
   

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 

ที ่ ๑๑๗/๒๕๖๓ 
เรื่อง   ค ำสั่งแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่งำนโรงเรียน   

 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานโรงเรียนมีผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง                  
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนสงวนหญิง  จึงแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบงาน  ต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
 มีหน้าที่ ๑.   ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานโรงเรียนที่สอดคล้อง  

               กับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดและชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบ 
   ๒.   วางแผน  ก ากับ  ดูแล  เสริมแรง  ติดตาม  และประเมินผลการท างานโรงเรียน 
   ๓.   บริหารงานโรงเรียนในฝ่ายที่รับผิดชอบ   

     ประกอบด้วย 
๑.๑  นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย  กรรมการ 
๑.๓  นางกรชศา   เพชรปภาสิน  กรรมการ 
๑.๔  นายโยธิน   พูลก าลัง   กรรมการ 
๑.๕  นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์  กรมมการ 

๒.  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
     มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  วางแผน  ก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานบริหารงานโรงเรียนสงวนหญิง   
     ประกอบด้วย     
      ๒.๑  นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ  ประธานกรรมการ 
     ๒.๒  นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย  รองประธานกรรมการ 
      ๒.๓  นางกรชศา   เพชรปภาสิน  รองประธานกรรมการ 
      ๒.๔  นายโยธิน   พูลก าลัง   รองประธานกรรมการ 

        ๒.๕  นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์  รองประธานกรรมการ 
๒.๖  นายสมบุญ   สกุลกรุณาอารีย์  กรรมการ 
๒.๗  นางภรรชั   โอสธีรกุล   กรรมการ 

       ๒.๘  นางสาววนิดา  สวนดอกไม้  กรรมการ   
๒.๙  นางทิพยารัตน์  ดนุไทย   กรรมการ 
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๒.  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน (ต่อ) 
  ๒.๑0  นางสาวพัชร ี  ชมจันทึก        กรรมการ 
 ๒.๑1  นายธเนศ   สมาลาวงษ์      กรรมการ 

   ๒.๑2  นางสาวบุญสม  ศรีศักดา   กรรมการ 
  ๒.๑3  นางสาวฉันทนา  บุญมาก    กรรมการ 
       ๒.๑4  นางสาวปาจรีย ์  รัตนวิเชียร       กรรมการ 

     ๒.๑5  นางสาวขณิศรา  ต้นสอน   กรรมการ 
      ๒.๑6  นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี   กรรมการ 
      ๒.๑7  นางสาววัสนันท์  ประจงการ  กรรมการ 
      ๒.๑8  นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง   กรรมการ 
 ๒.19  นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล  กรรมการ 
 ๒.๒0  นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์  กรรมการ 

๒.๒1  นางสาวณปภัช  พลฤทธิ์   กรรมการ 
๒.๒2  นางสาวอารีรัตน์  ศิริเชษฐ   กรรมการ 
๒.๒3  นางสาวนิสา  จุลโพธิ์   กรรมการ 
๒.๒4  นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
2.25  นายเขมินท ์  อุ่นศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓.  คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน  (กำรเงิน  บัญชีและพัสดุ) 
     มีหน้าที ่ ตรวจสอบ พัฒนาการด าเนินงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาให้ถูกต้อง  
                     เป็นปัจจุบันเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย     
      ๓.๑  นางสาวธัญจิรา  ทองมาก   หัวหน้า   
      ๓.๒  นางสาวฐาปนีย ์  พลเสน   ผู้ช่วย 
      ๓.๓  นางสาววชัราพร  ฟองจันทร์  ผู้ช่วย 
      ๓.๔  นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ   ผู้ช่วย 
 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล 
     มีหน้าที ่ ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล   

   ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการเป็นปัจจุบัน  และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากร 
   ในการติดต่องานของฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  ประกอบด้วย 

๔.๑  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิงฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
นางเนตร์ชุกร  หอมไม่วาย 

๔.๒  หัวหน้างานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
       นางภรรัช   โอสธีรกุล 
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๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล  (ต่อ)  
๔.๓  งานพัสดุและสินทรัพย์ 

   ๔.๓.๑  นางทิพยารัตน์ ดนุไทย    หัวหน้า 
          ๔.๓.๒  นางสาวโชติกา  ศรีค าไทย    ผู้ช่วย 

   ๔.๓.๓  นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์   ผู้ช่วย 
   ๔.๓.๔  นางสาวศิริพร    ศรีสุข    ผู้ช่วย 
   ๔.๓.๕  นางสาวอริศา พวงดอกไม้   ผู้ช่วย 

๔.๔  งานสารบรรณ 
   ๔.๔.๑  นางน้ าค้าง  แอสมจิตต์   หัวหน้า 
   ๔.๔.๒  นางสาววีรินทร์พิมล ศรีชัย    ผู้ช่วย 
   ๔.๔.๓  นางสาวกุลิสรา หอมเย็นใจ   ผู้ช่วย 
   4.4.4. นางสาวฉัตรสิร ี คันธฐากูร   ผู้ช่วย 
   4.4.5  นางสาวสุนสิา สุวรรณคีรี   ผู้ช่วย 

๔.๕  งานส านักงาน 
๔.๕.๑  นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล   หัวหน้า   
๔.๕.๒  นางสาววรรณภรณ ์ เฉิดฉวีวรรณ   ผู้ช่วย 
๔.๕.๓  นางนิลาวรรณ  สุวรรณมณ ี   ผู้ช่วย 
4.5.4  นางสาวโชติกา ศรีค าไทย   ผู้ช่วย 
๔.๕.5  นางสาวกัญญภัทร แสงดาว    ผู้ช่วย 
๔.๕.6  นางสาวอริศา พวงดอกไม้   ผู้ช่วย 
๔.๕.7  นางสาวฉัตรสิร ี คันธฐากูร   ผู้ช่วย 
๔.๕.๘  นางสาวนิภาพร ยาทิพย์    ผู้ช่วย 

           ๔.๕.๙  นางสาวสุนสิา สุวรรณคีรี   ผู้ช่วย  
๔.๖  งานบุคลากร 

๔.๖.๑  นางสาววัสนันท ์ ประจงการ   หัวหน้า 
๔.๖.๒  นางนิลาวรรณ  สุวรรณมณ ี   ผู้ช่วย 
๔.๖.๓  นางสาวอัญชลิกา พวงดอกไม้   ผู้ช่วย 
๔.๖.๔  นางสาวฉัตรสิร ี คันธฐากูร   ผู้ช่วย 

๔.๗  งานการเงินและบัญชี 
๔.๗.๑  นางภรรัช  โอสธีรกุล   หัวหน้า   
๔.๗.๒  นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล   ผู้ช่วย 
๔.๗.๓  นางสาววรรณภรณ ์ เฉิดฉวีวรรณ   ผู้ช่วย 
4.7.4  นางสาวกัญญภัทร แสงดาว    ผู้ช่วย 
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๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณและงำนบุคคล  (ต่อ)  
๔.๗  งานการเงินและบัญชี  (ต่อ) 

๔.๗.5  นางสาวภัทราภรณ ์  รัตนวงศา  ผู้ช่วย 
        4.7.6  นางสาวกาญจนา  เกิดเอ่ียม  ผู้ช่วย 

๔.๗.7  นางสาวนิภาพร  ยาทิพย์   ผู้ช่วย 
๔.๘  งานงบประมาณ 

๔.๘.๑  นางภรรัช   โอสธีรกุล  หัวหน้า 
๔.๘.๒  นางทิพยารัตน์  ดนุไทย   ผู้ช่วย 

           ๔.๘.๓  นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์  ผู้ช่วย 
๔.๘.๔  นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล  ผู้ช่วย 

           ๔.๘.๕  นายโสภณ   ผาปาน   ผู้ช่วย 
          ๔.๘.6  นายอรรถสิทธิ์   สุพรรณพิทักษ์  ผู้ช่วย 
          ๔.๘.7  นางสาวทินันยา   โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 

๔.๙  งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 
๔.๙.๑  นายเมธา    โกมุกพันธ์  หัวหน้า 
๔.๙.๒  นายทรงศักดิ์   โชติช่วง   ผู้ช่วย 

        ๔.๙.3  นายนรินทร ์   รักนุ้ย   ผู้ช่วย 
        ๔.๙.4  นายสชุาติ   ผลภาษ ี   ผู้ช่วย 

๔.๙.5  นายชนาธิวัฒน ์  สืบศักดิ์   ผู้ช่วย 
๔.๙.6  นายอานันท์  นกด า   ผู้ช่วย 
๔.๙.7  นายประยุทธ์  ข าพิจิตร   ผู้ช่วย 
๔.๙.8  นายธฤต   จันทร์สุวรรณ  ผู้ช่วย 
๔.๙.9  นายพรรณพงศ์  สมจิตต์   ผู้ช่วย 
๔.๙.10  นายพาสุโข   โสขุมา   ผู้ช่วย 
๔.๙.11  นายโสภณ  ผาปาน   ผู้ช่วย 
๔.๙.12  นายอรรถสิทธิ์   สุพรรณพิทักษ์  ผู้ช่วย 

๔.๑๐  งานแผนงานและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
๔.๑๐.๑  นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์   หัวหน้า 
๔.๑๐.๒  นางสาวกัญญภัทร แสงดาว   ผู้ช่วย 
๔.๑๐.๓  นางอินทิรา  เกตุอินทร์  ผู้ช่วย 

๔.๑๑  งานยานพาหนะ 
๔.๑๑.๑  นายชนาธิวัฒน ์  สืบศักดิ์   หัวหน้า 
๔.๑๑.๒  นายทรงศักดิ์  โชติช่วง   ผู้ช่วย 

         ๔.๑๑.๓  นายพาสุโข  โสขุมา   ผู้ช่วย 
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 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  (ต่อ) 
๔.๑๒  งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

     ๔.๑๒.๑  นางสาวปัญจพร  ซังยืนยง   หัวหน้า 
         ๔.๑๒.๒  นางสาวทินันยา    โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 
๔.๑๓  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            ๔.๑๓.๑  นางน้ าค้าง  แอสมจิตต์  หัวหน้า 
           4.13.2  นางสาววีรินทร์พิมล ศรีชัย   ผู้ช่วย 
           4.13.3  นางสาวกุลิสรา   หอมเย็นใจ  ผู้ช่วย 

      ๔.๑๓.4  นางสาวฉัตรสิรี  คันธฐากูร  ผู้ช่วย 
      ๔.๑๓.5  นางสาวสุนิสา  สุวรรณคีรี  ผู้ช่วย 

๔.๑๔  งานมูลนิธ ิ
๔.๑๔.๑  นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล  หัวหน้า 
๔.๑๔.๒  นางภรรัช  โอสธีรกุล  ผู้ช่วย 
๔.๑๔.๓  นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้  ผู้ช่วย 

         ๔.๑๔.๔  นางสาวนิภาพร  ยาทิพย์   ผู้ช่วย 
  ๔.๑๕  งานประกันชีวิต 
            4.1๕.1  นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้  หัวหน้า 
                              ๔.๑๕.๒  นางสาวทินันยา    โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 
   4.16  งานธนาคารโรงเรียน 

4.16.๑  นางสาววรรณภรณ ์ เฉิดฉวีวรรณ  หัวหน้า   
4.16.๒  นางภรรัช  โอสธีรกุล  ผู้ช่วย 
4.16.๓  นางสาวจิตติมา   กิจสังสรรค์กุล  ผู้ช่วย 
4.16.๔  นางสาวกัญญภัทร แสงดาว     ผู้ช่วย 
4.16.๕  นางนิลาวรรณ  สุวรรณมณี    ผู้ช่วย 

            ๔.๑๖.๖  นางสาวโชตกิา  ศรีค าไทย  ผู้ช่วย 
      ๔.๑7  งานประกันคุณภาพทางการศึกษา 

๔.๑7.๑  นางสาวนิสา  จุลโพธิ์   หัวหน้า 
๔.๑7.๒  นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์  ผู้ช่วย 
๔.๑7.๓  นางสาววาสนา  อร่ามรัศมี  ผู้ช่วย 
๔.๑7.๔  นางสาวศุภจินต ์  มีมุข   ผู้ช่วย 
๔.๑7.๕  นางสาวสุพัตรา  หมอยาดี  ผู้ช่วย 
๔.๑7.๖  นางสาวพิชชาพร  เจริญยิ่ง   ผู้ช่วย 
๔.๑7.๗  นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ  ผู้ช่วย  
๔.๑7.๘  นางแพร   สมใจเพ็ง  ผู้ช่วย 
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 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  (ต่อ) 
      ๔.๑7  งานประกันคุณภาพทางการศึกษา  (ต่อ) 

๔.๑7.๙    นายรณภณ  เนตรสว่างวิชา  ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๐  นางมนัสนันท์   เนตรสว่างวิชา  ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๑  นางสาวนริศตา  ด้วงต้อย   ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๒  นางสาวชญานุตน ์ เฮงตระกูล  ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๓  นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง   ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๔  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๕  นายชนินทร ์  ชโลธร   ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๖  นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา   ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๗  นางสาววิรตา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 
๔.๑7.๑๘  นางสาวนิตยา  ช่วงชิต   ผู้ช่วย 

         ๔.๑7.๑๙  นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์  ผู้ช่วย 
         ๔.๑7.๒๐  นายนพวรรณ  ตันติคงพันธ์  ผู้ช่วย 

๔.๑7.๒๑  นางพิมพ์รดา  เพ่ิมพูล   ผู้ช่วย 
         ๔.๑7.๒๒  นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ  ผู้ช่วย 

  ๔.๑8  งานแผนงานโรงเรียน  (แผนกลาง) 
 ๔.๑8.๑  นางสาวฉันทนา  บุญมาก   หัวหน้า 
  ๔.๑8.๒  นางสาวระวีวรรณ วีระเทศ   ผู้ช่วย 

         ๔.๑8.๓  นางพิมพ์รดา  เพ่ิมพูล   ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๔  นางอินทิรา  เกตุอินทร์  ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๕  นายพรรณพงศ์  สมจิตต์   ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๖  นางสาวสมฤด ี  แจ้งขา่ว   ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๗  นางแพร   สมใจเพ็ง  ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๘  นางสาวชนทิชา  เชิดตระกูล  ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๙  นางสาวสุกัญญา  แอสมจิตต์  ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๑๐ นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง   ผู้ช่วย  
 ๔.๑8.๑๑  นางสาวศิริพร  ศรีสุข   ผู้ช่วย 
 ๔.๑8.๑๒  นางสาวกิตติยา  วงษ์แสง   ผู้ช่วย 

 ๔.๑9  เจ้าหน้าที่แผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      ๔.๑9.๑  นางสาวพิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์  (ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ) 
      ๔.๑9.๒  นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ  (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน) 
      ๔.๑9.๓   นายเขมินท์  อุ่นศิริ   (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
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 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  (ต่อ) 

 ๔.๑9  เจ้าหน้าที่แผนงานฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้  (ต่อ) 
             ๔.๑9.๔   นางสาวนริศตา   ด้วงต้อย   (ฝ่ายบริหารวิชาการ) 
      ๔.๑9.๕  นางพิมพ์รดา  เพ่ิมพูล   (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ) 
      ๔.๑9.๖  นางสาวชนิษฎา  นุ่มอ่อน   (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 

      ๔.๑9.๗  นางสาวสมฤด ี  แจ้งข่าว   (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ) 
       ๔.๑9.๘  นางสาวชนทิชา  เชิดตระกูล  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
      ๔.๑9.๙   นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป  (กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 
      ๔.๑9.๑๐  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ) 
      ๔.๑9.๑๑  นายพรรณพงศ ์ สมจิตต์   (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
      ๔.๑9.๑๒  นางสาวศิริพร  ศรีสุข   (กลุ่มสาระฯ การงานฯ คหกรรม) 
      ๔.๑9.๑๓  นายพาสุโข  โสขุมา   (กลุ่มสาระฯ การงานฯ เกษตร) 
      ๔.๑9.๑๔  นางสาวกัญญภัทร แสงดาว   (กลุ่มสาระฯ การงานฯ ธุรกิจ) 
   ๔.20  งานสารสนเทศ 

๔.20.๑  นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ  หัวหน้า 
๔.20.๒  นางสาวณัฏฐนันท ์ ศรีเงินงาม  ผู้ช่วย 
๔.20.๓  นางสาวขณิศรา    ต้นสอน   ผู้ช่วย 
๔.20.๔  นางสุภาพันธ์    โทณผลิน    ผู้ช่วย 
๔.20.๕  นางสาวสิริลักษณ์ แสงศิลา   ผู้ช่วย 
๔.20.๖  นางสาวสุพรพรรณ   สิงห์ทอน  ผู้ช่วย  
๔.20.7  นางสาวกาญจนา  เกิดเอ่ียม   ผู้ช่วย 
๔.20.8  นางสาวสุกฤตา   โพธิ์พระ   (ฝ่ายบริหารวิชาการ) 
๔.20.9  นางสาวพิมณภัทร์ วราวุฒิพงศ์  (ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 
๔.20.10  นางอินทิรา  เกตุอินทร์  (ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 
๔.20.11  นายเขมินท์  อุ่นศิริ   (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
๔.20.12  นางสาวภรภัทร  เฉตวงษ์   (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
๔.20.13  นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ  (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน) 

            ๔.20.๑4  นายเฉลิมพร  แตงโสภา  (ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน) 
            ๔.20.๑5  นางสาวพิมพ์ชนก พรหมจรรย์  (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย) 
           4.20.16  นางสาวธัญจิรา  ทองมาก   (กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ) 
           4.20.17  นางสาวนนัทิยา  โพธิ์ศรี   (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ) 
           4.20.18  นายพาสุโข  โสขุมา   (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ) 
           4.20.19  นายอรรถสิทธิ์  สุพรรณพิทักษ์  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
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 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  (ต่อ) 

  ๔.20  งานสารสนเทศ  (ต่อ) 
         4.20.20  นางสาวทิชชาพร  เจริญยิ่ง   (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์) 
         4.20.21  นายสชุาติ  ผลภาษ ี   (กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ) 
         4.20.22  นางสาวจุฑามาศ  แป้นแจ้ง  (กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ) 
         4.20.23  นายพรรณพงศ์  สมจิตต์   (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 
         4.20.24  นางสาวพุทธชาด  พลเสน   (โครงการ English Program) 
         4.20.25  นางสาวพรไพลิน  ทะนงค์   (โครงการ Education Hub) 

  ๔.21  งานระบบควบคุมภายในโรงเรียน 
      4.21.๑  นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์  หัวหน้า 
      4.21.๒  นางอินทิรา  เกตุอินทร์  ผู้ช่วย 
      4.21.๓  นางสาวณัฐชา   เทียนศรี   ผู้ช่วย 
      4.21.4  นางสาวสุภาภรณ ์   อยู่ประยงค์  ผู้ช่วย 
      4.21.5  นายสมัชญ ์   ศรีจันทร์ทับ  ผู้ช่วย 
      4.21.6  นายนพวรรณ   ตันติคงพันธ์  ผู้ช่วย 
      4.21.7  นางสาวกิตติยา  วงษ์แสง   ผู้ช่วย 

 
  ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร   

มีหน้าที่   ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ  ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรและงานสนับสนุนงานวิชาการต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

๕.๑  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
            นายโยธิน    พูลก าลัง 

๕.๒  หัวหน้างานฝ่ายบริหารวิชาการ 
                            นางสาววนิดา   สวนดอกไม้  

๕.๓  งานส านักงาน 
5.3.1  นางสาวนริศตา  ด้วงต้อย   หัวหน้า 
5.3.2  นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน  ผู้ช่วย 
5.3.3  นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา   ผู้ช่วย 
5.3.4  นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา  ผู้ช่วย 
5.3.๕  นางสาวศุภจินต์  มีมุข   ผู้ช่วย 
5.3.๖  นางสาวนิสา   จุลโพธิ์   ผู้ช่วย 
5.3.๗  นางสาววิรตา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 
5.3.๘  นางสาวนิตยา  ช่วงชิต   ผู้ช่วย 
5.3.๙  นางสาวพัชรี    น้อยเพ็ง   ผู้ช่วย 
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 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  (ต่อ) 

๕.๓  งานส านักงาน  (ต่อ) 
5.3.1๐ นางสาวมาณิการ์  พรหมสุข  ผู้ช่วย 
5.3.๑๑ นางน้ าทิพย์  สิริประภาพรรณ  ผู้ช่วย 
5.3.1๒ นางสาวจุฑามาศ  แป้นแจ้ง  ผู้ช่วย 
5.3.1๓ นางสาวหทัยรัตน์      ทองโสภา  ผู้ช่วย 
5.๓.๑๔ นางสาวณัฐชา   เทียนศรี   ผู้ช่วย 
5.๓.๑๕ นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว   ผู้ช่วย 
5.3.16 นายอานันท์   นกด า   ผู้ช่วย 
5.3.17 นางสาวสุกฤตา   โพธิ์พระ   ผู้ช่วย 
5.3.18 นางสาวธิดารัตณ์  จันทร์ข า   ผู้ช่วย 
5.3.19 นางสาววิลาวรรณ  วีระสุวรรณ  ผู้ช่วย  
5.3.20 นางสาวพิมพ์สุจี  สีห์โมรา   ผู้ช่วย 

   ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ ประกอบด้วย  
5.3.21 นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว    ผู้ช่วย 
5.3.22 นางสาวสุกฤตา  โพธิ์พระ   ผู้ช่วย 
5.3.23 นางสาวธิดารัตณ์  จันทร์ข า   ผู้ช่วย 

   ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ ประกอบด้วย 
5.3.24  นางสาววิรตา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย   (วิชาการ) 

        5.๓.๒5  นางสาวพัชร ี  น้อยเพ็ง   ผู้ช่วย   (วิชาการ) 
        5.๓.๒6  นางสาวจิตตมิา         ดมหอม   ผู้ช่วย   (วิทยาศาสตร์ฯ) 

5.๓.๒7  นางสาวณัฐชา   เทียนศรี   ผู้ช่วย   (วิทยาศาสตร์ฯ) 
5.๓.๒8  นางสาวดลลดา   สังฆสุวรรณ  ผู้ช่วย   (คอมพิวเตอร์) 
5.๓.๒9  นางสาวอริศา  พวงดอกไม้  ผู้ช่วย   (การงานอาชีพ) 
5.๓.30  นางสาวพัชร ี  ชมจันทึก  ผู้ช่วย   (พลศึกษา) 
5.๓.31  นายประยุทธ์   ข าพิจิตร   ผู้ช่วย   (พลศึกษา) 
5.๓.32  นายเมธา    โกมุกพันธ์  ผู้ช่วย   (สังคมศึกษา) 
5.๓.33  นางสาวจิรสุดา   เชี่ยวชาญ  ผู้ช่วย   (สังคมศึกษา) 
5.๓.๓4  นางสาวขณิศรา  ต้นสอน   ผู้ช่วย   (ภาษาไทย) 
5.3.๓5  นางสาวมาณิการ์  พรหมสุข  ผู้ช่วย   (ภาษาต่างประเทศ) 
5.3.๓6  นางสาวจุฑามาศ  แป้นแจ้ง  ผู้ช่วย   (ภาษาต่างประเทศ)
๕.๓.๓7  นางสาวเพ็ญลดา   ทู้ไพเราะ  ผู้ช่วย   (คณิตศาสตร์) 
๕.๓.38  นางชมพูนุท  เบญจกุล  ผู้ช่วย   (คณิตศาสตร์) 
๕.๓.39  นางสาวพจนา   บัวกระสินธุ์  ผู้ช่วย   (ศิลปะ) 
๕.๓.40  นางสาวชญานุตน ์   เฮงตระกูล  ผู้ช่วย   (ศิลปะ) 
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 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ) 

๕.๓  งานส านักงาน  (ต่อ) 
              ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน  ประกอบด้วย  
              5.3.41  นางสาวมาณิการ์  พรหมสุข  ผู้ช่วย 
              5.3.42  นางน้ าทิพย์   สิริประภาพรรณ  ผู้ช่วย 
              5.3.43  นางสาวจุฑามาศ  แป้นแจ้ง  ผู้ช่วย   

      ผู้รับผิดชอบงานแผนงานและสารสนเทศ ประกอบด้วย 
      5.3.44  นางสาวหทัยรัตน์  ทองโสภา  ผู้ช่วย 
      5.3.45  นางสาวณัฐชา  เทียนศรี   ผู้ช่วย 
       ๕.๔  งานนิเทศภายในและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
       5.4.1  นายโยธิน   พูลก าลัง   หัวหน้า 

5.๔.2  นางสาววนิดา   สวนดอกไม้  ผู้ช่วย 
5.๔.3  นางสาวนริศตา  ด้วงต้อย   ผู้ช่วย 
5.๔.๔  นางสาวนิสา   จุลโพธิ์   ผู้ช่วย 
5.๔.๕  นางสาวเมทินี   พันธุ   ผู้ช่วย 
5.๔.๖  นางศุภลักษณ์    ขุนสังวาลย์  ผู้ช่วย 
5.๔.๗  นางสาวบุญสม    ศรีศักดา   ผู้ช่วย  
5.๔.๘  นางสาวฉันทนา   บุญมาก   ผู้ช่วย 
5.๔.๙  นางสาวขณิศรา   ต้นสอน   ผู้ช่วย 
5.๔.๑๐  นางสาวปาจรีย ์   รัตนวิเชียร  ผู้ช่วย 
5.๔.๑๑  นางสาวมณฑนา   รัตนบุรี   ผู้ช่วย 
5.๔.๑๒  นางสาววัสนันท ์   ประจงการ  ผู้ช่วย 
5.๔.๑๓  นางสาวพัชร ี   ชมจันทึก  ผู้ช่วย 
5.๔.๑๔  นายธเนศ    สมาลาวงษ ์  ผู้ช่วย 
5.๔.๑๕  นางสาวศิริรัตน์   ยอดยิ่ง   ผู้ช่วย 

๕.๕  งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารวิชาการ 
๕.๕.๑  นางสาววนิดา   สวนดอกไม้  หัวหน้า 
๕.๕.๒  นางสาวนริศตา  ด้วงต้อย   ผู้ช่วย 
๕.๕.๓  นางสาวนิสา   จุลโพธิ์   ผู้ช่วย  
๕.๕.๔  นางสาวนิตยา   ช่วงชิต   ผู้ช่วย 
๕.๕.๕  นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน  ผู้ช่วย 
๕.๕.๖  นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา   ผู้ช่วย 
๕.๕.๗  นางสาวหทัยรัตน์       ทองโสภา  ผู้ช่วย 
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 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ) 
                  ๕.๖  งานอัตราก าลังและตารางสอน 

5.๖.1  นางสาวบุญสม   ศรีศักดา   หัวหน้า 
  5.๖.2  นางศุภลักษณ์   ขุนสังวาลย์  ผู้ช่วย 

 5.๖.3  นางสาวเมทินี   พันธุ   ผู้ช่วย 
 5.๖.๔  นางสาววนิดา    สวนดอกไม้  ผู้ช่วย 
 5.๖.๕  นางสาวนริศตา   ด้วงต้อย   ผู้ช่วย 
 5.๖.๖  นางสาวฉันทนา  บุญมาก   ผู้ช่วย 
 5.๖.๗  นางสาวขณิศรา  ต้นสอน   ผู้ช่วย 
 5.๖.๘  นางสาวปาจรีย ์  รัตนวิเชียร  ผู้ช่วย 
 5.๖.๙  นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี   ผู้ช่วย 
 5.๖.๑๐  นางสาววัสนันท ์  ประจงการ  ผู้ช่วย 
 5.๖.๑๑  นางสาวพัชร ี  ชมจันทึก  ผู้ช่วย 
 5.๖.๑๒  นายธเนศ   สมาลาวงษ ์  ผู้ช่วย 
 5.๖.๑๓  นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง   ผู้ช่วย 
 5.๖.๑๔  นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  5.6.15  นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ  ผู้ช่วย   

5.6.๑6  ครูที่ได้รับมอบหมายของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                 ๕.๗  งานห้องสมุด 
                         ๕.๗.๑  นางยุวดี   ดอกรังกลู  หัวหน้า 

๕.๗.๒  นางสาวสุหรรษา  คงมีชนม์  ผู้ช่วย 
๕.๗.3  นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา   ผู้ช่วย 
๕.๗.4  นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน  ผู้ช่วย 
๕.๗.5  นางสาวสุพรพรรณ  สิงห์ทอง   ผู้ช่วย 
๕.๗.6  นางสุภาพันธ์   โทณผลิน  ผู้ช่วย 
๕.๗.7  นางทรายทอง   ขยันการนาวี  ผู้ช่วย 
๕.๗.8  นางสาวพจนา   บัวกระสินธุ์  ผู้ช่วย 
๕.๗.9  นางสาวฐาปนีย์  พลเสน   ผู้ช่วย 
๕.๗.10 นายนพวรรณ   ตันติคงพันธ์  ผู้ช่วย 
๕.๗.11 นางอุรศา   รามไชย   ผู้ช่วย 

                 ๕.๘  งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน 
                         5.๘.1  นายศิวาวุธ    ภาณุพิจารย์  หัวหน้า 

๕.๘.2  นางสาวดลลดา   สังฆสุวรรณ  ผู้ช่วย 
 



 - ๑๒ - 
 

 
 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ) 
                 ๕.๘  งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเว็บไซต์โรงเรียน  (ต่อ) 

5.๘.3  นายสันติชัย   บุญรักษ์   ผู้ช่วย  
5.๘.4  นางพรไพร   เผ่าอินทร์จันทร์  ผู้ช่วย 
5.๘.๕  นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา   ผู้ช่วย 
5.๘.6  นางสาวขวัญตา  ศิลปไพบูลย์พานิช ผู้ช่วย  
5.๘.7  นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม  ผู้ช่วย   

       5.๘.8  นางสาวภัทรานี  ชัยศรี   ผู้ช่วย 
                 ๕.๙  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       นางสาวสุกัญญา   แอสมจิตต์  หัวหน้า  
      ๕.9.๑  เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
     ๕.9.๑.๑  นางสาวศิริรัตน์     ยอดยิ่ง   หัวหน้า  
    ๕.9.๑.๒  นางสาวกัญญภรณ์ เลื่อยไธสงค์  ผู้ช่วย  
    ๕.9.๑.๓  นายอรรถสิทธิ์     สุพรรณพิทักษ์  ผู้ช่วย 
    5.9.1.4  นางสาวอัญชลิกา   พวงดอกไม้  ผู้ช่วย 
    ๕.9.๑.5  นางสาวเสาวรส     สุวรรณเพ็ชร์  ผู้ช่วย 

๕.9.๒  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน  (ลูกเสือ – ยุวกาชาด – เนตรนารี, ชุมนุม) 
  ๕.9.๒.๑  นางสาวสุกัญญา แอสมจิตต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
  ๕.9.๒.๒  นายเมธา  โกมุกพันธ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
   ๕.9.๒.๓  นายประยุทธ์  ข าพิจิตร  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  5.9.2.4  นางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  5.9.2.5  นางสาวกมลลักษณ์ เพ็งด า  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  5.9.2.6  นางมนัสนันท ์  เนตรสว่างวิชา หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม 
  5.9.2.7  นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศ ์ ผู้ช่วยงานกิจกรรมชุมนุม 
  5.9.2.8  นางสาวศุภจินต ์ มีมุข  ผู้ช่วยงานกิจกรรมชุมนุม 
  5.9.2.9  นางสาววริตา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วยงานกิจกรรมชุมนุม 
  5.9.2.10  นายวุฒจิักษณ์ สิงห์บุตร  หวัหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3 
  5.9.2.11  นางน้ าทิพย์  สิริประภาพรรณ หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 
  5.9.2.12  นายสันติชัย  บุญรักษ์  หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 
  5.9.2.13  นางสาวพิชชาพร เจริญยิ่ง  หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 
  5.9.2.14  นางสาวสมฤด ี แจ้งข่าว  หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ม.1-ม.3 
  5.9.2.15  นายเสกสรรค์  นาเอก  หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ม.1 

5.9.2.16  นายธเนศ  สมาลาวงษ ์ หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ม.2 
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5.9.2.17  นางสาวศิริรัตน ์ ยอดยิ่ง  หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด ม.3 
 

 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  (ต่อ) 

  ๕.10  งานทะเบียนและวัดผล 
   งานทะเบียน 

๕.10.๑  นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มไพบูลย์   หัวหน้างานทะเบียน   
 ๕.10.๒  นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ   ผู้ช่วยนายทะเบียน 

๕.10.๓  นางสาวเกษราภรณ์  สุระ   ผู้ช่วยนายทะเบียน   
๕.10.๔  นางสาวสุกัญญา  แอสมจิตต์  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๕.10.๕  นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๕.10.๖  นางสุพาภรณ ์  บุญรักษ์   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๕.10.๗  นางสาวสุพรพรรณ  สิงห์ทอน  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๕.10.8  นางพรทิพย์   บุญลือ   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๕.10.9  นางสาวจุฬารัตน์  เกตุคง   ผู้ช่วยนายทะเบียน 

งานวัดผล 
๕.10.10  นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ  หัวหน้างานวัดผล 
๕.10.11  นางสาวดารารัตน์  ทองโชติ   ผู้ช่วยงานวัดผล 
๕.10.๑2  นางสาวชนิษฎา  นุ่มอ่อน   ผู้ช่วยงานวัดผล  
๕.10.๑3  นางสาวชมพูนุท  เบญจกุล  ผู้ช่วยงานวัดผล 
๕.10.๑4  นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ   ผู้ช่วยงานวัดผล 
๕.10.๑5  นายอานันท ์  นกด า   ผู้ช่วยงานวัดผล 
๕.10.๑6  นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา   ผู้ช่วยงานวัดผล 
๕.10.17  นางสาวจุฑารัตน์   เข็มเงิน   ผู้ช่วยงานวัดผล 
๕.10.18  นางสาวจุฬารัตน์  เกตุคง   ผู้ช่วยงานทะเบียนและวัดผล     

               ๕.๑๑  งานห้องเรียนสีเขียว 
๕.๑๑.๑  นางล าดวน   บุญรังษี   หัวหน้า 
๕.1๑.๒  นางกฤติยา   เหมรี   ผู้ช่วย 

 ๕.1๑.๓  นางสาวสุหรรษา  คงมีชนม์  ผู้ช่วย 
 ๕.1๑.๔  นางสุภัทรา   บุญญสิทธิ์  ผู้ช่วย 
 ๕.1๑.๕  นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ   ผู้ช่วย 
 ๕.1๑.๖  นางสาวมลฑิรา  ศรีศักดา   ผู้ช่วย 
 ๕.1๑.๗  นางสาวปัญจพร  ซังยืนยง   ผู้ช่วย 
 ๕.1๑.๘  นางสาวจิตติมา  ดมหอม   ผู้ช่วย 
 ๕.1๑.๙  นางสาวหทัยรัตน์  ทองโสภา  ผู้ช่วย 
 ๕.1๑.10  นางสาวเพทาย  สอแอง   ผู้ช่วย 
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  ๕.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

                ๕.12  งานศูนย์สื่อประสม 
  ๕.1๒.๑  นายภัทรพล   พุ่มเข็ม   หัวหน้า 
  ๕.1๒.๒  นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์  ผู้ช่วย 
  ๕.1๒.๓  นางสาวจิตติมา  ดมหอม   ผู้ช่วย 
  ๕.1๒.๔  นายสุชาต ิ   ผลภาษ ี   ผู้ช่วย 
  ๕.1๒.๕  นายชนาธิวัฒน ์  สืบศักดิ์   ผู้ช่วย 
  ๕.1๒.๖  นายสุวัฒน ์   เสนาะพิณ  ผู้ช่วย 
              ๕.๑๓   งานพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ๕.๑๓.๑  นางสาวเมทิน ี  พันธุ   หัวหน้า 
  ๕.๑๓.2  นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.3  นางสาวบุญสม  ศรีศักดา   ผู้ช่วย  
  ๕.๑๓.4  นางสาวฉันทนา  บุญมาก   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.5  นางสาวขณิศรา  ต้นสอน   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.6  นางสาวปาจรีย ์  รัตนวิเชียร  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.7  นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.8  นางสาววัสนันท ์  ประจงการ  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.9  นางสาวพัชร ี  ชมจันทึก  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.10  นายธเนศ   สมาลาวงษ ์  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑1  นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑2  นายมานัส   ทิพย์สัมฤทธิ์กุล  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑3  นางสาวณปภัช  พลฤทธิ์   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑4  นางสาวอารีรัตน์  ศิริเชษฐ   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑5  นางสาวชญานุตน ์  เฮงตระกูล  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑6  นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑7  นางชมพูนุท  เบญจกุล  ผู้ช่วย   
  ๕.๑๓.๑8  นางสาววราวรรณ  จันชัง   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๑9  นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.20  นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๒1  นายนพวรรณ  ตันติคงพันธ์  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๒2  นางสาววาสนา  อร่ามรัศมี  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๒3  นางสาวมาณิการ์  พรหมสุข  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๒4  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๓.๒5  นางสาวศิริพร  ศรีสุข   ผู้ช่วย 
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 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  (ต่อ) 

 

               ๕.๑4  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  ๕.๑๔.๑  นางสาวจิตติมา  ดมหอม   หัวหน้า 
  ๕.๑๔.๒  นางสาววัสนันท ์  ประจงการ  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.๓  นายนรินทร์   รักนุ้ย   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.๔  นางสาวธัญจิรา  ทองมาก   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.๕  นางสาวหทัยรัตน์  ทองโสภา  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.๖  นางสาววรรณภรณ ์  เฉิดฉวีวรรณ  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.๗  นางสาวสหัทยา  หอมฟุ้ง   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.8  นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.9  นางสาววัชราพร  ฟองจันทร์  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.10  นายพาสุโข   โสขุมา   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๔.11  นางสาวพิชชาพร  เจริญยิ่ง   ผู้ช่วย 
               ๕.๑๕  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ๕.๑๕.๑  นางสาวฉันทนา  บุญมาก  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
  ๕.๑๕.๒  นางล าดวน   บุญรังษี  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
  ๕.๑๕.๓  นางกฤติยา   เหมรี  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
  ๕.๑๕.๔  นางสาวดลลดา  สัฃฆสุวรรณ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
  ๕.๑๕.๕  นางสาวบุญสม  ศรีศักดา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
  ๕.๑๕.๖  นางสาวสุหรรษา  คงมีชนม์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์     
  ๕.๑๕.๗  นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
  ๕.๑๕.๘  นางสาวปาจรีย ์  รัตนวิเชียร      หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
  ๕.๑๕.9  นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ       รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
  ๕.๑๕.10  นางสาววาสนา  อร่ามรัศมี รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
  ๕.๑๕.11  นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
  ๕.๑๕.๑2  นางสาวขณิศรา  ต้นสอน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
  ๕.๑๕.๑3  นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
  ๕.๑๕.๑4  นางสุภาพันธ ์  โทณผลิน รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
  ๕.๑๕.๑5  นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
  ๕.๑๕.๑6  นายชนินทร ์  ชโลธร      รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
  ๕.๑๕.๑7  นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว  รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
  ๕.๑๕.๑8  นางสาวพัชร ี  ชมจันทึก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
  ๕.๑๕.๑9  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์      รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

 



 - ๑๖ - 
 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
               ๕.๑๕  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  (ต่อ) 
  ๕.๑๕.20  นายธเนศ   สมาลาวงษ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
  ๕.๑๕.21  นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
  ๕.๑๕.๒2  นางสาววัสนันท ์  ประจงการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
  ๕.๑๕.๒3  นางภรรัช              โอสธีรกุล รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ   
              5.16   งานโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ   
(English Program)  
  ๕.๑๖.1  นางสาวอารีรัตน์  ศิริเชษฐ   หัวหน้า 
 5.๑๖.2  นางสาวบุญสม  ศรีศักดา   ผู้ช่วย 
 5.๑๖.3  นายสุรัตน์    ชุ่มทอง   ผู้ช่วย 
 5.๑๖.4  นางสาวสุพัตรา  หมอยาดี  ผู้ช่วย 
 5.๑๖.5  นางสาวกฤษณา  วิรุฬห์พจน์  ผู้ช่วย 
 5.๑๖.6  นางสาวชุลีพร  จันทร์เชียงศรี  ผู้ช่วย 
 5.๑๖.7  นายธฤต   จันทร์สุวรรณ  ผู้ช่วย 
 5.๑๖.8  นางสาวพุทธชาด  พลเสน   ผู้ช่วย 
 5.๑๖.9  นางสาวกสิวรรณ  วรรณวงษ ์  ผู้ช่วย  

   ๕.๑๗    งานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  (Education  Hub) 
  ๕.๑๗.๑  นางสาวณปภัช  พลฤทธิ์   หัวหน้า 
 ๕.๑๗.๒  นางปรัศนียา    เทียนไชย  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๓  นางสาวฉัตรกานต ์  วัฒนาดิลกชาติกุล  ผู้ช่วย                 
 ๕.๑๗.๔  นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๕  นางน้ าทิพย์   สิริประภาพรรณ  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๖  นางสาวมาณิการ์  พรหมสุข  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๗  นายสุรัตน ์   ชุ่มทอง   ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๘  นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๙  นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๑๐ นางสาวพนิดา  ดอกไม้ศรีจันทร์   ผู้ช่วย 
 ๕.๑๗.๑๑ นางสาวพรไพลิน  ทะนงค์   ผู้ช่วย 
              5.18   งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. (โครงการ SMART CLASS) 
  ๕.๑๘.๑  นายมานัส             ทิพยสัมฤทธิ์กุล  หัวหน้า 
  ๕.๑๘.๒  นางชมพูนุท             เบญจกุล  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๘.3  นางพิมพ์รดา  เพ่ิมพูล   ผู้ช่วย 

 
 



 - ๑๗ - 
 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
               5.18   งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. (โครงการ SMART CLASS)  (ต่อ) 
  ๕.๑๘.4  นายวุฒิจักษณ์  สิงห์บุตร   ผู้ช่วย 
  ๕.๑๘.5  นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๘.6  นายรณภณ    เนตรสว่างวิชา  ผู้ช่วย 
  5.๑๘.7  นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๘.8  นางสาวปาจรีย ์  รัตนวิเชียร  ผู้ช่วย 
  ๕.๑๘.9  นางสาวศุภจินต ์  มีมุข   ผู้ช่วย 
  5.18.10 นางสาวนิสา  จุลโพธิ์   ผู้ช่วย  
  5.18.11 นางสาวนริศตา  ด้วงต้อย   ผู้ช่วย 
  5.18.12 นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ  ผู้ช่วย 
  5.18.13 นางสาวพิชชาพร  เจริญยิ่ง   ผู้ช่วย  
  5.18.14 นายชนาธิวัฒน ์  สืบศักดิ์   ผู้ช่วย 
  5.18.15 นางสาววาสนา  อร่ามรัศมี  ผู้ช่วย 
  5.18.16 นางสาวภาวิณ ี  สุวรรณประทีป  ผู้ช่วย 
  5.18.17 นางภาพตะวัน  ล่ามแขก   ผู้ช่วย   
  5.18.18 นางสาววิรตา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 
              5.19   งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑๙.๑  นางศุภลักษณ์    ขุนสังวาลย์   หัวหน้า 
  ๕.๑๙.๒  นางล าดวน    บุญรังษี    ผู้ช่วย 
  ๕.๑๙.๓  นายภัทรพล    พุ่มเข็ม    ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๔  นางสาววัชราพร  ฟองจันทร์  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๕  นางสาวเกษราภรณ์   สุระ     ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๖  นางชมพูนุท    เบญจกุล    ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๗  นายยอดชาย    ขุนสังวาลย์  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๘  นายศิวาวุธ   ภาณุพิจารย์    ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๙  นางสาวเมทิน ี  พันธุ     ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๑๐  นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ    ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๑๑  นางสาวมลฑิรา  ศรีศักดา    ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๑๒  นางสาวเพ็ญลดา  ทู้ไพเราะ  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๑๓  นางสาวมาณิการ์  พรหมสุข  ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๑๔  นางสาวสหัทยา  หอมฟุ้ง   ผู้ช่วย 
 ๕.๑๙.๑๕  นายเขมินท ์  อุ่นศิริ   ผู้ช่วย 
 5.๑๙.16  นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร  ผู้ช่วย 
 5.๑๙.17  นางน้ าทิพย์  สิริประภาพรรณ  ผู้ช่วย 



 - ๑๘ - 
 
 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
 

                 ๕.๒๐  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๕.๒๐.๑  นายสุรัตน์    ชุ่มทอง  หัวหน้า 
  ๕.๒๐.๒  นางสาวบุญสม  ศรีศักดา  หัวหน้า  หมวด  1 การน าองค์กร  
  ๕.๒๐.๓  นายธนวัฒน ์  นาคเอก  ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๔  นายชนินทร์    ชโลธร  ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๕  นางสาวฉันทนา  บุญมาก  หัวหน้า  หมวด  2 กลยุทธ ์
  ๕.๒๐.๖  นางพิมพ์รดา  เพ่ิมพูล  ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๗  นางสาวระวีวรรณ   วีระเทศ  ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๘  นางปรัศนียา   เทียนไชย          หวัหน้า หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๕.๒๐.๙  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  ผู้ช่วย  
  ๕.๒๐.๑๐ นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ หัวหน้า  หมวด  4 การวัด การวิเคราะห์  
          และการจัดการความรู้ 
  ๕.๒๐.๑๑ นายมานัส    ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๑๒ นายศิวาวุธ    ภาณุพิจารย์ ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๑๓ นางสาววัสนันท์   ประจงการ หัวหน้า  หมวด  5 บุคลากร 
  ๕.๒๐.๑๔ นางทิพยารัตน์  ดนุไทย  ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๑๕ นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๑๖ นางสาวนิสา  จุลโพธิ์  หัวหน้า  หมวด  6 การปฏิบตัิการ 
  ๕.๒๐.๑๗ นางสาวศุภจินต ์   มีมุข  ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๑๘ นางสาวนิตยา  ช่วงชิต  ผู้ช่วย 
  ๕.๒๐.๑๙ นางกฤติยา    เหมรี  หัวหน้า  หมวด  7 ผลลัพธ ์
  ๕.๒๐.๒๐ นางสาวสุหรรษา   คงมีชนม์ ผู้ช่วย  
  ๕.๒๐.๒๑ นางสาวโชติกา  ศรีค าไทย ผู้ช่วย 
                 ๕.2๑  งานการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนและเครือข่ายการศึกษา 
     -  งานส่งเสริมการไปศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ  (AFS)   
   ๕.2๑.๑  นายศุภชาต ิ  อ่ิมเกษม    หัวหน้า 
  ๕.2๑.๒  นางสาวปาจรีย ์   รัตนวิเชียร  ผู้ช่วย 
  ๕.2๑.๓  นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ   ผู้ช่วย 
  ๕.2๑.๔  นางสาววาสนา   อร่ามรัศมี  ผู้ช่วย 
  ๕.2๑.๕  นางน้ าทิพย์   สิริประภาพรรณ  ผู้ช่วย 
  ๕.2๑.๖  นางสาวพิมณภัทร์  วราพรวุฒิพงศ์  ผู้ช่วย 
 



 - ๑๙ - 
 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  (ต่อ) 
                 ๕.2๑  งานการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนและเครือข่ายการศึกษา  (ต่อ) 
                           -   ศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                           ๕.2๑.7  นางสาววนิดา  สวนดอกไม้  หัวหน้า 
                           ๕.2๑.8  นางสาววัสนันท ์   ประจงการ  ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.9  นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.10  นางสาวนริศตา  ด้วงต้อย   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.11  นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล  ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.12  นางสาวนิตยา    ช่วงชิต   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.13  นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.14  นางสาวนิสา  จุลโพธิ์   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.15  นางสาวภัทราภรณ ์ รัตนวงศา  ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.16  นางทรงศักดิ์  โชติช่วง   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.17  นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา   หัวหน้า 
                           ๕.2๑.18  นายอานันท์  นกด า   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.19  นายพรรณพงศ์  สมจิตต์   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.20  นางสาววราวรรณ  จนัชัง   ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.21  นางสาวชญานุตน ์ เฮงตระกูล  ผู้ช่วย 
                           ๕.2๑.22  นางสาวอริศา   พวงดอกไม้  ผู้ช่วย 
         5.22  งานส่งเสริมเอกลักษณ์  อัตลักษณ์  และความสามารถนักเรียน 

  - งานวงดนตรีไทย  ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
  ๕.2๒.๑  นางพรทิพย์      บุญลือ   หัวหน้า 
  ๕.2๒.๒  นางสาวบุษบา  น้ าค้าง   ผู้ช่วย 
  ๕.2๒.๓  นางปทิตตา  จันทร์มณี  ผู้ช่วย 
  ๕.2๒.๔  นางสุภาพันธ์   โทณผลิน  ผู้ช่วย 
  ๕.2๒.๕  นางสาววราวรรณ  จันชัง   ผู้ช่วย 
 - งานวงดนตรีวงแชมเบอร์ ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  
 ๕.2๒.6  นายพรรณพงศ์  สมจิตต์    หัวหน้า 
 ๕.2๒.7  นายอรรถสิทธิ์   สุพรรณพิทักษ์   ผู้ช่วย 
 ๕.2๒.8  นายธฤต   จันทร์สุวรรณ    ผู้ช่วย 
 - งานนาฏศิลป์ไทย   ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
 ๕.2๒.9    นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์  หัวหน้า 
 ๕.2๒.๑0  นางสาวชญานุตน์  เฮงตระกูล  ผู้ช่วย 

  
 



 - ๒๐ - 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

มีหน้าที่  ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือส่งเสริมงานระบบดูแล 
        ช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 

๖.๑  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
                            นางกรชศา   เพชรปภาสิน 

๖.๒  หัวหน้างานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
       นายสมบุญ   สกุลกรุณาอารีย์  
๖.๓  งานส านักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

   ๖.๓.๑  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  หัวหน้างาน 
   6.3.2  นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ  งานแผนงานและสารสนเทศ 
   6.3.3  นางปรัศนียา  เทียนไชย  งานควบคุมภายใน 
   ๖.๓.4  นางสาวณัฏฐนันท ์   ศรีเงินงาม  งานบัตรประจ าตัวนักเรียน 
   ๖.๓.5  นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา   งานบัตรประจ าตัวนักเรียน 
   6.3.6  นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง   งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   6.3.7  นางสมพิศ   เล็กถวิลวงศ ์  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  
   6.3.8  นางสาวกัญญภรณ์  เลื่อยไธสงค์  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   6.3.9  นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  
   ๖.๓.10 นายอานันท ์  นกด า   งานพัสดุฝ่าย 
   ๖.๓.11 นางสาววรีญา   พรหมสาขา ณ สกลนคร  งานสถิติข้อมูลนักเรียนนักเรียน 

๖.๔  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         ๖.๔.1  นางสาวเกษราภรณ์  สุระ   หัวหน้าคณะปาริชาต  
         6.4.2  นางสาวชนทิชา   เชิดตระกูล  หัวหน้าคณะสุพรรณิการ์  
         ๖.๔.3  นางปรัศนียา  เทียนไชย  หัวหน้าคณะชมพูพันธุ์ทิพย์ 
          ๖.๔.4  นายศุภชาต ิ  อ่ิมเกษม   หัวหน้าคณะการเวก 
          ๖.๔.5  นายธนวฒัน ์  นาคเอก   หัวหน้าคณะราชาวดี  
          ๖.๔.6  นางสุพาภรณ ์  บุญรักษ์   หัวหน้าคณะสร้อยอินทนิล 

๖.๕  งานสารวัตรนักเรียน  
   ๖.๕.๑  นายเมธา   โกมุกพันธ์  หัวหน้า 

       ๖.๕.๒  นายสุชาต ิ   ผลภาษ ี   ผู้ช่วย 
   ๖.๕.๓  นางสาวกมลลักษณ ์  เพ็งด า   ผู้ช่วย 
   ๖.๕.๔  นายประยุทธ์  ข าพิจิตร   ผู้ช่วย 
   ๖.๕.๕  นางสาวสิรลิักษณ์  แสงศิลา   ผู้ช่วย 
   ๖.๕.๖  นายอานันท ์  นกด า   ผู้ช่วย 

       ๖.๕.๗  นายเฉลิมพร  แตงโสภา  ผู้ช่วย 
 
 



 - ๒๑ - 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน (ต่อ) 

๖.๖  งานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
   ๖.๖.๑  นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี   หัวหน้า 
   ๖.๖.๒  นางสมพิศ   เล็กถวิลวงศ ์  ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๓  นายสชุาติ   ผลภาษ ี   ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๔  นางสาวนิตยา  ช่วงชิต   ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๕  นายชนินทร ์  ชโลธร   ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๖  นางสาวสมฤด ี  แจ้งข่าว   ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๗  นางสาวพัชร ี  น้อยเพ็ง   ผู้ช่วย 

       ๖.๖.๘  นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา  ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๙  นายเสกสรรค ์  นาเอก   ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๑๐  นายเมธา   โกมุกพันธ์  ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๑๑  นายชนาธิวัฒน ์  สืบศักดิ์   ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๑๒  นางนิลาวรรณ  สุวรรณมณ ี  ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๑๓  นายอานันท ์  นกด า   ผู้ช่วย 
   ๖.๖.๑๔  นางสาวจิรสุดา  เชี่ยวชาญ  ผู้ช่วย 

       ๖.๖.๑๕  นางสาววรีินทร์พิมล ศรีชัย   ผู้ช่วย  
๖.๗  งานป้องกันยาเสพติดและอบายมุข 

   ๖.7.๑  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  หัวหน้า 
   ๖.7.๒  นางสาวเกษราภรณ ์  สุระ     ผู้ช่วย 
   ๖.7.๓  นางสาวชนทิชา  เชิดตระกูล  ผู้ช่วย 
   ๖.7.๔  นางปรัศนียา  เทียนไชย  ผู้ช่วย 
   ๖.7.๕  นายศุภชาต ิ  อ่ิมเกษม   ผู้ช่วย 
   ๖.7.๖  นายธนวัฒน ์  นาคเอก   ผู้ช่วย 
   ๖.7.๗  นางสุพาภรณ ์  บุญรักษ์   ผู้ช่วย 
   ๖.7.๘  นางสมพิศ   เล็กถวิลวงศ ์  ผู้ช่วย 

       6.7.9  นางสาวนิตยา  ช่วงชิต   ผู้ช่วย 
   6.7.10  นางสาวชญานุตน์  เฮงตระกูล  ผู้ช่วย 

       6.7.11  นางสาววภิวานี  ช านาญศิลป์  ผู้ช่วย 
       6.7.12  นางสาวอัญชลิกา  พวงดอกไม้  ผู้ช่วย 

  ๖.8  งานสภานักเรียน 
     ๖.8.๑  นายสันติชัย   บุญรักษ์   หัวหน้า 
     ๖.8.๒  นางสุพาภรณ ์  บุญรักษ์   ผู้ช่วย 
         ๖.8.๓  นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  ผู้ช่วย 
         ๖.8.๔  นางสาวพิชชาพร  เจริญยิ่ง   ผู้ช่วย 
         ๖.8.๕  นายเฉลิมพร  แตงโสภา  ผู้ช่วย 



 - ๒๒ - 
          

๖.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน (ต่อ) 
๖.8  งานสภานักเรียน  (ต่อ) 

         ๖.8.๖  นายเมธา   โกมุกพันธ์  ผู้ช่วย 
         ๖.8.๗  นางสาวสหัทยา  หอมฟุ้ง   ผู้ช่วย 
         ๖.8.๘  นางน้ าทิพย์   สิริประภาพรรณ  ผู้ช่วย 
         ๖.8.๙  นางสาวกมลลักษณ์  เพ็งด า   ผู้ช่วย 
           ๖.8.๑๐ นางสาวดารารตัน์  ทองโชติ   ผู้ช่วย 
         

๗.   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
มีหน้าที ่  ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป  เพ่ือจัดหา  ให้บริการและอ านวย 

        ความสะดวกแก่บุคลากร  ด้านอาคารสถานที่  อุปกรณ์  สาธารณูปโภคต่าง ๆ จัดและให้บริการ 
        ประชาสัมพันธ์  อาหารกลางวัน  การพยาบาล  สวัสดิการ และให้บริการแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ 
        ประกอบด้วย 
๗.๑  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
       นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์ 
๗.๒  หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 

                            - 
๗.๓  งานส านักงาน 

          ๗.๓.๑  นายเขมินท ์   อุ่นศิริ   หัวหน้า 

          ๗.๓.๒  นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร  ผู้ช่วย 

          ๗.๓.๓  นางสาวจุฑามาศ  แป้นแจ้ง  ผู้ช่วย 

          7.3.4  นางสาวทินันยา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 
         7.3.5  นางสาวภรภัทร  เฉตวงษ์   ผู้ช่วย 

  ๗.๔  งานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
         ๗.๔.๑ นายยอดชาย   ขุนสังวาลย์  หัวหน้า 

         ๗.๔.๒ นายทรงศักดิ์   โชติช่วง   ผู้ช่วย 
         ๗.๔.๓ นายสุชาต ิ   ผลภาษ ี   ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๔ นายนรินทร์   รักนุ้ย   ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๕ นางสาวธีรพร  ใจวิวัฒน์พงศ์  ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๖ นายภัทรพล   พุ่มเข็ม   ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๗ นายธฤต   จันทร์สุวรรณ  ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๘ นายนพวรรณ  ตันติคงพันธ์  ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๙ นางสาวสิริลักษณ์  แสงศลิา   ผู้ช่วย 

 
 



 - ๒๓ - 
 

  ๗.   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  (ต่อ) 
  ๗.๔  งานอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม  (ต่อ) 
         ๗.๔.๑๐ นายพาสุโข   โสขุมา   ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๑๑ นายโสภณ   ผาปาน   ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๑๒ นายอภิสิทธิ ์  ผาสุโพธิ์   ผู้ช่วย 

         ๗.๔.๑3 นางสาวภัทรานี  ชัยศรี   ผู้ช่วย  
    ๗.๕  งานอนามัยโรงเรียน   
           ๗.๕.๑ นางสมพิศ   เล็กถวิลวงศ ์  หัวหน้า 

         ๗.๕.๒ นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์  ผู้ช่วย 

         ๗.๕.๓ นางสาวบุษบา  น้ าคา้ง   ผู้ช่วย 

         ๗.๕.๔ นางสาวพัชร ี  ชมจันทึก  ผู้ช่วย 

         ๗.๕.๕ นางสาวภัทราภรณ์  รัตนวงศา  ผู้ช่วย  

         ๗.๕.๖ นางสาวณัฏฐนันท ์  ศรีเงินงาม  ผู้ช่วย 

         ๗.๕.๗ นางนิลาวรรณ  สุวรรณมณ ี  ผู้ช่วย 

         7.5.8 นางสาววิภวาน ี  ช านาญศิลป์  ผู้ช่วย  
         ๗.๖  งานประชาสัมพันธ์ 

         ๗.๖.๑ นายสุรัตน ์   ชุ่มทอง   หัวหน้า 

         ๗.๖.๒ นางพรไพร   เผ่าอินทร์จันทร์  ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๓ นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน  ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๔ นางสาวบุญสม  ศรีศักดา   ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๕ นางภาพตะวัน  ล่ามแขก   ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๖ นางสาวระวีวรรณ  วีรเทศ   ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๗ นางสาวภาวิณ ี  สุวรรณประทีป  ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๘ นางสาวขณิศรา  ต้นสอน   ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๙ นายพรรรณพงศ์  สมจิตต์   ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๑๐ นายเฉลิมพร  แตงโสภา  ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๑๑ นางสาวจิรสุดา  เชี่ยวชาญ  ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๑๒ นายอานันท ์  นกด า   ผู้ช่วย 

         ๗.๖.๑๓ นางสาววิไลวรรณ  คงเปีย   ผู้ช่วย 

     ๗.๗  งานโภชนาการร้านค้า  
         ๗.๗.๑ นางอินทิรา   เกตอินทร์  หัวหน้า 

         ๗.๗.2 นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา  ผู้ช่วย 

         ๗.๗.๓ นางสาวปาจรีย ์  รัตนวิเชียร  ผู้ช่วย 

         ๗.๗.4 นางสาวจิตติมา  ดมหอม   ผู้ช่วย 

         ๗.๗.๕ นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์  ผู้ช่วย 



 - ๒๔ - 
          
 

๗.   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  (ต่อ) 
   ๗.๗  งานโภชนาการร้านค้า  (ต่อ) 

         ๗.๗.๖ นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ   ผู้ช่วย 

         ๗.๗.๗ นางสาววัชราพร  ฟองจันทร์  ผู้ช่วย 

         ๗.๗.๘ นางสาวนภชนัตร  กิรติขัตติยา  ผู้ช่วย 

         ๗.๗.๙ นางสาวมลฑิรา  ศรีศักดา   ผู้ช่วย 

         ๗.๗.๑๐ นายเขมินท ์  อุ่นศิริ   ผู้ช่วย  
   ๗.๘  งานปฏิคม 

                  ๗.๘.๑ นางกฤติยา   เหมรี   หัวหน้า 

                   ๗.๘.๒ นางสาวนิตยา  ช่วงชิต   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๓ นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๔ นางสาวมาณิการ์  พรหมสุข  ผู้ช่วย  
                   ๗.๘.๕ นางสาวจริญญา  นาระกันทา  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๖ นางสาวธัญจิรา   ทองมาก   ผู้ช่วย 
          ๗.๘.๗ นางสาวสุพรพรรณ  สิงห์ทอน  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๘ นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมจรรย์  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๙ นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑๐ นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑๑ นางสาวดารารัตน์  ทองโชติ   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑๒ นางสาวกมลลักษณ์  เพ็งด า   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑๓ นางสาวจุฑามาศ  แป้นแจ้ง  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑๔ นางสาวจิรสุดา  เชี่ยวชาญ  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑๕ นางสาวฉัตรกานต์  วัฒนาดิลกชาติกุล ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑6 นางสาวทินันยา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 

          ๗.๘.๑7 นางสาวพนิดา  ดอกไม้ศรีจันทร์  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.18 นางสาวเสาวรส  สุวรรณเพ็ชร์  ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๑9 นางสาวเพทาย  สอแอง   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๒0 นางอุรศา    รามไชย   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๒1 นางสาวจุฬารัตน์  เกตุคง   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๒2 นางสาววรีญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๒3 นางสาววิไลวรรณ    คงเปีย   ผู้ช่วย 

                   ๗.๘.๒4 นางสาวภรภัทร  เฉตวงษ์   ผู้ช่วย 

 
 
 



 - ๒๕ - 
๗.   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  (ต่อ) 

๗.8  งานโภชนาการร้านค้า  (ต่อ) 
         7.8.25 นางสาวกิตตยิา  วงษ์แสง   ผู้ช่วย 
         7.8.26 นางสาวธิดารตัณ์  จันทร์ข า   ผู้ช่วย 
         ๗.๘.27 นางสาวสุกฤตา  โพธิ์พระ    ผู้ช่วย 

 ๗.๙  งานสัมพันธ์ชุมชน 
        ๗.๙.๑ นายเฉลิมพร  แตงโสภา  หัวหน้า 

       ๗.๙.๒ นายธนวัฒน ์  นาคเอก   ผู้ช่วย 
       ๗.๙.๓ นางมนัสนันท์   เนตรสว่างวิชา   ผู้ช่วย 
       ๗.๙.๔ นางสาวศุภจินต ์  มีมุข   ผู้ช่วย 
       ๗.๙.๕ นางน้ าทิพย์    สิริประภาพรรณ  ผู้ช่วย 
       ๗.๙.๖ นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร  ผู้ช่วย 
       ๗.๙.๗ นางสาวชญานุตน์  เฮงตระกูล  ผู้ช่วย 
       ๗.๙.๘ นางสาวพิชชาพร  เจริญยิ่ง   ผู้ช่วย 

       ๗.๙.๙ นางสาวกมลลักษณ ์  เพ็งด า   ผู้ช่วย 

 ๗.๑๐  งานวงโยธวาทิต 
                         ๗.๑๐.๑ นางสาวบุษบา  น้ าค้าง   หัวหน้า 

         ๗.๑๐.๒ นางสาวภรภทัร  เฉตวงษ์   ผู้ช่วย 
         ๗.๑๐.๓ นักเรียนชุมนมุวงโยธวาทิต 
 ๗.๑๑  งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
          ๗.๑๑.๑ นายเสกสรรค์  นาเอก   หัวหน้า 
         ๗.๑๑.๒ นายเมธา   โกมุกพันธ์  ผู้ช่วย 
        ๗.๑๑.๓ นางสาวจิรสุดา  เชี่ยวชาญ  ผู้ช่วp 
 ๗.๑๒  งานโสตทัศนศึกษา  
        ๗.๑๒.๑ นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา   หัวหน้า 
        ๗.๑๒.๒ นายวุฒิจักร  สิงห์บุตร   ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๓ นายพรรณพงษ์  สมจิตต์   ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๔ นางสาวณัฏฐนนัท์  ศรีเงินงาม  ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๕ นางสาวขวัญตา  ศิลป์ไพบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๖ นางสาวสิริลักษณ์  แสงศลิา   ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๗ นางสาวสหัทยา  หอมฟุ้ง   ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๘ นางสาวชนิษฎา  นุ่มอ่อน   ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๙ นายอรรถสิทธิ์  สุพรรณพิทักษ์  ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๑๐ นางสาวศิวนาถ  ห้วยหงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
        ๗.๑๒.๑๑ นายอภิสิทธิ ์  ผาสุโพธิ์   ผู้ช่วย 



 - ๒๖ - 
๗.   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  (ต่อ) 

                   ๗.๑๓   งานนักการภารโรง 
           ๗.๑๓.๑ นายทรงศักดิ์  โชติช่วง   หัวหน้า 
           ๗.๑๓.๒ นายนรินทร ์  รักนุ้ย   ผู้ช่วย 
           ๗.๑๓.๓ นายสชุาติ  ผลภาษ ี   ผู้ช่วย 
           ๗.๑๓.๔ นายชนาธิวฒัน์  สืบศักดิ์   ผู้ช่วย 
           ๗.๑๓.๕ นายเมธา   โกมุกพันธ์  ผู้ช่วย 
           ๗.๑๓.๖ นายประยุทธ  ข าพิจิตร   ผู้ช่วย 
           ๗.๑๓.๗ นายพาสุโข  โสขุมา   ผู้ช่วย 
           7.13.8 นายโสภณ  ผาปาน   ผู้ช่วย 
           7.13.9 นายอภิสิทธิ ์  ผาสุโพธิ์   ผู้ช่วย 
                   ๗.๑๔   งานควบคุมภายในและงานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป 
           ๗.๑๔.๑ นางสาวณัฐชา   เทียนศรี   หัวหน้า 
           ๗.๑๔.๒ นางสาวชญานุตน์   เฮงตระกูล  ผู้ช่วย 
           ๗.๑๔.๓ นางสาวหทัยรัตน์   ทองโสภา  ผู้ช่วย 
           ๗.๑๔.๔ นายนพวรรณ  ตันติคงพันธ์  ผู้ช่วย 
           ๗.๑๔.๕ นางสาวภรภทัร  เฉตวงษ์   ผู้ช่วย 
                   ๗.๑๕   งานบริการเครื่องดื่มเรือนลดาวัลย์ 
           ๗.๑5.๑  นางสาวศิริพร  ศรีสุข   หัวหน้า 

          ๗.๑5.๒  นางภาพตะวัน  ล่ามแขก   ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๓  นางสาวปัญจพร   ซังยืนยง   ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๔  นางสาววิรตา  โพธิ์ศรี   ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๕  นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง  ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๖  นางสาวนภชนัตร  กิรติขัตติยา  ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๗  นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์  ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๘  นางสาวจุฑามาศ  แป้นแจ้ง  ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๙  นางสาววิภวานี  ช านาญศิลป์  ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๑๐ นางสาวจุฑารัตน ์ เข็มเงิน   ผู้ช่วย 
          ๗.๑5.๑๑ นางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา  ผู้ช่วย 
          7.15.12  นางสาววิไลวรรณ คงเปีย   ผู้ช่วย    
          ๗.๑5.๑3  นางสาวภรภัทร   เฉตวงษ์   ผู้ช่วย 
 
 
 
 



 - ๒๗ - 
๗.   คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป  (ต่อ) 
       7.16  งานบริการอาหารและจัดเลี้ยง 
           ๗.๑6.๑  นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์  หัวหน้า 
          ๗.๑6.๒  นางสาวกัญญภรณ์  เลื่อยไธสงค์  ผู้ช่วย 
          ๗.๑6.๓  นางสาวศิริพร  ศรีสุข   ผู้ช่วย 
          ๗.๑6.๔ นางสาวจริญญา  นาระกันทา  ผู้ช่วย 
          ๗.๑6.๕ นางสาวภรภัทร  เฉตวงษ์   ผู้ช่วย 
          ๗.๑6.๖ นางสาวพนิดา  ดอกไม้ศรีจันทร์  ผู้ช่วย 
        ๗.๑6.7 นางสาวกิตติยา  วงษ์แสง   ผู้ช่วย 
        ๗.๑6.8 นางสาวธิดารัตณ์  จันทร์ข า   ผู้ช่วย 
          ๗.๑6.9 นางสาวสุกฤตา  โพธิ์พระ   ผู้ช่วย 
 

๘.  งานส านักงานผู้อ านวยการ 
  มีหน้าที่ ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  เพ่ือความเรียบร้อย 
    และราบรื่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน อ านวยความสะดวกและให้การต้อนรับ 

    ผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน  ดูแลความเรียบร้อยและปฏิบัติงานของส านักงานผู้อ านวยการ 
               ร่างจดหมายเหตุรายวันเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  จัดท าวาระการประชุม  รายงาน 
             การประชุมผู้บริหารประจ าสัปดาห์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
       ๘.๑  นางน้ าค้าง    แอสมจิตต์  หัวหน้า 

   ๘.๒  นางสาววรีินทร์พิมล   ศรีชัย   ผู้ช่วย 
         ๘.๓  นางสาวกุลิสรา   หอมเย็นใจ  ผู้ช่วย 
        8.4  นางสาวฉัตรสิร ี   คันธฐากูร  ผู้ช่วย 
          8.5  นางสาวสุนิสา   สุวรรณคีรี  ผู้ช่วย  

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย / งานที่ได้รับแต่งตั้ง  ประชุมวางแผนประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเคร่งครัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
        
  (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
 


