
  1.8.3  นางอุบลรัตน์  จันทน์ชัย   เจ้าหน้าที่  
1.9  งานระดมทรัพยากรและจัดหารายได้    
  1.9.1  นางสาวชมพูนุท  อุยานันท์  หัวหน้างาน 
  1.9.2  นางสาวปวีณา  บุญประดับ  รองหัวหน้างาน 
  1.9.3  นางสาวศศิธร  ค าพิลา   เจ้าหน้าที่ 
1.10  งานสารบรรณ      
  1.10.1  นางประภาศิริ  พูนชัย   หัวหน้างาน 
  1.10.2  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม  รองหัวหน้างาน 
  1.10.3  นางสาวเบญจวรรณ  เรืองสังข์  เจ้าหน้าที่ 
 1.11  งานส านักงานผู้อ านวยการ     
  1.11.1  นางสาวขวัญปวีณ์  สิทธิเขตรกรณ์ หัวหน้าส านักงาน 
  1.11.2  นางสาวฐานิดา  สุรยิวงศ์ชัย  รองหัวหน้าส านักงาน  คนที่ 1 
  1.11.3  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล  รองหัวหน้าส านักงาน  คนที่ 2 
  1.11.4  นางสาววรัญญา  หรุ่มค า   เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  1.11.5  นางสาวปาริฉัตร  บญุเทียน  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  1.11.6  นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  1.11.7  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 

1.11.8  นางสาวนิษณา  น้ าเพชร   เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  1.11.9  นางสาวปัทมา  เลี้ยงหล่ า  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  1.11.10 นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
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1.12  งานการเงินสวัสดิการและงานประกันชีวิต 
  1.12.1  นางสุทธิรัตน์   วิศิษฏานนท์  หัวหน้างาน 
  1.12.2  นางสาวรัชดา  จิตสามารถ  รองหัวหน้า 

2.  ฝ่ายบริหารทั่วไป       
2.1  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป     
  นายชลิต เชื้อเพชร  
2.2  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป   

  นายนนทะกาล   ทองบุราณ   
2.3  เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป     
  นางสาวสุภาวดี   สวุรรณวิจิตร  
2.4  ส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป     

  2.4.1  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร  หัวหน้าส านักงาน 
  2.4.2  นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา  รองหัวหน้าส านักงาน 
  2.4.3  นางสาววรัญญา  หรุ่มค า   เจ้าหน้าทีส่ านักงาน 
  2.4.4  นางสาวรัตนา  นุ่มคง   เจ้าหน้าทีส่ านักงาน 
  2.4.5  นางสาวเขมจิรา  ใจรื่น   เจ้าหน้าทีส่ านักงาน  

2.5  งานอาคารสถานที่      
  2.5.1  นายนนทะกาล  ทองบุราณ  หัวหน้า 
  2.5.2  นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   รองหัวหน้างาน 
  2.5.3  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
  2.5.4  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  2.5.5  นายณัฐกานต์  บุญเสน   เจ้าหน้าที่ 
  2.5.6  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจ้าหน้าที่ 

2.5.7  งานอาคารหอประชุม 1   
1)  นายสราวุธ เจริญรื่น  หัวหน้า 
2)  นายธนา กล้าเขตการ  เจ้าหน้าที่ 
3)  นายณัฐกานต์ บุญเสน  เจ้าหน้าที่ 
4)  นายวัชรินทร์  จันทร์เงิน  เจ้าหน้าที่ 

2.5.8  งานอาคารพลศึกษาและหอประชุม2  
1)  นายวีรพนธ์  เหล่าต้น  หัวหน้า 
2)  นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ  เจ้าหน้าที่ 
3)   นายธนู จันทร์ลอย  เจ้าหน้าที่ 
4)  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  เจ้าหน้าที่ 
5)  นายจักรวาล  เข็มเงิน  เจ้าหน้าที่ 

2.5.9  งานอาคาร 1     
1)  นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ  หัวหน้า 
2)  นางอมรรัตน์ สายเสน  เจ้าหน้าที่ 
3)  นางสาววรวลัญช์  เดชาพูลพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ 
5)  นายยุรนันท์ ปั้นนอก  เจ้าหน้าที่ 
6)  นายทศพร  จันทร์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ 



 4 

-4- 

7)  นายชวลิต  พึ่งเสือ  เจ้าหน้าที่ 
2.5.10  งานอาคาร 2     

1)  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร  หัวหน้า 
2)  นางสายใจ  กันประชา  เจ้าหน้าที่ 
3)  นางสุกัญญา  เมฆฉาย   เจ้าหน้าที่ 
4)  นางสาวปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล เจ้าหน้าที่ 
5)  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม เจ้าหน้าที่ 
6)  นางประภาศิริ พูนชัย  เจ้าหน้าที่ 

2.5.11  งานอาคาร 3     
1)  นางสาวฉลอม รุ่งเรือง  หัวหน้า 
2)  นางศุภานัน เอกธีรธรรม  เจ้าหน้าที่ 
3)  นางสาวรัตนา นุ่มคง  เจ้าหน้าที่ 
4)  นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว  เจ้าหน้าที่ 
5)  นายศุภโชค สาระสันต์  เจ้าหน้าที่ 

2.5.12  งานอาคาร 4     
1)  นางอัมพวรรณ เมฆฉาย  หัวหน้า 
2)  นางสาวอารมย์ ปานทอง  เจ้าหน้าที่ 
3)  นางสาวสมปอง คุ้มสิน  เจ้าหน้าที่ 
4)  นางพรรณวดี พิศวง  เจ้าหน้าที่ 

2.5.13  งานอาคาร 5     
1)  นางสาวเฉลา เสือแดง  หัวหน้า 
2)  นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย เจ้าหน้าที่ 
3)  นางสาวสมรักษ์ โสขุมา  เจ้าหน้าที่ 
4)  นางสาวบ ารุง สรหงษ์  เจ้าหน้าที่ 
5)  นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์ เจ้าหน้าที่ 
6)  นางสาวอารี ทองประสม  เจ้าหน้าที่ 
7)  นางสาวปัทมา  เลี้ยงหล่ า  เจ้าหน้าที่ 
8)  นางสาวศศิธร  ค าพิลา  เจ้าหน้าที่  

2.5.14  งานอาคาร 6    
1)  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  หัวหน้า 
2)  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา  เจ้าหน้าที่ 
3)  นางสาวรัชดา จิตสามารถ  เจ้าหน้าที่ 
4)  นางสาวนิษณา  น้ าเพชร  เจ้าหน้าที่ 
5)  นางสาวจรรยา  จิวเจริญ  เจ้าหน้าที่ 
6)  นางสาวศุภร  พวงมาลี  เจ้าหน้าที่ 
7)  นายสุวรรณ  ปิ่นทอง  เจ้าหน้าที่ 

2.5.15  งานอาคารเกษตร     
1)  นายธนา กล้าเขตการ  หัวหน้า 
2)  นายณัฐกานต์ บุญเสน  เจ้าหน้าที่ 
3)  นายชนพัทธ์  อ่วมสอาด  เจ้าหน้าที่ 
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2.5.16  งานอาคารโรงอาหารและสหกรณ์  
1)  นางสาวชุติมา สุคันธตุล  หัวหน้า 
2)  นางสาวกรองทอง เขียนทอง เจ้าหน้าที่ 
3)  นางสายใจ  กันปะชา  เจ้าหน้าที่ 
4)  นางสาวภัทรพร  รักการดี  เจ้าหน้าที่ 

2.5.17  งานอาคารอุตสาหกรรม   
1)  นายส าเริง บุญมี   หัวหน้า 
2)  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
3)  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์  เจ้าหน้าที่ 

2.5.18  งานอาคารคหกรรม    
1)  นางสาวกรองทอง เขียนทอง หัวหน้า 
2)  นางจ านงค์ รักการดี  เจ้าหน้าที่ 
3)  นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร เจ้าหน้าที่ 

2.6  งานสัมพันธ์ชุมชน      
  2.6.1  นายจักรวาล  เข็มเงิน   หัวหน้างาน  
  2.6.2  นายทศพร  จันทร์สุวรรณ   รองหัวหน้างาน 
  2.6.3  นายศุภโชค  สาระสันต์   เจ้าหน้าที่ 
  2.6.4  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจ้าหน้าที่ 
  2.6.5  นางสายใจ  กันประชา   เจ้าหน้าที่ 
  2.6.6  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม  เจ้าหน้าที่ 
2.7  งานประชาสัมพันธ์      
  2.7.1  นายศุภโชค  สาระสันต์   หัวหน้างาน 
  2.7.2  นางสาวศุภร  พวงมาลี   รองหัวหน้างาน 
  2.7.3  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจ้าหน้าที่ 
  2.7.4  นายสราวุธ  เจริญรื่น   เจ้าหน้าที่ 
  2.7.5  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจ้าหน้าที่ 
  2.7.6  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา   เจ้าหน้าที่ 
  2.7.7  นายสุวรรณ  ปิ่นทอง   เจ้าหน้าที่ 
2.8   งานโสตทัศนศึกษา      
  2.8.1  นายสราวุธ  เจริญรื่น   หัวหน้างาน 

2.8.2  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  รองหัวหน้างาน 
  2.8.3  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  2.8.4  นายธัญญากร  ธรรมกาย   เจ้าหน้าที่ 
  2.8.5  นายสุวรรณ  ปิ่นทอง   เจ้าหน้าที่ 
2.9  งานยานพาหนะ      
  2.9.1  นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   หัวหน้างาน 
  2.9.2   นายนนทะกาล  ทองบุราณ  รองหัวหน้างาน 
  2.9.3  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  2.9.4  นายอุทาน  กลิ่นบานชื่น   เจ้าหน้าที่ 
  2.9.5  นายบุญเสริม   มงคลทรัพย์  เจ้าหน้าที่ 
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2.10  งานอนามัย      
  1.9.1  นายทรงพล  ม่วงยิ้ม   หัวหน้างาน 
  1.9.2  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล  รองหัวหน้างาน 
  1.9.3  นางสาวสมปอง  คุ้มสิน   เจ้าหน้าที่ 
  1.9.4  นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย  เจ้าหน้าที่ 
  1.9.5  นายสรณัฐ  ทนงศักดิ์วิเศษ   เจ้าหน้าที่ 
  1.9.6  นางสาวขวัญปวีณ์  สทิธิเขตรกรณ์  เจ้าหน้าที่  
2.11  งานโภชนาการและงานปฏิคม    
  2.11.1  นางสายใจ  กันประชา   หัวหน้างาน 
  2.11.2  นางสาวมารี   ชุมฤทธิ์   รองหัวหน้างาน 
  2.11.3  นางสาวพัชรินทร์  ชื่นอารมณ์  เจ้าหน้าที่ 
  2.11.4  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม  เจ้าหน้าที่ 
  2.11.5  นางสาวจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ  เจ้าหน้าที่ 
  2.11.6  นายปิยวัฒฌ์  อภิวฒัณ์เมฑากร  เจ้าหน้าที่ 
  2.11.7  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชา  เจ้าหน้าที่ 
  2.11.8  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ  เจ้าหน้าที่ 
  2.11.9  นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์  เจ้าหน้าที่  
  2.11.10 นางสาวเขมจิรา   ใจรื่น     เจ้าหน้าที่ 
  2.11.11 นางสาวบงกช   เชื้อกุล   เจ้าหน้าที่ 
2.12 งานสิ่งแวดล้อมและธนาคารขยะ    
  2.12.1  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  หัวหน้างาน 
  2.12.2  นายณัฐกานต์  บุญเสน   รองหัวหน้างาน 
  2.12.3  นางสาวรัตนา  นุ่มคง   เจ้าหน้าที่ 
  2.12.4  นางสาวปริตรตา  ชาญสมร  เจ้าหน้าที่ 
  2.12.5  นางสาวศศิธร  ค าพิลา   เจ้าหน้าที่ 
  2.12.6  นางปวีณา  บุญประดับ   เจ้าหน้าที่ 

2.12.7  นางสาวขวัญปรีณ์  สิทธิเขตรภรณ์ เจ้าหน้าที่ 
  2.12.8  นายสรณัฐ  ทนงศักดิ์วิเศษ  เจ้าหน้าที่ 
  2.12.9  นายชนพัทธ์  อ่วมสอาด   เจ้าหน้าที่ 
  2.12.10 นางสาวมารี   ชุมฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  2.12.11 นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์  เจ้าหน้าที่ 

2.12.12 นายสรายุทธ  แก่นหอม   เจ้าหน้าที่ 
2.13  งานธนาคารโรงเรียน     
  2.13.1  นางอัมพวรรณ  เมฆฉาย   หัวหน้างาน 
  2.13.2  นางสาวอารมณ์  ปานทอง  รองหัวหน้างาน 
  2.13.4  นางพรรณวดี  พิศวง   เจ้าหน้าที่ 
2.14  งานสมาคมศิษย์เก่า     
  2.14.1  นายทศพร   จันทร์สุวรรณ  หัวหน้างาน 
  2.14.2  นางจิราวรรณ  เอี่ยมสงคราม  รองหัวหน้างาน 
  2.14.3  นางสาวถวรรณ  จนัทร์ลอย  เจ้าหน้าที่ 
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  2.14.4  นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค  เจ้าหน้าที่ 
  2.14.5  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจ้าหน้าที่  
2.15  งานสหกรณ์และร้านค้าสวัสดิการ    
  2.15.1  นางกชนิภา  ลายพยัคฆ์   หัวหน้างาน 
  2.15.2  นางสาวมารี  ชุมฤทธิ์   รองหัวหน้างาน 
  2.15.3  นายสรายุทธ  แก่นหอม   เจ้าหน้าที่ 

3.  ฝ่ายวิชาการ 
          3.1  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ      
      นางสาวณภัทร  นรสิงห ์
 3.2  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ    
  นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ 
 3.3  เลขานุการฝ่ายวิชาการ     
  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์ 

 3.4  ส านักงานฝ่ายวิชาการ      
 3.4.1  นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธรีะ   หัวหน้าส านักงาน 

  3.4.2  นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว   รองหัวหน้าส านักงาน 
  3.4.3  นางสาวถวรรณ  จันทร์ลอย  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  3.4.4  นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์             เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
    3.5 งานหลักสูตรและการสอน     

  3.5.1  นางสาวถวรรณ  จันทร์ลอย  หัวหน้างาน 
  3.5.2  นายศุภโชค  สาระสันต์   รองหัวหน้างาน 
  3.5.3.  นางสาวสุณี  ภู่พานิช   เจ้าหน้าที่ 
3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

  3.6.1  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา   หัวหน้า 
 3.6.2 นางสาวรัชดา  จิตสามารถ  รองหัวหน้า 

3.7 กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์     
  3.7.1  นางสุกัญญา   เมฆฉาย   หัวหน้า 
 3.7.2 นางสาวปิยนาฏ  แก้วสวรรค์  รองหัวหน้า 

3.8 กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสต์     
  3.8.1  นายสราวธุ  เจริญรืน่   หัวหน้า 
 3.8.2  นายพชรพล  จันทร์สุวรรณ  รองหัวหน้า 

3.9 กลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 3.9.1  นายนนทะกาล  ทองบุราณ   หัวหน้า 
 3.9.2   นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์   รองหัวหน้า  

3.10 กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
3.10.1  นายวีรพนธ์  เหล่าตน้   หัวหน้า  
3.10.2  นายชัยพล   รุ่งโรจน์ธีระ   รองหัวหน้า  

3.11  กลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ      
 3.11.1  นายไพฑูรย์  สายเสน   หัวหน้า 
3.11.2 นางสาวจิราพร   วงจันเพ็ง  รองหัวหน้า 



 8 

-8- 

3.12 กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
3.11.1  นายส าเริง  บุญมี     หัวหน้า 
3.11.2  นายนายปิยวัฒฌ์    อภิวัฒณ์เมฑากร รองหัวหน้า (คหกรรม) 
3.11.3  นายธนา  กล้าเขตการ   รองหัวหน้า (เกษตร) 
3.11.4  นายส าเริง  บุญมี    รองหัวหน้า (อุตสาหกรรม) 
3.11.5  นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค  รองหัวหน้า (คอมพิวเตอร์) 
3.11.6  นางอัมพวรรณ  เมฆฉาย   รองหัวหน้า (พาณิชยกรรม)   

3.13 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
3.13.1  นางเสมอใจ  จันละคล   หัวหน้า 
3.13.2  นางสาวอลิษา  จันทรเ์ปล่ง   รองหัวหน้า  

3.14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
3.14.1  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม   หัวหน้า 
3.14.2  นายสมคิด  พันธุมิตร   รองหัวหน้า 

              3.14.3  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี   
       1)  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  หัวหน้า 

            2)  นายสมคิด พันธุมิตร  รองหัวหน้า            
     3.14.2  กิจกรรมยุวกาชาด    
      1)  นางสาวสมบูรณ์  ระโหฐาน  หัวหน้ายุวกาชาดระดับชั้น ม.ต้น 
      2)  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา  หัวหน้ายุวกาชาดระดับชั้น ม.ปลาย 
3.14.3  กิจกรรมชุมนุม    
       1)  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร  หัวหน้า 
                 2) นางสาวเตชนิี  วิทยาปรีชากุล รองหัวหน้า 
       3) นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจ้าหน้าที่ 
       4) นางสาววรัญญา  หรุ่มค า  เจ้าหน้าที่ 
                 5) นางสาวเขมจิรา  ใจรื่น  เจ้าหน้าที่ 
       6) นายศุภโชค  สาระสันต์  เจ้าหน้าที่   
3.14.4  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   
       1) นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  หัวหน้า 
       2)  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  รองหัวหน้า 

3.15 งานทะเบียน       
  3.15.1  นางสาวสุณี  ภู่พานิช   หัวหน้างาน 
  3.15.2  นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร  รองหัวหน้างาน 
  3.15.3  นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์   เจ้าหน้าที่ 
  3.15.4  นางสาวจารุณี  ธนสิน   เจ้าหน้าที่ 
   3.16 งานวัดและประเมินผล     
  3.16.1  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์  หัวหน้างาน 
  3.16.2  นายพชรพล  จันทร์สุวรรณ  รองหัวหน้างาน 
  3.16.3  นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ 
  3.16.4  นายทศพร  จันทร์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ 
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    3.17 งานแนะแนว      
  3.17.1 นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ  หัวหน้างาน 
  3.17.2  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย  รองหัวหน้างาน 
  3.17.3  นางสายใจ  กันประชา   เจ้าหน้าที่ 

    3.18 งานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน    
  3.18.1  นายปิยวัฒฌ์  อภิวฒัณ์เมฑากร  หัวหน้างาน 
  3.18.2  นางสาวกรองทอง  เขียนทอง  รองหัวหน้างาน 
  3.18.3  นางจ านงค์  รักการดี   เจ้าหน้าที่ 
  3.18.4  นางสาวมารี  ชุมฤทธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  3.18.5  นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์  เจ้าหน้าที่ 
  3.18.6  นางสายใจ  กันประชา   เจ้าหน้าที่ 
  3.18.7  นายสรายุทธ  แก่นหอม   เจ้าหน้าที่ 

    3.19 งานผลิตสื่อเอกสาร      
  2.19.1  นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ  หัวหน้างาน 
  2.19.2  นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์   รองหัวหน้างาน 
  2.19.3  นางสาวไพรินทร์  ช้างเขียว  เจ้าหน้าที่ 

3.20 งานห้องสมุด      
  3.20.1  นางสาวสมบูรณ์  ระโหฐาน  หัวหน้างาน 
  3.20.2  นางสาวดารัณ  สรรสม   รองหัวหน้างาน 
  3.20.3  นางสาวจารุณี  ธนสิน   เจ้าหน้าที่   

    3.21 งานข้อมูลสารสนเทศ     
  3.21.1  นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค  หัวหน้างาน 
  3.21.2  นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร  รองหัวหน้างาน 

3.21.3  นางสาวไพรินทร์  ช้างเขียว  เจ้าหน้าที่ 
  3.21.4  นางสาวสมปอง  คุ้มสิน   เจ้าหน้าที่ 
  3.21.5  นางสาวศุภร  พวงมาลี   เจ้าหน้าที่ 
  3.21.6  นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ  เจ้าหน้าที่ 
  3.21.7  นายพชรพล  จันทร์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ 

  3.21.8  นายทศพร  จันทร์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่ 
    3.22  งานห้องเรียนพิเศษ      

  3.22.1  นางสุกัญญา  เมฆฉาย   หัวหน้างาน 
  3.22.2  นายสราวุธ  เจริญรืน่   รองหัวหน้างาน 
  3.22.3  นางสาวถวรรณ  จันทร์ลอย  เจ้าหน้าที่ 

    3.23  งานจัดการศึกษาทางไกล     
  3.23.1  นางกัลยา  รุจน์พิพัฒน์   หัวหน้างาน 
  3.23.2  นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ  รองหัวหน้างาน 
  3.23.3  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจ้าหน้าที่ 



 10 

-10- 

    3.24 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
  3.24.1  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์  หัวหน้างาน 
  3.24.2  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   รองหัวหน้างาน 
  3.24.3  นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ  เจ้าหน้าที่ 

    3.25  งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพคร ู   
  3.25.1  นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ   หวัหน้างาน 
  3.25.2  นางสาวถวรรณ  จันทร์ลอย  รองหัวหน้างาน 
  3.25.3  นายศุภโชค  สาระสันต์   เจ้าหน้าที่ 

 3.26  งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  3.26.1  นางสาวไพรินทร์  ช้างเขียว  หัวหน้างาน 
  3.26.2  นางกนกวรรณ  อู่สุวรรณ  รองหัวหน้างาน 
  3.26.3  นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ  เจ้าหน้าที่ 

 3.27  งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ และยกระดับคุณภาพนักเรียน       
  3.27.1  นายศุภโชค  สาระสันต์   หัวหน้างาน 
  3.27.2  นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ   รองหัวหน้างาน 

3.27.3  นางสาวถวรรณ  จนัทร์ลอย  เจ้าหน้าที่ 
 3.28 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย     

  3.28.1  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  หัวหน้างาน 
  3.28.2  นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค  รองหัวหน้างาน 
  3.28.3  นายสุวรรณ  ปิ่นทอง   เจ้าหน้าที่ 
  3.28.4  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 

3.28.5  นายชนพัทธ์  อ่วมสอาด   เจ้าหน้าที่ 
3.29 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

  3.29.1  นางสาวสมบูรณ์  ระโหฐาน  หัวหน้างาน 
  3.29.2  นางสาวดารัณ  สรรสม   รองหัวหน้างาน  
  3.29.3  นางสาวจารุณี  ธนสิน   เจ้าหน้าที่ 

 3.30 งานจัดการความรู้และเครือข่าย PLC    
  3.30.1  นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ   หัวหน้างาน 
  3.30.2  นายศุภโชค  สาระสันต์   รองหัวหน้างาน 
  3.30.3  นางสาวถวรรณ  จันทร์ลอย  เจ้าหน้าที่ 

 3.31 งานบริการวิชาการสู่ชมุชน      
  3.31.1  นายพชรพล  จันทร์สุวรรณ  หัวหน้างาน 
  3.31.2  นายทศพร  จันทร์สุวรรณ  รองหัวหน้างาน 
  3.31.3  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจ้าหน้าที่ 
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4.  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
4.1   รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน     

   นายเชี่ยวชาญ  เทพกุศล    
4.2   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน   

นายธนู   ดีกล่อม 
4.3  เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน   

นางสาวดวงนภา  ทองน่วม       
4.4  ส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน     

4.2.1  นางสาวดวงนภา  ทองน่วม  หัวหน้าส านักงาน 
4.2.2  นางสาวนิษณา  น้ าเพชร   รองหัวหน้าส านักงาน  
4.2.3  นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร   เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
4.2.4  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
4.2.5  นายชวลิต  พึ่งเสือ   เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
4.2.6  นายสรายุทธ  แก่นหอม   เจ้าหน้าที่ส านักงาน    

4.5  งานระเบียบวินัยนักเรียน     
  4.5.1  นายสมคิด  พันธุมิตร   หัวหน้างาน 
  4.5.2  นายธนู  ดีกล่อม    รองหัวหน้างาน 

4.5.3  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.4  นายจักรวาล   เข็มเงิน   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.5  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.6  นางสาวดวงนภา  ทองน่วม  เจ้าหน้าที่ 
  4.5.7  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.8  นางอมรรัตน์  สายเสน   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.9  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 

4.5.10 นายสุวรรณ  ปิ่นทอง   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.11 นางสาวนิษณา  น้ าเพชร   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.12 นายศุภโชค  สาระสนัต์   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.13 นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.14 นางธิราภรณ์  ใจมั่น   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.15 นางพรรณวดี  พิศวง   เจ้าหน้าที่ 
  4.5.16 นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจ้าหน้าที่ 
  4.5.17 นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร  เจ้าหน้าที ่   

 4.6  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน    
  4.6.1  นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร   หัวหน้างาน 
  4.6.2  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  รองหัวหน้างาน 
  4.6.3  นายสรายุทธ  แก่นหอม   เจ้าหน้าที่ 
  4.6.4  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์   เจ้าหน้าที่ 
  4.6.5  นางสาวนิษณา  น้ าเพชร   เจ้าหน้าที่     

   4.7  งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน     
  4.7.1  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   หัวหน้างาน 
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  4.7.2  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร  รองหัวหน้างาน 
  4.7.3  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล  เจ้าหน้าที่ 
  4.7.4  นายธัญญากร  ธรรมกาย   เจ้าหน้าที่ 
  4.7.5  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์   เจ้าหน้าที่ 
  4.7.6  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจ้าหน้าที่ 

 4.8  งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน    
  4.8.1  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  หัวหน้างาน 
  4.8.2  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  รองหัวหน้างาน 
  4.8.3  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย  เจ้าหน้าที่ 
  4.8.4  นางสายใจ  กันประชา   เจ้าหน้าที่ 
  4.8.5  นางสาวเตชินี   วิทยาปรีชากุล  เจ้าหน้าที่ 
  4.8.6  นางอมรรัตน์  สายเสน   เจ้าหน้าที่ 
  4.8.7  นางสุขุมาล  แก้วจันทร์   เจ้าหน้าที่ 
  4.8.8  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม   เจ้าหน้าที่ 
  4.8.9  นายสมคิด  พันธุมิตร   เจ้าหน้าที่ 

4.8.10 นายสุวรรณ  ปิ่นทอง   เจ้าหน้าที่ 
  4.8.11 นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  4.8.12 นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจ้าหน้าที่ 
 4.9  งานรักษาความปลอดภัยและจราจร    
  4.9.1  นายธนู  ดีกล่อม    หัวหน้างาน 
  4.9.2  นางสาวดวงนภา  ทองน่วม  รองหัวหน้างาน 
  4.9.3  นายสมคิด  พันธุมิตร   เจ้าหน้าที่ 

4.9.4  นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร   เจ้าหน้าที่ 
  4.9.5  นางสาวนิษณา  น้ าเพชร   เจ้าหน้าที่ 
  4.9.6  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์   เจ้าหน้าที่ 
  4.9.7  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  4.9.8  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   เจ้าหน้าที่  
 4.10  งานสารวัตรนักเรียน     
  4.10.1  นายจักรวาล  เข็มเงิน   หัวหน้า 
  4.10.2  นายชนพัทธ์  อ่วมสอาด   รองหัวหน้า 
  4.10.3  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  เจ้าหน้าที่ 
  4.10.4  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจ้าหน้าที่ 
  4.10.5  นายธนู  ดีกล่อม   เจ้าหน้าที่ 
  4.10.6  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  เจ้าหน้าที่ 
  4.10.7  นางสาวดวงนภา  ทองน่วม  เจ้าหน้าที่ 
  4.10.8  นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร  เจ้าหน้าที่ 
  4.11.9  นายชวลิต  พึ่งเสือ   เจ้าหน้าที่ 
  4.12.10 นางสาวนิษณา  น้ าเพชร  เจ้าหน้าที่   
 4.11  งานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ     
  4.11.1  นายกณิกนันท์  สุริยกานต์  หัวหน้างาน 
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  4.11.2  นางสาวปาริฉัตร  บญุเทียน  เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 1) 
  4.11.3   นางศุภานัน  เอกธีรธรรม    เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 2) 
  4.11.4  นายยุรนันท์  ปั้นนอก   เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 3) 
  4.11.5  นางอัมพวรรณ  เมฆฉาย   เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 4) 
  4.11.6  นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร  เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 5) 
  4.11.7  นางอมรรัตน์  สายเสน   เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 6) 
  4.11.8  นายธนู  ดีกล่อม   เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 7) 
  4.11.9  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 8) 
  4.11.10 นางสาวรังสิยา  วฒุิไพบูลย์  เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 9) 
  4.11.11 นายสมคิด  พันธุมิตร   เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 10) 
  4.11.12 นางธิราภรณ์  ใจมั่น   เจ้าหน้าที ่ (เป้าหมายที่ 11)    
 4.12  งานสภานักเรียน      
  4.12.1  นายยุรนันท์  ปั้นนอก   หัวหน้างาน 

4.12.2  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  รองหัวหน้างาน 
  4.12.3  นายศุภโชค  สาระสันต์   เจ้าหน้าที่ 
  4.12.4  นางสาวปาริฉัตร  บญุเทียน  เจ้าหน้าที่ 
  4.12.5  นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร  เจ้าหน้าที่ 
  4.12.6  นางสุกัญญา  เมฆฉาย   เจ้าหน้าที่ 
  4.12.7  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย  เจ้าหน้าที่ 
  4.12.8  นางสาวอลิษา  จันทร์เปล่ง  เจ้าหน้าที่ 
4.13  งานโรงเรียนสีขาว     
  4.13.1  นางธิราภรณ์  ใจมั่น   หัวหน้างาน 
  4.13.2  นายชนพัทธ์  อ่วมสอาด   รองหัวหน้างาน 
  4.13.3  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  เจ้าหน้าที่ 
  4.13.4  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจ้าหน้าที่ 
  4.13.5  นายสมคิด  พันธุมิตร   เจ้าหน้าที่ 
  4.13.6  นายธนู  ดีกล่อม   เจ้าหน้าที่ 
  4.13.7  นายสรายุทธ  แก่นหอม   เจ้าหน้าที่ 
  4.13.8  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
  4.13.9  นางสาวสมปอง  คุ้มสิน   เจ้าหน้าที่ 

 4.14 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา     
  4.14.1  นางสาวนิษณา  น้ าเพชร   หัวหน้างาน 
  4.14.2  นางสาวดวงนภา  ทองน่วม  รองหัวหน้างาน 
  4.14.3  นายยุรนันท์  ปั้นนอก   เจ้าหน้าที่ 
  4.14.4  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์  เจ้าหน้าที่  

4.14.5  นางสาวนพวรรณ  วงศ์วาร  เจ้าหน้าที่ 
  4.14.6  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  เจ้าหน้าที่ 
  4.14.7  นายชวลิต  พึ่งเสือ   เจ้าหน้าที่ 
  4.14.8  หัวหน้าระดับชั้นม. 1-6 และปวช. เจ้าหน้าที่ 
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 4.15 งานเครือข่ายผู้ปกครอง      
  4.15.1  นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง   หัวหน้างาน 
  4.15.2  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  รองหัวหน้างาน 
  4.15.3  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจ้าหน้าที่ 
  4.15.4  นางธิราภรณ์  ใจมั่น   เจ้าหน้าที่  
 4.16 งานสมาคมผู้ปกครองและครู     
  4.16.1  นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง   หัวหน้า 
  4.16.2  นายกณิกนันต์  สุริยกานต์  รองหัวหน้า 

5.  ฝ่ายนโยบายและแผน 
5.1  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน    
      นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์  
5.2  ผูช้่วยครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน    
   นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ 
5.3  เลขานุการฝ่ายนโยบายและแผน    
      นางสาวเกษมณี   พึ่งนุสนธิ์ 
5.4  ส านักงานฝ่ายนโยบายและแผน     
 5.4.1  นางสาวปรีณาพรรณ  พิมพ์พิศาล  หัวหน้างานส านักงาน 
 5.4.2  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ ์    รองหัวหน้าส านักงาน 
5.5  งานนโยบายและแผน      
 5.5.1  นางพิมพ์ชนก   ทองบุราณ   หัวหน้างาน 
   5.5.2  นางสาวบ ารุง   สรหงส์   รองหัวหน้างาน 
   5.5.3  นางสาวสมรักษ์   โสขุมา   เจ้าหน้าที่ 
   5.5.4  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ ์   เจ้าหน้าที่ 
   5.5.5  นางสาวปรีณาพรรณ   พิมพ์พิศาล  เจ้าหน้าที่ 
   5.5.6  นางสาวปิยนาฏ   แก้วสวรรค ์   เจ้าหน้าที่ 
   5.5.7  นางสาววรวลัญช์   เดชาพูลพิพัฒน์  เจ้าหน้าที่ 
   5.5.8  นายชวลิต   พ่ึงเสือ    เจ้าหน้าที่ 
5.6  งานประกันคุณภาพการศึกษา     
 5.6.1  นางสาวปิยนาฏ   แก้วสวรรค ์   หัวหน้างาน 
   5.6.2  นางสาวบ ารุง   สรหงส์   รองหัวหน้างาน 
   5.6.3  นางสาวสมรักษ์   โสขุมา   เจ้าหน้าที่ 
 5.6.4  นางปิ่นวดี  พิพิธ    เจ้าหน้าที่ 
5.7  งานควบคุมภายใน      
 5.7.1  นางสาวปรีณาพรรณ   พิมพ์พิศาล  หัวหน้างาน 
   5.7.2  นางสาวสมรักษ์   โสขุมา   รองหัวหน้างาน 
   5.7.3  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ ์   เจ้าหน้าที่ 
5.8  งานสารสนเทศ      
 5.8.1  นางสาววรวลัญช์   เดชาพูลพิพัฒน์  หัวหน้างาน 
   5.8.2  นางพิมพ์ชนก   ทองบุราณ   รองหัวหน้างาน 
   5.8.3  นายชวลิต   พ่ึงเสือ    เจ้าหน้าที่ 
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5.9  งานคณะกรรมการสถานศึกษา    
 5.9.1  นางพิมพ์ชนก   ทองบุราณ   หัวหน้างาน 
   5.9.2  นางสาววรวลัญช์   เดชาพูลพิพัฒน์  รองหัวหน้างาน 
   5.9.3  นางปิ่นวดี   พิพิธ    เจ้าหน้าที่ 
5.10  งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร   
 5.10.1  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ์   หัวหน้างาน 
   5.10.2  นางพิมพ์ชนก   ทองบุราณ   รองหัวหน้างาน 
   5.10.3  นางสาวปิยนาฏ   แก้วสวรรค์  เจ้าหน้าที่ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการสืบไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่    17    พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
 
 

 (นายวิโรจน์   ไชยภักด)ี 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 


