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คำสั่งโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ ๑๔๒ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

--------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ 
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารงานตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. คณะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๑.๑ นางสาวพฤฒยา   เลิศมานพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

๑.๒ นายศุภนัชญ์   บุญปลอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

๑.๓ นางสาวสุชาดา   สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

    ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑.๔ นายพลวิทย์   กุมภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   ปฏิบัติหน้าที่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

มีหน้าที ่ ๑. ให้คำแนะนำ ปรึกษา สนันสนุน ส่งเสริมอำนวยความสะดวก และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  
   การปฏิบัติงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 
   บรรลุวัตถุประสงค์ 

  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. กลุ่มบริหารวิชาการ… 



- ๒ - 

 

๒. กลุ่มบริหารวิชาการ 
๑) นางสาวพฤฒยา  เลิศมานพ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน            
๒) นางสาวสมสว่าง  ธนะพานิชย์สกุล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓) นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
๔) นางสาวกรุณา  นิ่มเรือง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
๕) นางสาวพิมพลอย     รัตนมาศ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           
๖) นางอรวรรณ         แสแสงสีรุ้ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
๗) นางสาวธันยวีร์  แสนคำทุม  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม/นายทะเบียนโรงเรียน     
๘) นายกานต์ชนก  ผลจันทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
๙) นายวิญญู  ชดช้อย   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     
๑๐) นางสาวโสรยา  สุธาพจน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           
๑๑) นายสุริยพงษ์  บุญโกมล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๒) นางสาวจุฑารัตน์   สมงาม   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๓) นางวัสสิกา  นุ่นทอง  หัวหน้างานแนะแนว 

    ๒.๑ งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ     
 ๑) นางสาวนันทวัน    สิงห์สังข์      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสุจิตรา    ทองสลวย     คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวกานต์ชนก    สมภักด ี     คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวนุสดี    ส่งสุข      คณะทำงาน 
 ๕) นายอลงกรณ์     กัณหคุณ     คณะทำงาน 
 ๖) นายอภิสิทธิ์     ฉันทกุล      คณะทำงาน 
 ๗) นายพีระพงษ ์    ปะมาคะโม    คณะทำงานและเลขานุการ 

 ๒.๒ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑) นางสาวดารากันย์    เจริญจิตต์     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวณฐพรรณ    เจนปัญญากุล    คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวจงกลกร    เลือดทหาร    คณะทำงาน 
 ๔) นายวสันต์    การะเกต ุ     คณะทำงาน  
 ๕) นางสาวผกาแก้ว    ชัยยะ      คณะทำงาน 
 ๖) นายเอกชัย    แตบสวัสดิ์    คณะทำงาน 

๗) นางสาวโสรยา  สุธาพจน์... 
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 ๗) นางสาวโสรยา    สุธาพจน์     คณะทำงาน 
 ๘) นางวัสสิกา    นุ่นทอง      คณะทำงาน 
 ๙) นายรุ่งโรจน์    ติดมา      คณะทำงาน 

๒.๓ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑) นางเพ็ญประภา   ปรกสะอาด    หัวหน้างาน 
 ๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม    คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวจงกลกร   เลือดทหาร    คณะทำงาน 
 ๔) ว่าทีร่้อยตรปีรเมธ    เทพขวัญ     คณะทำงาน 

๕)  นายอาชวิน    สร้อยจิต  คณะทำงาน 
๖) ว่าทีร่้อยตรีหญิงปารชิาต ิ ธรรมสุวรรณ     คณะทำงาน 
๗) นางสาวจุฑามาศ   ทิพยกมล  คณะทำงาน 
๘) นายวสันต์    การะเกตุ  คณะทำงาน 
๙) นางสาวโชติกา    ไตรเพทพิสัย  คณะทำงาน 
๑๐) นางสาวดารากันย์   เจริญจิตต์  คณะทำงาน 
๑๑) นางสาวพิมพ์พรรณ   มโนมัยนฤนาท  คณะทำงาน 
๑๒) นางสาวกฤติยา    โสภิณ   คณะทำงาน 

๒.๔ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๑) นางสาวสมสว่าง  ธนะพานิชย์สกุล หัวหน้างาน 
๒) นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์  คณะทำงาน 
๓) นายรุ่งโรจน์  ติดมา   คณะทำงาน 
๔) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  คณะทำงาน 
๕) นางสาวนงนุช  พันธ์เมธาฤทธิ์  คณะทำงาน 

๒.๕ งานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
๑) นางสาวธันยวีร ์  แสนคำทุม  หัวหน้างานทะเบียน 
๒) นางสาวลลิต  วรกาญจน์  หัวหน้างานวัดผล 
๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  คณะทำงาน 
๔) นางสาวจุฑารัตน์  สมงาม   คณะทำงาน 
๕) ว่าทีร่้อยตรีหญิงปาริชาต ิ ธรรมสุวรรณ     คณะทำงาน 
๖) นายพรพงศ์  ทองคำ   คณะทำงาน 
๗) นางสาวปนิตา  ยืนยาว   คณะทำงาน 

๘) นางลาวัลย์  วิรัตินันท์… 
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๘) นางลาวัลย์  วิรัตินันท์  คณะทำงาน 
๙) นายผดุงศักดิ์  บูรณะสมบัติ  คณะทำงาน 
๑๐) นายอาชวิน  สร้อยจิต  คณะทำงาน 

 ๑๑) นายอลงกรณ์     กัณหคุณ     คณะทำงาน 
 ๑๒) นายอภิสิทธิ์     ฉันทกุล      คณะทำงาน 

๑๓) นายพีระพงษ ์  ปะมาคะโม  คณะทำงานและเลขานุการ 

๒.๖. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑) นายกานต์ชนก  ผลจันทร์  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์  คณะทำงาน 
๓) นางสาวนิตยา  อาจเดช  คณะทำงาน 
๔) นายอภิวุฒิ  วงศ์นคร  คณะทำงาน 

๒.๗ งานนิเทศการศึกษา 
๑) นางสาวจงกลกร  เลือดทหาร  หัวหน้างาน 
๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  คณะทำงาน 
๓) นางสาวศิริรัตน์  สงวนศรี  คณะทำงาน    
๔) นางสาวสุพรรณวดี  ขวัญชุม  คณะทำงาน 

๒.๘ งานพัฒนาศักยภาพ 
   ๑) นางสาวดารากันย์      เจริญจิตต์  หัวหน้างาน 

๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  คณะทำงาน 

๒.๙ งานพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
๑) นายสุทธิพงศ์ อาศิรพจน์  หัวหน้างาน 
๒) นางจิตราภรณ์  บัวจำรัส  คณะทำงาน 
๓) นางสาวพิมพลอย  รัตนมาศ  คณะทำงาน 
๔) นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล  คณะทำงาน 
๕) นางสาววิภาว ี  กุศลวงศ์  คณะทำงาน 
๖) นายอาชวิน  สร้อยจิต  คณะทำงาน 
๗) นางสาวยุวดี  ว่องสกุลกฤษฎา  คณะทำงาน 
๘) นายพศิน  คงภัคพูน  คณะทำงาน 
๙) นายสุทธิพงศ์  อาศริพจน์  คณะทำงาน 
 

๒.๑๐ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน… 
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๒.๑๐ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 ๑) นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ  หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวจุฑารัตน์  สมงาม   คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวจุฑามาศ  ทิพยกระมล  คณะทำงาน 
 ๔) นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข ์  คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวชนานันท์      ยวงเดชกล้า  คณะทำงาน 
 ๖) นางสาวนิตยา  อาจเดช  คณะทำงาน 
 ๗) นายวรพัทธ์ ฟูเชื้อ   คณะทำงาน 
 ๘) นางสาวกานต์ชนก  สมภักด ี  คณะทำงาน 

๙) นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์  คณะทำงาน 

๒.๑๑ งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
๑) นางสาวยุวดี  ว่องสกุลกฤษฎา  หัวหน้างาน 
๒) นายเอกชัย  แตบสวัสดิ์  คณะทำงาน 
๓) นางสาวกาญจนา  คตน่วม   คณะทำงาน 
๔) นายวสันต์  การะเกด  คณะทำงาน 
๕) นางสาวสลิลดา  พิชยกัลป์  คณะทำงาน 
๖) นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า  คณะทำงาน 
๗) นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท  คณะทำงาน 

 ๘) นางอินทร์วินันท์     ภูดิทเดชวัฒน์    คณะทำงาน 
๙) นายพลางกูล  สงวนรัตน์  คณะทำงาน 
๑๐) นายธนวิน  จันทร   คณะทำงาน 
๑๑) นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์  คณะทำงาน 

 ๑๒) นางสาวนันทวัน   สิงห์สังข์      คณะทำงาน 

๒.๑๒ งานแนะแนว 
๑) นางวัสสิกา  นุ่นทอง  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวเสาวลักษณ์  แสงแก้ว  คณะทำงาน 
๓) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ คณะทำงาน 
๔) นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ   คณะทำงานและเลขานุการ 

๒.๑๓ งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๑) นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล  หัวหน้างาน 
๒) นายวิวัฒน์  ศิริดำรง  คณะทำงาน 

๓) ว่าที่ ร.ต.มัฆวัตว์  แสนบุญศิริ... 
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๓) ว่าที ่ร.ต.มัฆวัตว์  แสนบุญศิริ  คณะทำงาน 
๔) นางสาวยุวรัตน์   สมบัติคีรีไพบูลย์  คณะทำงาน 
๕) นางสาวโชติรัตน์   แป้นไทย  คณะทำงาน 
๖) นายพรพงศ ์  ทองคำ   คณะทำงาน 
๗) นายพีระพงษ ์  ปะมาคะโม  คณะทำงาน 
๘) นางสาววิภาวี กุศลวงศ ์  คณะทำงานและเลขานุการ   

๒.๑๔ งานรับนักเรียน 
 ๑) นางสาวพฤฒยา   เลิศมานพ     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวนันทวัน   สิงห์สังข์      คณะทำงาน 

๓) นางสาวลลิต  วรกาญจน์  คณะทำงาน 
๔) นางสาวธันยวีร ์  แสนคำทุม  คณะทำงานและเลขานุการ 

๒.๑๕ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๑) นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวกรุณา  นิ่มเรือง  คณะทำงาน 
๓) นายกานต์ชนก  ผลจันทร์  คณะทำงาน 
๔) นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง  คณะทำงาน 
๕) นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล  คณะทำงาน 
๖) นางสาวนันทวัน  สิงห์สังข์  คณะทำงาน 
๗) นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล  คณะทำงาน 
๘) นางธนัญชนก  บุญเป็ง   คณะทำงาน 
๙) นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ  คณะทำงาน 
๑๐) นายรุ่งโรจน์  ติดมา   คณะทำงาน 
๑๑) นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์  คณะทำงานและเลขานุการ 

๒.๑๖ BREP (Benjamarachalai  English Program)   
๑) นางสาวสุดารัตน์  พลโภชน ์  หัวหน้างาน 
๒) นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง  คณะทำงาน 
๓) นางสาวกาญจนา  คตน่วม   คณะทำงาน 
๔) นายพศิน  คงภัคพูน  คณะทำงาน 
๕) นางสาวกรุณา  นิ่มเรือง  คณะทำงาน 
๖) นายกานต์ชนก  ผลจันทร์  คณะทำงาน 

๗) นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ… 
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๗) นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ  คณะทำงาน 
 ๘) นางสาวกานต์ชนก   สมภักด ี  คณะทำงาน 
 ๙) นางสาวนิตยา  อาจเดช  คณะทำงาน 
 ๑๐) นางสาวปนิตา  ยืนยาว   คณะทำงาน 
 ๑๑) นางกาญจนา  สินธบัญฑิต  คณะทำงาน 
 ๑๒) นายวิทยา  ศรีสร้อย  คณะทำงาน 
 ๑๓) นางสาวนงนุช  พันธ์เมธาฤทธิ์  คณะทำงาน 
 ๑๔) นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท  คณะทำงาน 
 ๑๕) นางสาวหทัยภัทร   บุญสิงห์  คณะทำงานและเลขานุการ 

๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
     ๑) นางสาวสุชาดา       สวัสดี      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     ๒) นางสุจิตรา     ทองสลวย     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     ๓) นายไพรัตน์     ลิ้มปองทรัพย์    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

    ๓.๑ งานสำนักงานผู้อำนวยการ  
 ๑) ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ            หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวรัตติกร    จันทรศิริ     คณะทำงาน 
 ๓) นางนงพร    วรรณกิจ     คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวสุพรรณิการ์  หะธินสุต     คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๒ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑) นายพลางกูล  สงวนรัตน์     หัวหน้างาน 
 ๒) นายไพรัตน์    ลิ้มปองทรัพย ์   คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวกรรณิกา     ชินวิวัฒนผล    คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวณฐพรรณ  เจนปัญญากุล    คณะทำงาน 

 ๕) นางสาวญานิศา    ถาโท   คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๓ งานสารบรรณและธุรการ 
 ๑) นางอินทร์วินันท์     ภูดิทเดชวัฒน์    หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวกานต์ชนก   สมภักด ี     คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวญานิศา    ถาโท      คณะทำงาน 
 ๔) ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิมล  ยางเยี่ยม     คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวรัตติกร    จันทรศิริ      คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๔ งานนโยบายและแผนงาน… 
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๓.๔ งานนโยบายและแผนงาน 
 ๑) นางสุจิตรา     ทองสลวย     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวกรรณิกา    ชินวิวัฒนผล    คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวณฐพรรณ    เจนปัญญากุล    คณะทำงาน 
 ๔) นางสาววิภาวี    อนุจาผัด     คณะทำงาน  
 ๕) นายรุ่งโรจน์     ติดมา      คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๕ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ๑) นางสาววิภาวี    อนุจาผัด     หัวหน้างาน 
 ๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม    คณะทำงาน 
 ๓) นายรุ่งโรจน์    ติดมา      คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวณฐพรรณ    เจนปัญญากุล    คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๖ งานสารสนเทศ 
 ๑) นางสาวณฐพรรณ    เจนปัญญากุล    หัวหน้างาน 
 ๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม    คณะทำงาน 
 ๓) หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖   คณะทำงาน 
 ๔) หัวหน้างานทุกงาน        คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวลลิต   วรกาญจน์    คณะทำงาน 
 ๖) ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ คณะทำงาน 
 ๗) นางสาววิภาวี     อนุจาผัด     คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๗ งานระดมทรัพยากร 
 ๑) นางสาวจิรพร     เข็มเพ็ชร์     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวรัตติกร   จันทรศิริ      คณะทำงาน 
 ๓) นายไพรัตน์    ลิ้มปองทรัพย ์   คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวญานิศา    ถาโท      คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๘ งานการเงิน 
 ๑) นายไพรัตน์     ลิ้มปองทรัพย ์   หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวสุพัตรา     ไทยกุล     คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวญานิศา     ถาโท     คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวหทัยภัทร       บุญสิงห์     คณะทำงาน 
 ๕) นายพลางกูล     สงวนรัตน์     คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๙ งานพัสดุ… 
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๓.๙ งานพัสดุ  
 ๑) นางสาวกรรณิกา     ชินวิวัฒนผล    หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวนันทวัลย์    เฟ่ืองฟู      คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวชนัญชิดา    ศรีพงษ ์      คณะทำงาน 
 ๔) นายวิทยา    ศรีสร้อย      คณะทำงาน 
 ๕) นายธนวิน   จันทร     คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๑๐ งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 ๑) นายวิทยา     ศรีสร้อย     หัวหน้างาน 
 ๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน  คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวจิรพร     เข็มเพ็ชร์     คณะทำงานและเลขานุการ 

๓.๑๑ งานกิจกรรมสหการร้านค้า 
 ๑) นางสาวโสรยา     สุธาพจน์     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวดารากันต์    เจริญจิตต์     คณะทำงาน 
 ๓) นางลาวัลย์     วิรัตินันท์    คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวนันทวัลย์     เฟ่ืองฟู    คณะทำงาน 
 ๕) นายชาลี     ครองศักดิ์ศิร ิ    คณะทำงาน 
 ๖) นายพรพงศ์     ทองคำ      คณะทำงาน 
 ๗) นางสาวนันทวัน     สิงห์สังข์      คณะทำงาน 
 ๘) นางสาวศิริรัตน์     สงวนศรี     คณะทำงาน 
 ๙) นางธนัญชนก     บุญเป็ง      คณะทำงาน 
 ๑๐) นางสาวสุพรรณวดี    ขวัญชุม     คณะทำงาน 
 ๑๑) นางสาวชนานันท์    ยวงเดชกล้า    คณะทำงาน 
 ๑๒) นางสาวโชติกา   ไตรเพทพิสัย    คณะทำงาน 
 ๑๓) นางสาวกานต์ชนก    สมภักด ี     คณะทำงาน 
 ๑๔) ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ ธรรมสุวรรณ    คณะทำงาน 
 ๑๕) นายธนวิน   จันทร      คณะทำงาน 
 ๑๖) นางสาววิภาวี   อนุจาผัด     คณะทำงาน 
 ๑๗) นางสาวจุฑารัตน์   สมงาม      คณะทำงาน 
 ๑๘) นายธิติพงศ์           จุรุฑา      คณะทำงาน 
 ๑๙) นางสาวหทัยภัทร     บุญสิงห์      คณะทำงาน 
 ๒๐) นางสาวเสาวลักษณ์   แสงแก้ว      คณะทำงาน 

๒๑) ว่าที่ร.ต.หญิงพรพิมล  ยางเยี่ยม…  
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 ๒๑) ว่าที่ร.ต.หญิงพรพิมล  ยางเยี่ยม     คณะทำงาน  
 ๒๒) นายอลงกรณ์    กัณหคุณ     คณะทำงาน 
 ๒๓) นายอภิสิทธิ์    ฉันทกุล      คณะทำงาน 
 ๒๔) นายไพรัตน์    ลิ้มปองทรัพย ์   คณะทำงานและเลขานุการ 

๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ๑) นางสาวสุชาดา       สวัสดี      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ๒) นางสาวกนกวรรณ   ชูเพ็ง      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๓) นางสาวพิมพ์พรรณ      มโนมัยนฤนาท   ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

    ๔.๑ งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑) นางสาวกนกวรรณ   ชูเพ็ง      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวสลิลดา     พิชยกัลป์     คณะทำงาน 
 ๓) นายอภิวุฒิ   วงศ์นคร      คณะทำงานและเลขานุการ 

๔.๒ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑) นางสาวกนกวรรณ     ชูเพ็ง      หัวหน้างาน 
 ๒) นางจิตราภรณ์    บัวจำรัส      คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวพิมพ์พรรณ   มโนมัยนฤนาท   คณะทำงานและเลขานุการ 

๔.๓ งานวางแผนอัตรากำลัง 
 ๑) นางสาวกนกวรรณ     ชูเพ็ง      หัวหน้างาน 
 ๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม    คณะทำงาน 

 ๓) นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ   คณะทำงานและเลขานุการ 

๔.๔ งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
 ๑) นางสาวกนกวรรณ   ชูเพ็ง      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวเพชรรัตน์    มหรรชกุล     คณะทำงาน 
 ๓) นายวรพัทธ์      ฟูเชื้อ    คณะทำงานและเลขานุการ  

๔.๕ งานวินัยและจรรยาบรรณ 
 ๑) นางสาวสลิลดา     พิชยกัลป์     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวพิมพ์พรรณ   มโนมัยนฤนาท   คณะทำงาน 

      ๓) นายอภิวุฒ ิ วงศ์นคร  คณะทำงานและเลขานุการ 

๔.๖ งานทะเบียนประวัติ 
 ๑) นางสาวพิมพ์พรรณ   มโนมัยนฤนาท   หัวหน้างาน 

๒) นางสาวจันทร์พิมพ์  ม้ารุ่งเรือง...      
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 ๒) นางสาวจันทร์พิมพ์   ม้ารุ่งเรือง     คณะทำงาน 
      ๓) นางสาวกานต์ชนก  สมภักด ี  คณะทำงานและเลขานุการ 

๔.๗ งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ๑) นางสาวพิมพ์พรรณ   มโนมัยนฤนาท   หัวหน้างาน 
 ๒) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม    คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวนภา    เชื้อประทุม    คณะทำงาน 

      ๔) นางสาวสลิลดา  พิชยกัลป์   คณะทำงานและเลขานุการ 

๔.๘ งานพัฒนาบุคลากร 
 ๑) นายอภิวุฒิ    วงศ์นคร      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวกนกวรรณ   ชูเพ็ง      คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวพิมพ์พรรณ   มโนมัยนฤนาท   คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวดารากันย์    เจริญจิตต์     คณะทำงานและเลขานุการ 

๕. กลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๑) นายศุภนัชญ์     บุญปลอด     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๒) นายกุศล   คำบุญมา     ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
     ๓) นางสาวผกาแก้ว   ชัชยะ      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

๕.๑ งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑) นางธนัญชนก            บุญเป็ง      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวลลิตา           เกรียงเจริญศิริ   คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวศุภารัตน์   จันทนะ      คณะทำงาน 
 ๔) นายยุภดล               ปุณตุง      คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๕.๒ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑) นางสาวลลิตา           เกรียงเจริญศิริ   หัวหน้างาน 
 ๒) นางธนัญชนก             บุญเป็ง      คณะทำงาน 
 ๓) นายยุภดล               ปุณตุง      คณะทำงานและเลขานุการ 

 

๕.๓ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๑) นายกุศล คำบุญมา  หัวหน้างาน   
๒) นางสาวกรุณา นิ่มเรือง  หัวหน้าอาคาร ๑  

          ๓) นางสาวธันยวีร์ แสนคำทุม  หัวหน้าอาคาร ๒ 
๔) นางสาวพิมพลอย  รัตนมาศ… 
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 ๔) นางสาวพิมพลอย  รัตนมาศ  หัวหน้าอาคาร ๓ 
 ๕) นายสุริยพงศ์   บุญโกมล  หวัหน้าอาคาร ๔ 
 ๖) นายวรพัทธ์             ฟูเชื้อ        คณะทำงาน 
 ๗) นายวสันต์   การะเกตุ  คณะทำงาน 
 ๘) นายรุ่งโรจน์   ศรีสังข์   คณะทำงาน 

๙) ว่าทีร่้อยตรณีัฐพล บุญช่วย  คณะทำงาน 
๑๐) ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักพัฒนาทุกคน           คณะทำงาน 

 ๑๑) นายยุภดล             ปุณตุง     คณะทำงานและเลขานุการ 

   ๕.๔ งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
 ๑) นางสาวลินดา     เนียมเพราะ    หัวหน้างาน   
 ๒) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   บุญช่วย      คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวพิมพลอย   รัตนมาศ     คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวดารากันย์     เจริญจิตต์     คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวเพชรรัตน์    มหรรชกุล     คณะทำงาน 
 ๖) นายวรพัทธ์    ฟูเชื้อ      คณะทำงาน 
 ๗) นายธิติพงศ์    จุรุฑา      คณะทำงาน 
 ๘) นางสาววิภาวี            กุศลวงศ ์     คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๕.๕ งานอนามัยโรงเรียน  
 ๑) นางสาวผกาแก้ว       ชัยยะ      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวศุภารัตน์       จันทนะ      คณะทำงาน 
 ๓) นายวิญญู      ชดช้อย      คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวชนานันท์        ยวงเดชกล้า    คณะทำงาน 
 ๕) นางอัญญดา             รัตนโสภิตกุล              คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๕.๖ งานโภชนาการ 
 ๑) นางสาวปนิตา ยืนยาว      หวัหน้างาน 
      ๒) นางวัสสิกา                นุ่นทอง     คณะทำงาน     

๓) นางสาวนันทวัลย์        เฟ่ืองฟู     คณะทำงาน     
 ๔) นางสาวกฤติยา  โสภิณ   คณะทำงาน     
          ๕) นางสาวโสรยา           สุธาพจน์           คณะทำงาน  
      ๖) นายพลางกูล     สงวนรัตน์  คณะทำงาน     
 ๗) นางสาวผกาแก้ว       ชัยยะ                 คณะทำงาน 

๘) ว่าทีร่้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ... 
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 ๘) ว่าทีร่้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ             คณะทำงานและเลขานุการ 

 ๕.๗ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 ๑) นายวิวัฒน ์ ศิริดำรง  หัวหน้างาน 
 ๒) นายสุทธิพงศ์   อาศิรพจน์  คณะทำงาน 
 ๓) นายวสันต์     การะเกต ุ     คณะทำงาน 
 ๔) นางสาววิภาวี     กุศลวงศ ์      คณะทำงาน 
 ๕) นายผดุงศักดิ ์      บูรณะสมบัติ    คณะทำงาน 
 ๖) ว่าทีร่้อยตรปีรเมธ       เทพขวัญ      คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๕.๘ งานธนาคารโรงเรียน 
          ๑) นางสาวนันทวัลย ์ เฟ่ืองฟู   หัวหน้างาน 

๒) นางสาวนิตยา อาจเดช  คณะทำงาน 
๓) นางสาวลลิตา เกรียงเจริญศิริ  คณะทำงาน 

 

๕.๙ งานตรวจสอบภายใน 
 ๑) นางลาวัลย์   วิรัตินันท์     หัวหน้างาน  

๕.๑๐ งานยานพาหนะ 
          ๑) นางสาวกฤติยา โสภิณ   หัวหน้างาน 

๒) นายสมบุญ หาสูง   คณะทำงาน  
 ๓) นายสุรชาติ      ประเสริฐสวัสดิ์   คณะทำงาน 

๖. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     ๑) นายพลวิทย์     กุมภา      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     ๒) นางสาวสุพรรณวดี   ขวัญชุม      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     ๓) นางสาวนิตยา   อาจเดช      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๔) นางสาวชณชนก   นามโสม      หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๕) นางสาวจุฑามาศ   ทิพยกระมล    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
  ๖) นายอาชวิน   สร้อยจิต     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๗) นายวสันต์   การะเกต ุ     หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๘) นางสาวนิตยา   อาจเดช      หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  ๙) นางสาวศิริรัตน์   สงวนศรี      หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
 

๖.๑ งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน… 
 



- ๑๔ - 

 

 ๖.๑ งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑) นางสาวสุพรรณวดี   ขวัญชุม              หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวนิตยา   อาจเดช      คณะทำงาน 
 ๓) นายวิญญู   ชดช้อย      คณะทำงาน 
 ๔) ว่าที่ร้อยตรีมัฆวัตว์   แสนบุญศิริ    คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวมณทิญา   ปุภาษ ี      คณะทำงาน 
 ๖) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   บุญช่วย      คณะทำงานและเลขานุการ 

๖.๒ งานแผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑) นางสาวสุพรรณวดี   ขวัญชุม      หัวหน้างาน 
 ๒) ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ   เทพขวัญ     คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวเสาวลักษณ์   แสงแก้ว      คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวมณทิญา   ปุภาษ ี      คณะทำงาน 
 ๕) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   บุญช่วย      คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๖.๓ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑) นางสาวนิตยา   อาจเดช      หัวหน้างาน 
 ๒) หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖   คณะทำงาน 
 ๓) ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ คณะทำงาน 
 ๔) ว่าที่ร้อยตรีมัฆวัตว์   แสนบุญศิริ    คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๖.๔ งานส่งเสริมการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑) นางสาวปิยะดา   หวดขุนทด    หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวชณชนก   นามโสม      คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวจุฑามาศ      ทิพยกระมล    คณะทำงาน 
 ๔) นายอาชวิน   สร้อยจิต     คณะทำงาน 
 ๕) นายวสันต์   การะเกต ุ     คณะทำงาน 
 ๖) นางสาวนิตยา   อาจเดช      คณะทำงาน 
 ๗) นางสาวศิริรัตน์   สงวนศรี      คณะทำงาน 
 ๘) นายผดุงศักดิ์   บูรณะสมบัติ    คณะทำงาน 
 ๙) นายพรพงศ ์   ทองคำ      คณะทำงาน 
        ๑๐) นายวรพัทธ์   ฟูเชื้อ      คณะทำงาน 
        ๑๑) ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ    คณะทำงาน 
        ๑๒) นางมะลิวัลย์   ประทุมทอง    คณะทำงาน 

๑๓) นางสาวสุพรรณวดี  ขวัญชุม...   



- ๑๕ - 

 

        ๑๓) นางสาวสุพรรณวดี   ขวัญชุม      คณะทำงาน 
        ๑๔) นายวิญญู   ชดช้อย      คณะทำงาน 
        ๑๕) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   บุญช่วย      คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๖.๕ งานส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์และกุลสตรีผู้นำ  
 ๑) นางสาวชณชนก   นามโสม      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวจุฑามาศ      ทิพยกระมล    คณะทำงาน 
 ๓) นายอาชวิน   สร้อยจิต     คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวนิตยา   อาจเดช      คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวศิริรัตน์   สงวนศรี      คณะทำงาน 
 ๖) นายผดุงศักดิ์   บูรณะสมบัติ    คณะทำงาน 
 ๗) นายพรพงศ ์   ทองคำ      คณะทำงาน 
 ๘) นายวรพัทธ์   ฟูเชื้อ      คณะทำงาน 
 ๙) ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ    คณะทำงาน 
        ๑๐) นางมะลิวัลย์   ประทุมทอง    คณะทำงาน 
        ๑๑) นางสาวสุพรรณวดี   ขวัญชุม      คณะทำงาน 
        ๑๒) นายวสันต์   การะเกต ุ     คณะทำงานและเลขานุการ 

๖.๖ งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
 ๑) นางสาวสุพรรณวดี   ขวัญชุม      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวปิยะดา    หวดขุนทด    คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวชณชนก   นามโสม      คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวจุฑามาศ      ทิพยกระมล    คณะทำงาน 
 ๕) นายอาชวิน   สร้อยจิต     คณะทำงาน 
 ๖) นายวสันต์   การะเกต ุ     คณะทำงาน 
 ๗) นางสาวนิตยา   อาจเดช      คณะทำงาน 
 ๘) นางสาวศิริรัตน์   สงวนศรี      คณะทำงาน 
 ๙) นายผดุงศักดิ์   บูรณะสมบัติ    คณะทำงาน 
        ๑๐) นายพรพงศ ์   ทองคำ      คณะทำงาน 
        ๑๑) นายวรพัทธ์   ฟูเชื้อ      คณะทำงาน 
        ๑๒) ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ    คณะทำงาน 
        ๑๓) นางมะลิวัลย์   ประทุมทอง    คณะทำงาน 
        ๑๔) ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ   เทพขวัญ     คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๖.๗ งานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน… 
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 ๖.๗ งานส่งเสริมความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน 
 ๑) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   บุญช่วย      หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวชณชนก   นามโสม      คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวจุฑามาศ      ทิพยกระมล    คณะทำงาน 
 ๔) นายอาชวิน   สร้อยจิต     คณะทำงาน 
 ๕) นายวสันต์   การะเกต ุ     คณะทำงาน 
 ๖) นางสาวนิตยา   อาจเดช      คณะทำงาน 
 ๗) นางสาวศิริรัตน์   สงวนศรี      คณะทำงาน 
         ๘) ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ   เทพขวัญ     คณะทำงาน 
 ๙) นายอาชวิน   สร้อยจิต     คณะทำงานและเลขานุการ 
 

๖.๘ งานรักษาความปลอดภัย เวรยามและกล้องวงจรปิด 
 ๑) ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ   เทพขวัญ     หัวหน้างาน 
 ๒) นายวสันต์   การะเกต ุ     คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวจุฑารัตน์   สมงาม      คณะทำงาน 
 ๔) นางสาวศุภารัตน์   จันทนะ      คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวศิริรัตน์   สงวนศรี      คณะทำงาน 
 ๖) นายวิทยา    ศรีสร้อย      คณะทำงาน 
          ๗) นายอาชวิน   สร้อยจิต     คณะทำงาน 
 ๘) นางสาวสุพรรณวดี   ขวัญชุม      คณะทำงาน 
 ๙) นายไสว   เมืองเจริญ    คณะทำงาน 
        ๑๐) นายทรงศักดิ์  หอมชื่น      คณะทำงาน 
        ๑๑) นายพสิษฐ์   รมย์เลิศทวีสิน   คณะทำงาน 
        ๑๒) นางสาวมณทิญา   ปุภาษ ี      คณะทำงาน 
        ๑๐) นายวิญญู   ชดช้อย      คณะทำงานและเลขานุการ 
        ๑๑) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   บุญช่วย      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๖.๙ งานป้องกันสารเสพติดและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
 ๑) นายวสันต์   การะเกต ุ     หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวนิตยา   อาจเดช      คณะทำงาน 
 ๓) นางสาวศุภารัตน์   จันทนะ      คณะทำงาน 
 ๔) นายอาชวิน   สร้อยจิต     คณะทำงาน 
 ๕) นางสาวจุฑารัตน์   สมงาม      คณะทำงาน 

๖) นางสาวชณชนก  นามโสม...   
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 ๖) นางสาวชณชนก   นามโสม      คณะทำงาน 
 ๗) นายวรพัทธ์   ฟูเชื้อ      คณะทำงาน 
 ๘) ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล   บุญช่วย      คณะทำงาน 
 ๙) ว่าที่ร้อยตรีปรเมธ   เทพขวัญ     คณะทำงาน 
        ๑๐) นายวิญญู   ชดช้อย      คณะทำงาน 
        ๑๑) นายผดุงศักดิ์   บูรณะสมบัติ    คณะทำงานและเลขานุการ 

  ขอให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีแก่นักเรียน โรงเรียน และเกิดประโยชน์ สูงสุด 
ต่อทางราชการ 

   
                      สั่ง   ณ  วนัที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 
                   (นายวุฒิชัย  วรชิน) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 


