
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
ท่ี 198 / 2561 

เรื่อง  มอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 
 ประจําปการศึกษา 2561 

         

 ตามท่ีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ไดออกคําสั่งท่ี 234/2560 ลงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง 
แตงตั้งบุคคลทําหนาท่ีรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารโรงเรียนประจาํป 2560 ตามความในมาตรา 34 วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  
วาดวยการแบงสวนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548แลวนั้นโรงเรียนได
ดําเนินการปฏิบัติงานในแตละปแลวมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลหลายหนวยงาน ในการทําหนาท่ีรับผิดชอบงานตาม
โครงสรางการบรหิารงานโรงเรียนในการนี้ หากมีคําสั่งโรงเรียนฉบับใดขัดแยงหรือไมสอดคลองกับคําสั่งฉบับนี้ใหยกเลิก
ท้ังหมดหลังการใชคําสั่งฉบับนี้ 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 9/2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจางโดยยึดแนวปฏิบัติตามเอกสารขอบขายและภารกิจการบริหารงานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 
2561 จึงมอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 
ประจําปการศึกษา 2561  ดังตอไปนี้ 
1.  ฝายอํานวยการ  

1.1 รองผูอํานวยการฝายอํานวยการ     
นางสาวชุติมา   สุคันธตุล 

1.2  ผูชวยรองผูอํานวยการฝายอํานวยการ         
  นางพันธทิพย   เทียมสวาง  
1.3   เลขานุการฝายอํานวยการ     
  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ  
1.4  สํานักงานฝายอํานวยการ     
  3.2.1  นางสมาพร  มาดี    หัวหนาสํานักงาน 
  3.2.2  นางสาวภัทรพร  รักการดี   รองหัวหนาสํานักงาน 
1.5  งานบุคลากร      
  1.5.1  นางพันธทิพย  เทียมสวาง   หัวหนางาน 
  1.5.2  นางสาวอารมณ   ปานทอง  รองหัวหนางาน 
  1.5.3 นางสาวอารี  ทองประสม   เจาหนาท่ี 
  1.5.4  นางสาวปทมา  เลี้ยงหล่ํา   เจาหนาท่ี 
  1.5.5  นางสมาพร  มาดี    เจาหนาท่ี       
1.6  งานการเงินและการบัญชี     
  1.6.1  นางอุบลรัตน  จันทนชัย   หัวหนางาน 

1.6.2  นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ  รองหัวหนางาน 
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1.6.3  นางสาวชุมพูนุท  อุยานันท   เจาหนาท่ี 
  1.6.4  นางสุทธิรัตน  วิศิษฏานนท  เจาหนาท่ี 
  1.6.5  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ   เจาหนาท่ี 
  1.6.6  นางสาวปวีณา  บุญประดับ  เจาหนาท่ี 
  1.6.7  นางสาวศศิธร  คําพิลา   เจาหนาท่ี 
  1.6.8  นางสาวภัทรพร  รักการดี   เจาหนาท่ี    
1.7  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย     
  1.7.1  นางสาวพชรวรรณ  นิติสิริ   หัวหนางาน 
  1.7.2  นางสาวปริตตา  ชาญสมร   รองหัวหนางาน  คนท่ี 1 
  1.7.3  นางสาวจรรยา  จิวเจริญ   รองหัวหนางาน  คนท่ี 2 
  1.7.4  นางสาวศุภร  พวงมาลี   เจาหนาท่ี 
  1.7.5  นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   เจาหนาท่ี 
  1.7.6  นายนนทะกาล  ทองบุราณ  เจาหนาท่ี 
  1.7.7  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  เจาหนาท่ี 
  1.7.8  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 
  1.7.9 นางสาวกรกนก  โสขุมา   เจาหนาท่ี 
  7.1.10 นางสาวภัทรพร  รักการดี   เจาหนาท่ี     

 1.8  งานตรวจสอบภายใน      
  1.8.1  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ   หัวหนางาน 
  1.8.2  นางสาวปวีณา  บุญประดับ  รองหัวหนางาน 
  1.8.3  นางอุบลรัตน  จันทนชัย   เจาหนาท่ี 
  1.8.4  นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ  เจาหนาท่ี  
1.9  งานระดมทรัพยากรและจัดหารายได    
  1.9.1  นางสาวชมพูนุท  อุยานันท  หัวหนางาน 
  1.9.2  นางสาวปวีณา  บุญประดับ  รองหัวหนางาน 
  1.9.3  นางสาวศศิธร  คําพิลา   เจาหนาท่ี 
1.10  งานสารบรรณ      
  1.10.1  นางประภาศิริ  พูนชัย   หัวหนางาน 
  1.10.2  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม  รองหัวหนางาน 
  1.10.3  นางสาวเบญจวรรณ  เรืองสังข  เจาหนาท่ี 
 1.11  งานสํานักงานผูอํานวยการ     
  1.11.1  นางสาวขวัญปวีณ  สิทธิเขตรกรณ หัวหนาสํานักงาน 
  1.11.2  นางสาวฐานิดา  สุรยิวงศชัย  รองหัวหนาสํานักงาน  คนท่ี 1 
  1.11.3  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล  รองหัวหนาสํานักงาน  คนท่ี 2 
  1.11.4  นางสาววรัญญา  หรุมคํา   เจาหนาท่ีสํานักงาน 
  1.11.5  นางสาวปาริฉัตร  บญุเทียน  เจาหนาท่ีสํานักงาน 
  1.11.6  นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา  เจาหนาท่ีสํานักงาน 
  1.11.7  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซาย  เจาหนาท่ีสํานักงาน 

1.11.8  นางสาวนิษณา  น้ําเพชร   เจาหนาท่ีสํานักงาน 
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  1.11.9  นางสาวปทมา  เลี้ยงหล่ํา  เจาหนาท่ีสํานักงาน 
  1.11.10 นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ  เจาหนาท่ีสํานักงาน 
1.12  งานการเงินสวัสดิการและงานประกันชีวิต 
  1.12.1  นางสุทธิรัตน   วิศิษฏานนท  หัวหนางาน 
  1.12.2  นางสาวรัชดา  จิตสามารถ  รองหัวหนา 

2.  ฝายบริหารท่ัวไป       
2.1  รองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป     
  นายชลิต เชื้อเพชร  
2.2  ผูชวยรองผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป   

  นายนนทะกาล   ทองบุราณ   
2.3  เลขานุการฝายบริหารท่ัวไป     
  นางสาวสุภาวดี   สวุรรณวิจิตร  
2.4  สํานักงานฝายบริหารท่ัวไป     

  2.4.1  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร  หัวหนาสํานักงาน 
  2.4.2  นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา  รองหัวหนาสํานักงาน 
  2.4.3  นางสาววรัญญา  หรุมคํา   เจาหนาท่ีสํานักงาน 
  2.4.4  นางสาวรัตนา  นุมคง   เจาหนาท่ีสํานักงาน 
  2.4.5  นางสาวเขมจิรา  ใจรื่น   เจาหนาท่ีสํานักงาน  

2.5  งานอาคารสถานท่ี      
  2.5.1  นายนนทะกาล  ทองบุราณ  หัวหนา 
  2.5.2  นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   รองหัวหนางาน 
  2.5.3  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  เจาหนาท่ี 
  2.5.4  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 
  2.5.5  นายณัฐกานต  บุญเสน   เจาหนาท่ี 
  2.5.6  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจาหนาท่ี 

2.5.7  งานอาคารหอประชุม 1   
1)  นายสราวุธ เจริญรื่น  หัวหนา 
2)  นายธนา กลาเขตการ  เจาหนาท่ี 
3)  นายณัฐกานต บุญเสน  เจาหนาท่ี 
4)  นายวัชรินทร  จันทรเงิน  เจาหนาท่ี 

2.5.8  งานอาคารพลศึกษาและหอประชุม2  
1)  นายวีรพนธ  เหลาตน  หัวหนา 
2)  นายชัยพล รุงโรจนธีระ  เจาหนาท่ี 
3)   นายธนู จันทรลอย  เจาหนาท่ี 
4)  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  เจาหนาท่ี 
5)  นายจักรวาล  เข็มเงิน  เจาหนาท่ี 

2.5.9  งานอาคาร 1     
1)  นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ  หัวหนา 
2)  นางอมรรัตน สายเสน  เจาหนาท่ี 
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5)  นายยรุนันท ปนนอก  เจาหนาท่ี 
6)  นายทศพร  จันทรสุวรรณ  เจาหนาท่ี 
7)  นายชวลิต  พ่ึงเสือ  เจาหนาท่ี 

2.5.10  งานอาคาร 2     
1)  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร  หัวหนา 
2)  นางสายใจ  กันประชา  เจาหนาท่ี 
3)  นางสุกัญญา  เมฆฉาย   เจาหนาท่ี 
4)  นางสาวปรีณาพรรณ  พิมพพิศาล เจาหนาท่ี 
5)  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม เจาหนาท่ี 
6)  นางประภาศิริ พูนชัย  เจาหนาท่ี 

2.5.11  งานอาคาร 3     
1)  นางสาวฉลอม รุงเรือง  หัวหนา 
2)  นางศุภานัน เอกธีรธรรม  เจาหนาท่ี 
3)  นางสาวรัตนา นุมคง  เจาหนาท่ี 
4)  นางสาวไพรินทร ชางเขียว  เจาหนาท่ี 
5)  นายศุภโชค สาระสันต  เจาหนาท่ี 

2.5.12  งานอาคาร 4     
1)  นางอัมพวรรณ เมฆฉาย  หัวหนา 
2)  นางสาวอารมย ปานทอง  เจาหนาท่ี 
3)  นางสาวสมปอง คุมสิน  เจาหนาท่ี 
4)  นางพรรณวดี พิศวง  เจาหนาท่ี 

2.5.13  งานอาคาร 5     
1)  นางสาวเฉลา เสือแดง  หัวหนา 
2)  นางสาวถวรรณ จันทรลอย เจาหนาท่ี 
3)  นางสาวสมรักษ โสขุมา  เจาหนาท่ี 
4)  นางสาวบํารุง สรหงษ  เจาหนาท่ี 
5)  นางสาวปยนาฏ แกวสวรรค เจาหนาท่ี 
6)  นางสาวอารี ทองประสม  เจาหนาท่ี 
7)  นางสาวปทมา  เลี้ยงหล่ํา  เจาหนาท่ี 
8)  นางสาวศศิธร  คําพิลา  เจาหนาท่ี  

2.5.14  งานอาคาร 6    
1)  นายกณิกนันต  สุริยกานต  หัวหนา 
2)  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา  เจาหนาท่ี 
3)  นางสาวรัชดา จิตสามารถ  เจาหนาท่ี 
4)  นางสาวนิษณา  น้ําเพชร  เจาหนาท่ี 
5)  นางสาวจรรยา  จิวเจริญ  เจาหนาท่ี 
6)  นางสาวศุภร  พวงมาลี  เจาหนาท่ี 
7)  นายสุวรรณ  ปนทอง  เจาหนาท่ี 
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2.5.15  งานอาคารเกษตร     
1)  นายธนา กลาเขตการ  หัวหนา 
2)  นายณัฐกานต บุญเสน  เจาหนาท่ี 
3)  นายชนพัทธ  อวมสอาด  เจาหนาท่ี 

2.5.16  งานอาคารโรงอาหารและสหกรณ  
1)  นางสาวชุติมา สุคันธตุล  หัวหนา 
2)  นางสาวกรองทอง เขียนทอง เจาหนาท่ี 
3)  นางสายใจ  กันปะชา  เจาหนาท่ี 
4)  นางสาวภัทรพร  รักการดี  เจาหนาท่ี 

2.5.17  งานอาคารอุตสาหกรรม   
1)  นายสําเริง บุญมี   หัวหนา 
2)  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย เจาหนาท่ี 
3)  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์  เจาหนาท่ี 

2.5.18  งานอาคารคหกรรม    
1)  นางสาวกรองทอง เขียนทอง หัวหนา 
2)  นางจํานงค รักการดี  เจาหนาท่ี 
3)  นายปยวัฒฌ อภิวัฒณเมฑากร เจาหนาท่ี 

2.6  งานสัมพันธชุมชน      
  2.6.1  นายจักรวาล  เข็มเงิน   หัวหนางาน  
  2.6.2  นายทศพร  จันทรสุวรรณ   รองหัวหนางาน 
  2.6.3  นายศุภโชค  สาระสันต   เจาหนาท่ี 
  2.6.4  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจาหนาท่ี 
  2.6.5  นางสายใจ  กันประชา   เจาหนาท่ี 
  2.6.6  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม  เจาหนาท่ี 
2.7  งานประชาสัมพันธ      
  2.7.1  นายศุภโชค  สาระสันต   หัวหนางาน 
  2.7.2  นางสาวศุภร  พวงมาลี   รองหัวหนางาน 
  2.7.3  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจาหนาท่ี 
  2.7.4  นายสราวุธ  เจริญรื่น   เจาหนาท่ี 
  2.7.5  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจาหนาท่ี 
  2.7.6  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา   เจาหนาท่ี 
  2.7.7  นายสุวรรณ  ปนทอง   เจาหนาท่ี 
2.8   งานโสตทัศนศึกษา      
  2.8.1  นายสราวุธ  เจริญรื่น   หัวหนางาน 

2.8.2  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  รองหัวหนางาน 
  2.8.3  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 
  2.8.4  นายธัญญากร  ธรรมกาย   เจาหนาท่ี 
  2.8.5  นายสุวรรณ  ปนทอง   เจาหนาท่ี 
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2.9  งานยานพาหนะ      
  2.9.1  นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   หัวหนางาน 
  2.9.2   นายนนทะกาล  ทองบุราณ  รองหัวหนางาน 
  2.9.3  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 
  2.9.4  นายอุทาน  กลิ่นบานชื่น   เจาหนาท่ี 
  2.9.5  นายบุญเสริม   มงคลทรัพย  เจาหนาท่ี 
2.10  งานอนามัย      
  1.9.1  นายทรงพล  มวงยิ้ม   หัวหนางาน 
  1.9.2  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล  รองหัวหนางาน 
  1.9.3  นางสาวสมปอง  คุมสิน   เจาหนาท่ี 
  1.9.4  นางสาวฐานิดา  สุริยวงศชัย  เจาหนาท่ี 
  1.9.5  นายสรณัฐ  ทนงศักดิ์วิเศษ   เจาหนาท่ี 
  1.9.6  นางสาวขวัญปวีณ  สทิธิเขตรกรณ  เจาหนาท่ี  
2.11  งานโภชนาการและงานปฏิคม    
  2.11.1  นางสายใจ  กันประชา   หัวหนางาน 
  2.11.2  นางสาวมารี   ชุมฤทธิ์   รองหัวหนางาน 
  2.11.3  นางสาวพัชรินทร  ชื่นอารมณ  เจาหนาท่ี 
  2.11.4  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม  เจาหนาท่ี 
  2.11.5  นางสาวจุฬาลักษณ  กลาหาญ  เจาหนาท่ี 
  2.11.6  นายปยวัฒฌ  อภิวฒัณเมฑากร  เจาหนาท่ี 
  2.11.7  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชา  เจาหนาท่ี 
  2.11.8  นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ  เจาหนาท่ี 
  2.11.9  นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ  เจาหนาท่ี  
  2.11.10 นางสาวเขมจิรา   ใจรื่น     เจาหนาท่ี 
  2.11.11 นางสาวบงกช   เชื้อกุล   เจาหนาท่ี 
2.12 งานสิ่งแวดลอมและธนาคารขยะ    
  2.12.1  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  หัวหนางาน 
  2.12.2  นายณัฐกานต  บุญเสน   รองหัวหนางาน 
  2.12.3  นางสาวรัตนา  นุมคง   เจาหนาท่ี 
  2.12.4  นางสาวปริตรตา  ชาญสมร  เจาหนาท่ี 
  2.12.5  นางสาวศศิธร  คําพิลา   เจาหนาท่ี 
  2.12.6  นางปวีณา  บุญประดับ   เจาหนาท่ี 

2.12.7  นางสาวขวัญปรีณ  สิทธิเขตรภรณ เจาหนาท่ี 
  2.12.8  นายสรณัฐ  ทนงศักดิ์วิเศษ  เจาหนาท่ี 
  2.12.9  นายชนพัทธ  อวมสอาด   เจาหนาท่ี 
  2.12.10 นางสาวมารี   ชุมฤทธิ์   เจาหนาท่ี 
  2.12.11 นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ  เจาหนาท่ี 

2.12.12 นายสรายุทธ  แกนหอม   เจาหนาท่ี 
2.12.13 นางสาวปทมา  เลี้ยงหล่ํา  เจาหนาท่ี 
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2.13  งานธนาคารโรงเรียน     
  2.13.1  นางอัมพวรรณ  เมฆฉาย   หัวหนางาน 
  2.13.2  นางสาวอารมณ  ปานทอง  รองหัวหนางาน 
  2.13.4  นางพรรณวดี  พิศวง   เจาหนาท่ี 
2.14  งานสมาคมศิษยเกา     
  2.14.1  นายทศพร   จันทรสุวรรณ  หัวหนางาน 
  2.14.2  นางจิราวรรณ  เอ่ียมสงคราม  รองหัวหนางาน 
  2.14.3  นางสาวถวรรณ  จนัทรลอย  เจาหนาท่ี 
  2.14.4  นางสาวศิรินภา  คลายนาค  เจาหนาท่ี 
  2.14.5  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจาหนาท่ี  
2.15  งานสหกรณและรานคาสวัสดิการ    
  2.15.1  นางกชนิภา  ลายพยัคฆ   หัวหนางาน 
  2.15.2  นางสาวมารี  ชุมฤทธิ ์   รองหัวหนางาน 
  2.15.3  นายสรายุทธ  แกนหอม   เจาหนาท่ี 

3.  ฝายวิชาการ 
          3.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ      
      นางสาวณภัทร  นรสิงห 
 3.2  ผูชวยรองผูอํานวยการฝายวิชาการ    
  นางรชันีกร  รุงโรจนธีระ 
 3.3  เลขานุการฝายวิชาการ     
  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์ 

 3.4  สํานักงานฝายวิชาการ      
 3.4.1  นางรชันีกร รุงโรจนธรีะ   หัวหนาสํานักงาน 

  3.4.2  นางสาวไพรินทร ชางเขียว   รองหัวหนาสํานักงาน 
  3.4.3  นางสาวถวรรณ  จันทรลอย  เจาหนาท่ีสํานักงาน 
  3.4.4  นางกัลยา  รุจนพิพัฒน             เจาหนาท่ีสํานักงาน 
    3.5 งานหลักสูตรและการสอน     

  3.5.1  นางสาวถวรรณ  จันทรลอย  หัวหนางาน 
  3.5.2  นายศุภโชค  สาระสันต   รองหัวหนางาน 

  3.5.3.  นางสาวสุณี  ภูพานิช   เจาหนาท่ี 
         3.6 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     

  3.6.1  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา   หัวหนา 
 3.6.2 นางสาวรัชดา  จิตสามารถ  รองหัวหนา 

3.7 กลุมสาระเรียนรูคณิตศาสตร     
  3.7.1  นางสุกัญญา   เมฆฉาย   หัวหนา 
 3.7.2 นางสาวปยนาฏ  แกวสวรรค  รองหัวหนา 

3.8 กลุมสาระเรียนรูวิทยาศาสต     
  3.8.1  นายสราวธุ  เจริญรืน่   หัวหนา 
 3.8.2  นายพชรพล  จันทรสุวรรณ  รองหัวหนา 
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3.9 กลุมสาระเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 3.9.1  นายนนทะกาล  ทองบรุาณ   หัวหนา 
 3.9.2   นางกัลยา  รุจนพิพัฒน   รองหัวหนา  

3.10 กลุมสาระเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา    
3.10.1  นายวีรพนธ  เหลาตน   หัวหนา  
3.10.2  นายชัยพล   รุงโรจนธีระ   รองหัวหนา  

3.11  กลุมสาระเรียนรูศิลปะ      
 3.11.1  นายไพฑูรย  สายเสน   หัวหนา 
3.11.2 นางสาวจิราพร   วงจันเพ็ง  รองหัวหนา 
3.12 กลุมสาระเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
3.11.1  นายสําเริง  บุญมี     หัวหนา 
3.11.2  นายนายปยวัฒฌ    อภิวัฒณเมฑากร รองหัวหนา (คหกรรม) 
3.11.3  นายธนา  กลาเขตการ   รองหัวหนา (เกษตร) 
3.11.4  นายสําเริง  บุญมี    รองหัวหนา (อุตสาหกรรม) 
3.11.5  นางสาวศิรินภา  คลายนาค  รองหัวหนา (คอมพิวเตอร) 
3.11.6  นางอัมพวรรณ  เมฆฉาย   รองหัวหนา (พาณิชยกรรม)   

3.13 กลุมสาระเรียนรูภาษาตางประเทศ    
3.13.1  นางเสมอใจ  จันละคล   หัวหนา 
3.13.2  นางสาวอลิษา  จันทรเปลง   รองหัวหนา  

3.14 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน     
3.14.1  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม   หัวหนา 
3.14.2  นายสมคิด  พันธุมิตร   รองหัวหนา 

              3.14.3  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี   
       1)  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม  หัวหนา 

            2)  นายสมคิด พันธุมิตร  รองหัวหนา            
     3.14.2  กิจกรรมยุวกาชาด    
      1)  นางสาวสมบูรณ  ระโหฐาน  หัวหนายุวกาชาดระดับชั้น ม.ตน 
      2)  นางสาวธนวรรณ  โสขุมา  หัวหนายุวกาชาดระดับชั้น ม.ปลาย 
3.14.3  กิจกรรมชุมนุม    
       1)  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร  หัวหนา 
                 2) นางสาวเตชนิี  วิทยาปรีชากุล รองหัวหนา 
       3) นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจาหนาท่ี 
       4) นางสาววรัญญา  หรุมคํา  เจาหนาท่ี 
                 5) นางสาวเขมจิรา  ใจรื่น  เจาหนาท่ี 
       6) นายศุภโชค  สาระสันต  เจาหนาท่ี   
3.14.4  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   
       1) นายกณิกนันต  สุริยกานต  หัวหนา 
       2)  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  รองหัวหนา 
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3.15 งานทะเบียน       
  3.15.1  นางสาวสุณี  ภูพานิช   หัวหนางาน 
  3.15.2  นายปยวัฒฌ  อภิวัฒณเมฑากร  รองหัวหนางาน 
  3.15.3  นางกัลยา  รุจนพิพัฒน   เจาหนาท่ี 
  3.15.4  นางสาวจารุณี  ธนสิน   เจาหนาท่ี 
   3.16 งานวัดและประเมินผล     
  3.16.1  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์  หัวหนางาน 
  3.16.2  นายพชรพล  จันทรสุวรรณ  รองหัวหนางาน 
  3.16.3  นางกนกวรรณ  อูสุวรรณ  เจาหนาท่ี 
  3.16.4  นายทศพร  จันทรสุวรรณ  เจาหนาท่ี 
    3.17 งานแนะแนว      

  3.17.1 นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ  หัวหนางาน 
  3.17.2  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซาย  รองหัวหนางาน 

  3.17.3  นางสายใจ  กันประชา   เจาหนาท่ี 

    3.18 งานสงเสริมการมีรายไดระหวางเรียน    
  3.18.1  นายปยวัฒฌ  อภิวฒัณเมฑากร  หัวหนางาน 
  3.18.2  นางสาวกรองทอง  เขียนทอง  รองหัวหนางาน 

  3.18.3  นางจํานงค  รักการดี   เจาหนาท่ี 

  3.18.4  นางสาวมารี  ชุมฤทธิ์   เจาหนาท่ี 

  3.18.5  นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ  เจาหนาท่ี 

  3.18.6  นางสายใจ  กันประชา   เจาหนาท่ี 

  3.18.7  นายสรายุทธ  แกนหอม   เจาหนาท่ี 

    3.19 งานผลิตสื่อเอกสาร      
  2.19.1  นางกนกวรรณ  อูสุวรรณ  หัวหนางาน 
  2.19.2  นางกัลยา  รุจนพิพัฒน   รองหัวหนางาน 

  2.19.3  นางสาวไพรินทร  ชางเขียว  เจาหนาท่ี 

3.20 งานหองสมุด      
  3.20.1  นางสาวสมบูรณ  ระโหฐาน  หัวหนางาน 
  3.20.2  นางสาวดารัณ  สรรสม   รองหัวหนางาน 

  3.20.3  นางสาวจารุณี  ธนสิน   เจาหนาท่ี   

    3.21 งานขอมูลสารสนเทศ     
  3.21.1  นางสาวศิรินภา  คลายนาค  หัวหนางาน 
  3.21.2  นายปยวัฒฌ  อภิวัฒณเมฑากร  รองหัวหนางาน 

3.21.3  นางสาวไพรินทร  ชางเขียว  เจาหนาท่ี 

  3.21.4  นางสาวสมปอง  คุมสิน   เจาหนาท่ี 

  3.21.5  นางสาวศุภร  พวงมาลี   เจาหนาท่ี 
  3.21.6  นางจุฬาลักษณ  กลาหาญ  เจาหนาท่ี 
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  3.21.7  นายพชรพล  จันทรสุวรรณ  เจาหนาท่ี 
3.21.8  นายทศพร  จันทรสุวรรณ  เจาหนาท่ี 

    3.22  งานหองเรียนพิเศษ      
  3.22.1  นางสุกัญญา  เมฆฉาย   หัวหนางาน 
  3.22.2  นายสราวุธ  เจริญรืน่   รองหัวหนางาน 

  3.22.3  นางสาวถวรรณ  จันทรลอย  เจาหนาท่ี 

    3.23  งานจัดการศึกษาทางไกล     
  3.23.1  นางกัลยา  รุจนพิพัฒน   หัวหนางาน 
  3.23.2  นางจุฬาลักษณ  กลาหาญ  รองหัวหนางาน 

  3.23.3  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจาหนาท่ี 

    3.24 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
  3.24.1  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์  หัวหนางาน 
  3.24.2  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   รองหัวหนางาน 

  3.24.3  นางจุฬาลักษณ  กลาหาญ  เจาหนาท่ี 

    3.25  งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพคร ู   
  3.25.1  นางรัชนีกร  รุงโรจนธีระ   หัวหนางาน 
  3.25.2  นางสาวถวรรณ  จันทรลอย  รองหัวหนางาน 

  3.25.3  นายศุภโชค  สาระสันต   เจาหนาท่ี 

 3.26  งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  3.26.1  นางสาวไพรินทร  ชางเขียว  หัวหนางาน 
  3.26.2  นางกนกวรรณ  อูสุวรรณ  รองหัวหนางาน 

  3.26.3  นางจุฬาลักษณ  กลาหาญ  เจาหนาท่ี 

 3.27  งานสงเสริมความสามารถพิเศษ และยกระดับคุณภาพนักเรียน       
  3.27.1  นายศุภโชค  สาระสันต   หัวหนางาน 
  3.27.2  นางรัชนีกร  รุงโรจนธีระ   รองหัวหนางาน 

3.27.3  นางสาวถวรรณ  จนัทรลอย  เจาหนาท่ี 
 3.28 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขาย     

  3.28.1  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  หัวหนางาน 
  3.28.2  นางสาวศิรินภา  คลายนาค  รองหัวหนางาน 

  3.28.3  นายสุวรรณ  ปนทอง   เจาหนาท่ี 

  3.28.4  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 

3.28.5  นายชนพัทธ  อวมสอาด   เจาหนาท่ี 
3.29 งานแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน   

  3.29.1  นางสาวสมบูรณ  ระโหฐาน  หัวหนางาน 
  3.29.2  นางสาวดารัณ  สรรสม   รองหัวหนางาน  

  3.29.3  นางสาวจารุณี  ธนสิน   เจาหนาท่ี 
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3.30 งานจัดการความรูและเครือขาย PLC    
  3.30.1  นางรัชนกีร  รุงโรจนธีระ   หัวหนางาน 
  3.30.2  นายศุภโชค  สาระสันต   รองหัวหนางาน 

  3.30.3  นางสาวถวรรณ  จันทรลอย  เจาหนาท่ี 

 3.31 งานบริการวิชาการสูชมุชน      
  3.31.1  นายพชรพล  จันทรสุวรรณ  หัวหนางาน 
  3.31.2  นายทศพร  จันทรสุวรรณ  รองหัวหนางาน 

  3.31.3  นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจาหนาท่ี 

4.  ฝายกิจการนักเรียน 

4.1   รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน     
   นายเชี่ยวชาญ  เทพกุศล    

4.2   ผูชวยรองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน   
นายธนู   ดีกลอม 

4.3  เลขานุการฝายกิจการนักเรียน   
นางสาวดวงนภา  ทองนวม       

4.4  สํานักงานฝายกิจการนักเรียน     
4.2.1  นางสาวดวงนภา  ทองนวม  หัวหนาสํานักงาน 
4.2.2  นางสาวนิษณา  น้ําเพชร   รองหัวหนาสํานักงาน  
4.2.3  นางสาวนพวรรณ  วงศวาร   เจาหนาท่ีสํานักงาน 
4.2.4  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  เจาหนาท่ีสํานักงาน 
4.2.5  นายชวลิต  พ่ึงเสือ   เจาหนาท่ีสํานักงาน 
4.2.6  นายสรายุทธ  แกนหอม   เจาหนาท่ีสํานักงาน    

4.5  งานระเบียบวินยันักเรียน     
  4.5.1  นายสมคิด  พันธุมิตร   หัวหนางาน 
  4.5.2  นายธนู  ดีกลอม    รองหัวหนางาน 

4.5.3  นายกณิกนันต  สุริยกานต   เจาหนาท่ี 
  4.5.4  นายจักรวาล   เข็มเงิน   เจาหนาท่ี 
  4.5.5  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   เจาหนาท่ี 
  4.5.6  นางสาวดวงนภา  ทองนวม  เจาหนาท่ี 
  4.5.7  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม   เจาหนาท่ี 
  4.5.8  นางอมรรัตน  สายเสน   เจาหนาท่ี 
  4.5.9  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 

4.5.10 นายสุวรรณ  ปนทอง   เจาหนาท่ี 
  4.5.11 นางสาวนิษณา  น้ําเพชร   เจาหนาท่ี 
  4.5.12 นายศุภโชค  สาระสนัต   เจาหนาท่ี 
  4.5.13 นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ   เจาหนาท่ี 
  4.5.14 นางธิราภรณ  ใจม่ัน   เจาหนาท่ี 
  4.5.15 นางพรรณวดี  พิศวง   เจาหนาท่ี 
  4.5.16 นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจาหนาท่ี 
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  4.5.17 นางสาวนพวรรณ  วงศวาร  เจาหนาท่ี    
 4.6  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน    
  4.6.1  นางสาวนพวรรณ  วงศวาร   หัวหนางาน 
  4.6.2  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  รองหัวหนางาน 
  4.6.3  นายสรายุทธ  แกนหอม   เจาหนาท่ี 
  4.6.4  นายกณิกนันต  สุริยกานต   เจาหนาท่ี 
  4.6.5  นางสาวนิษณา  น้ําเพชร   เจาหนาท่ี     

   4.7  งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน     
  4.7.1  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   หัวหนางาน 

 4.7.2  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร   รองหัวหนางาน 
  4.7.3  นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล  เจาหนาท่ี 
  4.7.4  นายธัญญากร  ธรรมกาย   เจาหนาท่ี 
  4.7.5  นายกณิกนันต  สุริยกานต   เจาหนาท่ี 
  4.7.6  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  เจาหนาท่ี 

 4.8  งานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน    
  4.8.1  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  หัวหนางาน 
  4.8.2  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  รองหัวหนางาน 
  4.8.3  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซาย  เจาหนาท่ี 
  4.8.4  นางสายใจ  กันประชา   เจาหนาท่ี 
  4.8.5  นางสาวเตชินี   วิทยาปรีชากุล  เจาหนาท่ี 
  4.8.6  นางอมรรัตน  สายเสน   เจาหนาท่ี 
  4.8.7  นางสุขุมาล  แกวจันทร   เจาหนาท่ี 
  4.8.8  นางศุภานัน  เอกธีรธรรม   เจาหนาท่ี 
  4.8.9  นายสมคิด  พันธุมิตร   เจาหนาท่ี 

4.8.10 นายสุวรรณ  ปนทอง   เจาหนาท่ี 
  4.8.11 นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 
  4.8.12 นางสาวนันทนัช  ปาจิตร   เจาหนาท่ี 
 4.9  งานรักษาความปลอดภัยและจราจร    
  4.9.1  นายธนู  ดีกลอม    หัวหนางาน 
  4.9.2  นางสาวดวงนภา  ทองนวม  รองหัวหนางาน 
  4.9.3  นายสมคิด  พันธุมิตร   เจาหนาท่ี 

4.9.4  นางสาวนพวรรณ  วงศวาร   เจาหนาท่ี 
  4.9.5  นางสาวนิษณา  น้ําเพชร   เจาหนาท่ี 
  4.9.6  นายกณิกนันต  สุริยกานต   เจาหนาท่ี 
  4.9.7  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 
  4.9.8  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม   เจาหนาท่ี  
 4.10  งานสารวัตรนักเรียน     
  4.10.1  นายจักรวาล  เข็มเงิน   หัวหนา 
  4.10.2  นายชนพัทธ  อวมสอาด   รองหัวหนา 
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  4.10.3  นายกณิกนันต  สุริยกานต  เจาหนาท่ี 
  4.10.4  นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์   เจาหนาท่ี 
  4.10.5  นายธนู  ดีกลอม   เจาหนาท่ี 
  4.10.6  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  เจาหนาท่ี 
  4.10.7  นางสาวดวงนภา  ทองนวม  เจาหนาท่ี 
  4.10.8  นางสาวนพวรรณ  วงศวาร  เจาหนาท่ี 
  4.11.9  นายชวลิต  พ่ึงเสือ   เจาหนาท่ี 
  4.12.10 นางสาวนิษณา  น้ําเพชร  เจาหนาท่ี   
 4.11  งานเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ     
  4.11.1  นายกณิกนันท  สุริยกานต  หัวหนางาน 
  4.11.2  นางสาวปาริฉัตร  บญุเทียน  เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 1) 
  4.11.3   นางศุภานัน  เอกธีรธรรม    เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 2) 
  4.11.4  นายยุรนันท  ปนนอก   เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 3) 
  4.11.5  นางอัมพวรรณ  เมฆฉาย   เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 4) 
  4.11.6  นางสาวนพวรรณ  วงศวาร  เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 5) 
  4.11.7  นางอมรรัตน  สายเสน   เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 6) 
  4.11.8  นายธนู  ดีกลอม   เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 7) 
  4.11.9  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 8) 
  4.11.10 นางสาวรังสิยา  วฒุิไพบูลย  เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 9) 
  4.11.11 นายสมคิด  พันธุมิตร   เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 10) 
  4.11.12 นางธิราภรณ  ใจม่ัน   เจาหนาท่ี  (เปาหมายท่ี 11)    
 4.12  งานสภานักเรียน      
  4.12.1  นายยุรนันท  ปนนอก   หัวหนางาน 

4.12.2  นายกณิกนันต  สุริยกานต  รองหัวหนางาน 
  4.12.3  นายศุภโชค  สาระสันต   เจาหนาท่ี 
  4.12.4  นางสาวปาริฉัตร  บญุเทียน  เจาหนาท่ี 
  4.12.5  นางสาวนพวรรณ  วงศวาร  เจาหนาท่ี 
  4.12.6  นางสุกัญญา  เมฆฉาย   เจาหนาท่ี 
  4.12.7  นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซาย  เจาหนาท่ี 
  4.12.8  นางสาวอลิษา  จันทรเปลง  เจาหนาท่ี 
4.13  งานโรงเรียนสีขาว     
  4.13.1  นางธิราภรณ  ใจม่ัน   หัวหนางาน 
  4.13.2  นายชนพัทธ  อวมสอาด   รองหัวหนางาน 
  4.13.3  นายกณิกนันต  สุริยกานต  เจาหนาท่ี 
  4.13.4  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจาหนาท่ี 
  4.13.5  นายสมคิด  พันธุมิตร   เจาหนาท่ี 
  4.13.6  นายธนู  ดีกลอม   เจาหนาท่ี 
  4.13.7  นายสรายุทธ  แกนหอม   เจาหนาท่ี 
  4.13.8  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  เจาหนาท่ี 
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  4.13.9  นางสาวสมปอง  คุมสิน   เจาหนาท่ี 
4.14 งานระดับชั้นและครูท่ีปรึกษา     

  4.14.1  นางสาวนิษณา  น้ําเพชร   หัวหนางาน 
  4.14.2  นางสาวดวงนภา  ทองนวม  รองหัวหนางาน 
  4.14.3  นายยุรนันท  ปนนอก   เจาหนาท่ี 
  4.14.4  นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย  เจาหนาท่ี  

4.14.5  นางสาวนพวรรณ  วงศวาร  เจาหนาท่ี 
  4.14.6  นายกณิกนันต  สุริยกานต  เจาหนาท่ี 
  4.14.7  นายชวลิต  พ่ึงเสือ   เจาหนาท่ี 
  4.14.8  หัวหนาระดับชั้นม. 1-6 และปวช. เจาหนาท่ี 
4.15 งานเครือขายผูปกครอง      
  4.15.1  นางสาวฉลอม  รุงเรือง   หัวหนางาน 
  4.15.2  นายกณิกนันต  สุริยกานต  รองหัวหนางาน 
  4.15.3  นายจักรวาล  เข็มเงิน   เจาหนาท่ี 
  4.15.4  นางธิราภรณ  ใจม่ัน   เจาหนาท่ี  
 4.16 งานสมาคมผูปกครองและครู     
  4.16.1  นางสาวฉลอม  รุงเรือง   หัวหนา 
  4.16.2  นายกณิกนันต  สุริยกานต  รองหัวหนา 

5.  ฝายนโยบายและแผน 
5.1  ครูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน    
      นายสมศักดิ์ แกวจันทร  
5.2  ผูชวยครูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน    
   นางพิมพชนก  ทองบุราณ 
5.3  เลขานุการฝายนโยบายและแผน    
      นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ์ 
5.4  สํานักงานฝายนโยบายและแผน     
 5.4.1  นางสาวปรีณาพรรณ  พิมพพิศาล  หัวหนางานสํานักงาน 
 5.4.2  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ ์    รองหัวหนาสํานักงาน 
5.5  งานนโยบายและแผน      
 5.5.1  นางพิมพชนก   ทองบุราณ   หัวหนางาน 
   5.5.2  นางสาวบํารุง   สรหงส   รองหัวหนางาน 
   5.5.3  นางสาวสมรักษ   โสขุมา   เจาหนาท่ี 
   5.5.4  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ ์   เจาหนาท่ี 
   5.5.5  นางสาวปรีณาพรรณ   พิมพพิศาล  เจาหนาท่ี 
   5.5.6  นางสาวปยนาฏ   แกวสวรรค   เจาหนาท่ี 
   5.5.7  นางสาววรวลัญช   เดชาพูลพิพัฒน  เจาหนาท่ี 
   5.5.8  นายชวลิต   พ่ึงเสือ    เจาหนาท่ี 
5.6  งานประกันคุณภาพการศึกษา     
 5.6.1  นางสาวปยนาฏ   แกวสวรรค   หัวหนางาน 
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   5.6.2  นางสาวบํารุง   สรหงส   รองหัวหนางาน 
   5.6.3  นางสาวสมรักษ   โสขุมา   เจาหนาท่ี 
 5.6.4  นางปนวดี  พิพิธ    เจาหนาท่ี 
5.7  งานควบคุมภายใน      
 5.7.1  นางสาวปรีณาพรรณ   พิมพพิศาล  หัวหนางาน 
   5.7.2  นางสาวสมรักษ   โสขุมา   รองหัวหนางาน 
   5.7.3  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ ์   เจาหนาท่ี 
5.8  งานสารสนเทศ      
 5.8.1  นางสาววรวลัญช   เดชาพูลพิพัฒน  หัวหนางาน 
   5.8.2  นางพิมพชนก   ทองบุราณ   รองหัวหนางาน 
   5.8.3  นายชวลิต   พ่ึงเสือ    เจาหนาท่ี 
5.9  งานคณะกรรมการสถานศึกษา    
 5.9.1  นางพิมพชนก   ทองบุราณ   หัวหนางาน 
   5.9.2  นางสาววรวลัญช   เดชาพูลพิพัฒน  รองหัวหนางาน 
   5.9.3  นางปนวดี   พิพิธ    เจาหนาท่ี 
5.10  งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร   
 5.10.1  นางสาวเกษมณี   พ่ึงนุสนธิ์   หัวหนางาน 
   5.10.2  นางพิมพชนก   ทองบุราณ   รองหัวหนางาน 
   5.10.3  นางสาวปยนาฏ   แกวสวรรค  เจาหนาท่ี 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถเพ่ือใหบังเกิดผลดีตอ
ทางราชการสืบไป 

  ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 เปนตนไป 

  สั่ง ณ วันท่ี    17    พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
 
 

 (นายวิโรจน   ไชยภักดี) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
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