
 

 

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 

1. งานสำนักงานวิชาการ 
2. งานจัดการเรียนการสอน 
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
4. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
5. งานจัดการเรียนรวม 
6. งานวิทยบริการและแหล่งเรียนรู้ 
7. งานทะเบียน 
8. งานวัดผล 
9. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
10. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 
- โครงการ STEM Education 
- โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
- โครงการห้องเรียนเพชรชัยพฤกษ์ 
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
- โครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาทักษะ
ด้านโค้ดด้ิงผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์
ดิจิทัล 
- โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม 
- โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์กรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 

1. งานเงินในงบประมาณ 
2. งานเงินนอกงบประมาณ 
3. งานบัญชีและรายงาน  
4. งานระดมทรัพยากร 
5. งานโรงเรียนธนาคาร 
6. งานเงินสวัสดิการ 
7. งานจัดทำแผนกลยุทธแ์ละ 
    แผนปฏบิัติการ 
8. งานจัดสรรงบประมาณ 
9. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
10. โครงการงานสารสนเทศ 
11. งานผลิตเอกสาร 
12. งานจัดซื้อและจัดจ้าง 
13. งานคลงัพัสดุ 
14. งานสินทรัพย ์
15. งานประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษา 
16. งานประกันคุณภาพภายนอก    
      สถานศึกษา 
17. งานจัดระบบควบคุมภายใน 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

1. งานสำนักงาน และสารสนเทศ 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานดูแลนักเรียนพักนอน 
4. งานเวรประจำวัน 
5. งานเครือข่ายผูป้กครอง 
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ 
    สภานักเรียน 
7. งานกิจกรรมวันสำคัญ 
8. งานคณะส ี
9. งาน To Be Number One  
10. งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
11. เยาวชนไทยรักษ์ป่า 
12. งานส่งเสริมคณุธรรม 
13. งานกวดขันวินัยนักเรียน 
14. งานส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรม 
      ไม่พึงประสงค์  
15. งานจราจร และรักษาความ 
      ปลอดภัย 
16. งานโครงการสถานศึกษาสีขาว  
      ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
17. งานโครงการเพื่อโรงเรียน 
      ปลอดบุหร่ี 
18. งานพัฒนากลุ่มงานบริหาร 
      กิจการนักเรียน 
19. งานระดับชั้น 
20. งานทัศนศึกษา 
21. งานโครงการพิเศษของโรงเรียน 

1. งานพยาบาลและประกันสุขภาพ 
2. งานส้วมสุขสันต์ 
3. งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. งาน สคบ. และ อย. น้อย 
5. งานโรงอาหาร 
6. งานร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
7. งานร้านค้าประกอบการ 
8. งานผลิตและจำหน่ายน้ำด่ืม 
9. งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
10. งานประชาสัมพันธ์ในระบบคอมพิวเตอร์ 
11. งานวารสารโรงเรียน 
12. งานจัดตกแต่งห้องเกียรติยศ 
13. งานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
14. งานรัฐพิธ ี
15. งานอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
16. งานบ้านพักครู/งานนักการ ภารโรง 
17. งานไฟฟ้า/ยานยนต์/น้ำอุปโภค บริโภค 
18. งานภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อม งานตกแต่ง 
19. งาน 5 ส. 
20. งานโสตทัศนูปกรณ ์
21. งานสำนักงานและเอกสาร 
22. งานการเงินพัสดุ 
23. งานบริการรถโรงเรียน 
24. งานบริการห้องประชุม 
25. งานรับรองและบริการชุมชน 
26. งานแม่บ้าน 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประวัติ  ผันผาย 

กลุ่มบริหารทั่วไปและงานบุคคล 

1. งานอัตรากำลังและรายงานข้าราชการมีตัว 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
งานความดีความชอบ 
3. งานอบรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมครู
ผู้ช่วย 
4. งานวินัยและการรักษาวินัย 
5. การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 
6. งานประชาสัมพันธ์หนังสือ 
7. งานรางวัลครู 
8. งานเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ ์
9. งานสรุปการปฏิบัติงานครู 
10. งาน กพ.7 
11. งานบันทึกการประชุม 
12. งานเสริมขวัญกำลังใจ 
13. งานกิจกรรมวันสำคัญ 
14. อบรมพัฒนาครู 
15. งานทะเบียนประวัติ 
16. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
17. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
18. งานออกจากราชการ 
19. งานจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 
21. งานกีฬาครู 
22. งานทะเบียนและหนังสือราชการ 
23. งานโต้ตอบหนังสือราชการ 
      งานจัดเก็บเอกสาร 
24. งานเอกสารภายใน  
25. ดูแลระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 



 

 

 
 
 
  

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายอนุชา  เลิศศรี 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประวัติ  ผันผาย 

โครงสร้างการบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มบรหิารวชิาการ 
ครูทองพูล  สอนมั่น 

งานส่งเสริมวิชาการ 
(ครูนฤมล) 

 

งานทะเบียนและวัดผล 
(ครูนพมาศ) 

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

งานโครงการพิเศษของ
โรงเรียน 

 

1. งานสำนักงานวิชาการ 
(ครูจินตนา, ครูชินวัตร) 

 

2. งานจัดการเรียนการสอน 
(ครูมลธณี) 

 
3. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน (ครูนุสรา) 
 

4. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (ครูดาววิภา) 

 
5. งานจัดการเรียนรวม 

(ครูจินตนา) 
 

6.งานวิทยบริการและแหล่งเรียนรู้ 
(ครูจงกลชัย) 

 

1. งานทะเบียน (ครูธัญลักษณ์) 
    1.1 การรับสมัครนักเรียน (ครูนภสร)  
    1.2 ข้อมูลนักเรียน และข้อมูล DMC 
(ครูธัญลักษณ์, เจ้าหน้าที่อ่อน) 

2. งานวัดผล (ครูอุดร) 
    2.1 งานลงทะเบียนเรียน (ครูนพมาศ) 
    2.2 การวัดผลประเมินผล (ครูอุดร) 
    2.3 งานติดตามแก้ไขผลการเรียน  
          0, ร, มส และมผ. (ครูเสาวนีย์) 

1. ภาษาไทย (ครูกรรณิการ์) 
2. คณิตศาสตร์ (ครูสิทธิชัย) 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครูปิยะณัฐ) 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ครูปิยะพงษ์) 
5. สุขศึกษา และพลศึกษา (ครูนนท์ธวัตร) 
6. ศิลปะ (ครูพัชรินทร์) 
7. การงานอาชีพ (ครูกมลศิษฐ์) 
8. ภาษาต่างประเทศ (ครูรุ่งนภา) 
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูปาริชาติ) 
    9.1 แนะแนว 
    9.2 กิจกรรมชุมนุม 
    9.3 ลูกเสือ เนตรนารี 
    9.4 นักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
    9.5 สาธารณะประโยชน์/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์     
    เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม(ครูนฤมล) 
2. โครงการ STEM Education ในโรงเรียน  
     (ครูนพมาศ) 
3. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสบิ (ครูนฤมล) 
4. โครงการห้องเรียนเพชรชยัพฤกษ์ (ครูชินวัตร) 
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน (ครูอุดร) 
6. โครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล (ครูทองพูล) 
7. โครงการโรงเรียนต้นแบบสง่เสริมการพัฒนาทักษะ 
    ด้านโค้ดด้ิงผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล  
    (ครูกิตติภัณฑ์) 
8. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครูกมลศิษฐ์) 
9. โครงการโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม (ครูทองพูล) 
10. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
      (ครูดาววิภา) 
11. โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร 
      เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา (ครูวิไลวรรณ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ว่าที่เรือตรีวีระพงศ์  คำเหม 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประวัติ  ผันผาย 

โครงสร้างการบริหาร กลุ่มบริหารงบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ 
ครูสุพรรณิการ์  อินต๊ะคำมา 

กลุ่มงานการเงินและบัญช ี กลุ่มงานแผนงาน กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. งานเงินในงบประมาณ 
2. งานเงินนอกงบประมาณ 
3. งานบัญชแีละรายงาน 
4. งานระดมทรัพยากร 
5. งานเงินสวัสดิการ 

1. งานจัดทำแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติการ 
2. งานจัดสรรงบประมาณ 
3. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการ 
4. งานสารสนเทศ 

1. งานผลิตเอกสาร 
2. งานจัดซื้อและจัดจ้าง 
3. งานคลังพัสดุ 
4. งานสินทรัพย์ 

1. งานประกันคุณภาพภายใน   
    สถานศึกษา 
2. งานประกันคุณภาพภายนอก   
    สถานศึกษา 
3. งานจัดระบบควบคุมภายใน 

1. งานโรงเรียนธนาคาร 
 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวพชร   ต้ังแก้ว 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบคุคล 
นางสาววรนิษฐ์   คำลือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประวัติ  ผันผาย 

โครงสร้างกลุม่บริหารงานบุคคล 

งานบุคคล 
(นางสาววรนิษฐ์   คำลือ) 

1. งานอัตรากำลังและรายงานข้าราชการมีตัว 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและงานความดีความชอบ 
3. งานอบรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย 
4. งานวินัยและการรักษาวินัย 
5. การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 
6. งานประชาสัมพันธ์หนังสือ 
7. งานรางวัลครู 
8. งานเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ ์
9. งานสรุปการปฏิบัติงานครู 
10. งาน กพ.7 
11. งานบันทึกการประชุม 
12. งานเสริมขวัญกำลังใจ 
13. งานกิจกรรมวันสำคัญ 
14. อบรมพัฒนาครู 
15. งานทะเบียนประวัติ 
16. งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
17. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
18. งานออกจากราชการ 
19. งานจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 
21. งานกีฬาครู 
 

งานสารบรรณ 
(นางสาวศิรินิพา   เงินมูล) 

1. งานทะเบียนและหนังสือราชการ 
2. งานโต้ตอบหนังสือราชการงานจัดเก็บเอกสาร 
3. งานเอกสารภายใน  
4. ดูแลระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาระดับชั้น 

• งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

• งานกิจกรรมวันสำคัญ 

• งานคณะส ี

• งาน To Be Number One  

• งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

• เยาวชนไทยรักษ์ป่า 
• งานส่งเสริมคุณธรรม 

• งานกวดขันวินัยนักเรียน 

• งานส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์  

• งานจราจร และรักษาความปลอดภัย 

• งานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

• งานโครงการเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี ่

• งานพัฒนากลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียน 

• งานระดับชั้น 

• งานทัศนศึกษา 

• งานโครงการพิเศษของโรงเรียน 

• งานสำนักงาน และสารสนเทศ 

• ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• งานดูแลนักเรียนพักนอน 

• งานเวรประจำวัน 

• งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและสารสนเทศ 

กลุ่มงานรักษาวินัยและส่งเสริม
วินัยนักเรียน 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

นายธงชัย   พูลศิรเจริญกุล 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
นางดวงเดือน  ปนันคำ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประวัติ  ผันผาย 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานอาคารสถานที่ ภูมิทศัน์ 
และโสตทัศนูปกรณ์ 

(นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล) 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
(นางอำไพ  ฟูไฝต๊ิบ) 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
(นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก) 

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ์

1. งานสำนักงานและเอกสาร 
(นางสาวณัฏฐนิชา  ทองคำ) 
(นางสาวนันทินี  นนทธรรม) 

2. งานการเงินพัสดุ 
(นางสาวมัซนีย์  แซ่ม้า) 

3. งานบริการรถโรงเรียน 
(นางสาวณัฏฐนิชา  ทองคำ) 
(นางสาวพรรณนิภา  สุขรี) 

4. งานบริการห้องประชุม 
(นางสาวศานิกุณ  คำภีระ) 
(นางสาวณัฏฐนิชา  ทองคำ) 

5. งานรับรองและบริการชุมชน 
       (นางสาวรพีพร  เส็งคานนท์) 
       (นางสาวพรรณนิภา  สุขรี) 
       (นางสาวศานิกุณ  คำภีระ) 
      (นางสาวนันทินี  นนทธรรม) 
6. งานแม่บ้าน/สวัสดิการนักการ -  
ภารโรง/จัดตารางงานแม่บ้าน /กุญแจ 

(นางสาวศานิกุณ  คำภีระ) 
(นางสาวณัฏฐนิชา  ทองคำ) 
(นางสาวอรพรรณ   ราชอุ่น) 

(นายเอกชัย  วิชัยวงค์) 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป 

นางสาวพชร   ต้ังแก้ว 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานอาคารเรียนและอาคารประกอบการ 
(นายสุดเขต   ศรีอิศรางกูล) 

(นายกมลศิษฐ์   ตาคำ) 
2. งานบ้านพักครู/งานนักการ ภารโรง 

(นายกมลศิษฐ์   ตาคำ) 
(นายสุรกานต์   คำใหญ่) 

(นายสุดเขต   ศรีอิศรางกูล) 
3. งานไฟฟ้า/ยานยนต์/น้ำอุปโภค บริโภค 

(นายกมลศิษฐ์   ตาคำ) 
(นายสุรกานต์   คำใหญ่) 

4. งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานตกแต่ง
อาคาร สถานที่และนิทรรศการ 

(นางพัชรินทร์   ตาเปียะ) 
(นางจารุนันท์   บัวเหลือง) 
(นายสุรกานต์   คำใหญ่) 

(นางสาวรัตติยาพร  โชติระวีวัฒน์) 
5. งาน 5 ส. 

(นายภาณุพงศ์  เลขอิน) 
6. งานโสตทัศนูปกรณ ์

(นายกิตติภัณฑ์   คำธิตา) 
(นายภาณุพงศ์  เลขอิน) 
(นายฤทธิไกร   วีระ) 

(นางชนิดาภา   รัตนโรจธิติ) 
(นางสาวสุธินี   กระมุท) 
(นายนพรัตน์   คำแดง) 
(นายพิพัฒน์   หิมเวช) 

 
 

 

กลุ่มงานสำนักงานและงานรับรอง 
(นางสาวมัซนีย์  แซ่ม้า) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

หัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป 
นางปุณณิศ สกลกิตติ 

1. งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
(นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก) 

2. งานประชาสัมพันธ์ในระบบคอมพิวเตอร ์
(นายภูริวัฒน์   เขนย) 

(นางสาวพิมพร  มโนราช) 
3. งานวารสารโรงเรียน 

(นายภูริวัฒน์   เขนย) 
4. งานจัดตกแต่งห้องเกียรติยศ 

(นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก) 
5. งานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

(นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก) 
(นายภูริวัฒน์   เขนย) 

(นางสาวพิมพร   มโนราช) 
6. งานรัฐพิธี 

(นางสาวกรวณิชภา  ผลมาก) 
(นายภูริวัฒน์   เขนย) 

(นางสาวพิมพร   มโนราช) 
 

1. งานพยาบาลและประกันสุขภาพ 
(นางอำไพ   ฟูไฝติ๊บ) 

(นายเอกชัย   วิชัยวงค์) 
(นางสาวรัตนาภรณ์  เรือนพรหม) 

2. งานส้วมสุขสันต์ 
(นางอำไพ   ฟูไฝติ๊บ) 

(นายเอกชัย   วิชัยวงค์) 
3. งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

(นางอำไพ   ฟูไฝติ๊บ) 
(นายเอกชัย   วิชัยวงค์) 

4. งาน สคบ. และ อย. น้อย 
(นางอำไพ   ฟูไฝติ๊บ) 

(นายเอกชัย   วิชัยวงค์) 
 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายประวัติ  ผันผาย 

โครงสร้างกลุม่บริหารทั่วไป 

กลุ่มงานสวัสดิการและโภชนาการ 
(นางปุณณิศ สกลกิตติ) 

1. งานโรงอาหาร 
(นางสาวศานิกุณ  คำภีระ) 

(นางสาวอรพรรณ   ราชอุ่น) 
(นางสาวสุธินี   กระมุท) 
(นางสาวรุ่งฤทัย  จิน๊ะ) 

2. งานร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
(นางปุณณิศ สกลกิตติ) 
(นางสาวรุ่งฤทัย  จิน๊ะ) 

(นางสาวอรพรรณ   ราชอุ่น) 
3. งานร้านค้าประกอบการ 

(นางปุณณิศ สกลกิตติ) 
4. งานผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม 

(นางสาวการทิพย์   พวงขจร) 
 
 
 

 


