
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ที ่ 45 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  
..................................................... 

 เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรรับผิดชอบ  ดูแล 
ก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายชัดเจนขึ้น จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) , (4 ) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชครูและ                บุคลลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 ประกาศส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           เรื่อง กระจายอ านาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     พ.ศ. 2550 จึง
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
1.1 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

1. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   หัวหน้า 
2. นางสาวประณีต  เจริญวาศน ์  ผู้ช่วย 

1.2 งำนส ำนักงำน 
นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม 

1.3 งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
1. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   หัวหน้า 
2. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  ผู้ช่วย 

1.4 งำนทะเบียนนักเรียน 
1.นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์   หัวหน้า 
2. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ช่วย 

1.5 งำนวัดผลประเมินผล 
1. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม   หัวหน้า 
2. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  ผู้ช่วย 
 

 
1.6 งานจัดการ…// 

 

 



1.6 งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
1. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   หัวหน้า 
2. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  ผู้ช่วย 

1.7 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. นางกษมาวดี   ก าลังเกื้อ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
4. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
5. นายอนนท์  จงไกรจักร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
6. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
7. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
8. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
9. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.8 งำนนิเทศภำยใน  
1. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  หัวหน้า 
2. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   ผู้ช่วย 
3. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  ผู้ช่วย 
4. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  ผู้ช่วย 
6. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  ผู้ช่วย 

  1.9 งำนประกันคุณภำพภำยใน 
   1. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   หัวหน้า 

 2. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ    ผู้ช่วย 
  1.10 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ   หัวหน้า 
1. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำร ี
 นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ   หัวหน้า  
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำร ีม.1 

1. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  
2. นางสุดา  จันทร์สุรางค์ 
3. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์ 
4. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ 
5. นายพงศธร  ทุมสุวรรณ 

 
6. นางจิราวรรณ ..//.. 



  6.    นางจิราวรรณ  ปรชีา 
7. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ 
8. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์  

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำร ีม.2 
1. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม 
2. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ 
3. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง 
4. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ 
5. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี 
6. นายอนนท์  จงไกรจักร 
7. นายสุธี  คชาผล 
8. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำร ีม.3   
1. นางจิรนันท์  เรืองรุก 
2. นางอนงค์  ทองนุ่น 
3. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์ 
4. นางสาวดวงพร  จุลพงศ์ 
5. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร 
6. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช 
7. นายสัตยา  หนูเยาว์ 

2. กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
      นายสุธี  คชาผล     

3. กิจกรรม โครงงำนอำชีพ 
        นางสาวประณีต   เจริญวาศน์    
4. กิจกรรมแนะแนว 

  นางจิรนันท์    เรืองรุก       
5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 

               นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ    
  1.11 งำนห้องสมุด 
          1. นางอนงค์  ทองนุ่น   หัวหน้า 
          2. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์   ผู้ช่วย 
 
 
 

1.12 งานแหล่ง ..//... 
 



 
1.12 งำนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

        1.นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  
1.13 งำนส่งเสริมรักกำรอ่ำน 

        1. นางอนงค์  ทองนุ่น   หัวหน้า 
        2. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์   ผู้ช่วย 
        3. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์    ผู้ช่วย 
  1.14 งำนเศรษฐกิจพอเพียง 
        1. นางสาวสุกันยา  ลัทธพิรหม  หัวหน้า 
        2. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร  ผู้ช่วย 
  1.15 งำนประชำคมอำเซียน 

1. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี   หัวหน้า 
2. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  ผู้ช่วย 
3. นางจิราวรรณ   ปรีชา   ผู้ช่วย 
4. นางจิรนันท์  เรืองรุก   ผู้ช่วย 

  1.16 งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ 
1. นางสุดา  จันทร์สุรางค ์   หัวหน้า 
2. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ช่วย 

1.17 งำนครูที่ปรึกษำ  
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร 

นางสุดา  จันทร์สุรางค์  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์ 

นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ  
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี 

นางจิราวรรณ  ปรีชา  
4. มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ 

นายพงศธร  ทุมสุวรรณ  
5. มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นายสุธี  คชาผล 

นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  
6. มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม 

นายอนนท์  จงไกรจักร  
7. มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางอนงค์  ทองนุ่น 

นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  
8. มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ 

 9. มัธยมศึกษา..//.. 
 



9. มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางจิรนันท์  เรืองรุก 
นางสาวดวงพร  จุลพงศ์     

10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  
12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  
13. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์ 

นางสาวพรพรรณ์  สุวรรณรัตน์  
14. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์ 

นายสัตยา  หนูเยาว์  
1.18 งำนแนะแนว 
  1.นางจิรนันท์  เรืองรุก   หัวหน้า 
  2. นางสาวดวงพร  จุลพงศ์  ผู้ช่วย 
1.19 งำนนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
  1. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  หัวหน้า 
  2. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  ผู้ช่วย 
1.20 งำนส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 
  1. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง    หัวหน้า 
  2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้ช่วย 

2. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
  2.1  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

1. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  หัวหน้า 
2. นายสุธี  คชาผล   ผู้ช่วย 

  2.2 งำนส ำนักงำน 
   - 
  2.3 งำนอำคำรสถำนที่สิ่งแวดล้อม และสำธำรณูปโภค 

1. นายสุธี  คชาผล   หัวหน้า 
2. นายอนนท์  จงไกรจักร   ผู้ช่วย 
3. นายสัตยา  หนูเยาว์    ผู้ช่วย 
5. นายจักรวิทย์  คงแป้น   ผู้ช่วย 
6. นางเจียมจิตร รามแก้ว   ผู้ช่วย 

  2.4 งำนอนำมัยโรงเรียน 
   1. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  หัวหน้า 
   2. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  ผู้ช่วย 
 
 

2.5 งานชุมชน..//... 



2.5 งำนชุมชนสัมพันธ์ 
    นางกษมาวดี  ก าลังเก้ือ    

2.6 งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 1. นายพงศธร  ทุมสุวรรณ  หัวหน้า 

   2. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ช่วย 
  2.7 งำนประชำสัมพันธ์ 
   1. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์   หัวหน้า 
   2. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง    ผู้ช่วย 
   3.นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ   ผู้ช่วย  
  2.8 งำนโภชนำกำรโรงเรียน 
   1. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร  
  2.9 งำนโสตทัศนศึกษำ 

 1.  นายสุธี  คชาผล   หัวหน้า 
   2. นายสัตยา หนูเยาว์   ผู้ช่วย  
   3. นายจักรวิทย์  คงแป้น   ผู้ช่วย 
  2.10 งำนสหกรณ์ร้ำนค้ำ 
     นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ   ผู้จัดการ  
3. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

 3.1. หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 
 2. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์   ผู้ช่วย 
3.2 งำนส ำนักงำน 
  นางสาวดวงพร  จุลพงศ์   
3.3 งำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 
 2. ครูที่ปรึกษา    ผู้ช่วย 
3.4 งำนเวรประจ ำวัน 
 วันจันทร์ 

1. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  หัวหน้า 
2. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  ผู้ช่วย 

                               3.  นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ  ผู้ช่วย 
4. นายสุธี  คชาผล   ผู้ช่วย 

 
 

วันอังคาร../.. 



 วันอังคาร 
1. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  หัวหน้า 
2. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์   ผู้ช่วย 
3. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วย 
4. นายพงศธร  ทุมสุวรรณ  ผู้ช่วย 
5. นางจิราวรรณ  ปรีชา   ผู้ช่วย 

 วันพุธ 
1. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  หัวหน้า 
2. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ผู้ช่วย 
3. นายอนนท์  จงไกรจักร  ผู้ช่วย 
4. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  ผู้ช่วย 
5. นางสุดา  จันทร์สุรางค์  ผู้ช่วย 

วันพฤหัสบดี 
1. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ ์  หัวหน้า 
2. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  ผู้ช่วย 
3. นางจิรนันท์  เรืองรุก   ผู้ช่วย 
4. นางสาวดวงพร  จุลพงศ ์  ผู้ช่วย 
5. นางอนงค์  ทองนุ่น   ผู้ช่วย 

 วันศุกร์ 
1. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  หวัหน้า 
2. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร  ผู้ช่วย 
3.  นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  ผู้ช่วย 
4. นายสัตยา  หนูเยาว์   ผู้ช่วย 
5. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์  ผู้ช่วย 

3.5 งำนพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร 
 1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 
 2. ครูที่ปรึกษา    ผู้ช่วย 
3.6 งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 

 2. หัวหน้าระดับชั้น   ผู้ช่วย 
3.7 งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
 1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 
 2. หัวหน้าระดับชั้น   ผู้ช่วย 
 
 

3.8 งานความ..//.. 



3.8 งำนควำมประพฤตินักเรียน 
 1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 

 2. หัวหน้าระดับชั้น   ผู้ช่วย 
3.9 งำนสวัสดิกำรนักเรียน 
 1. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  หัวหน้า 
 2. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  ผู้ช่วย  
3.10 งำนคณะสี 
 สีชมพู 

1. นางสาวดวงพร  จุลพงศ์ 
2. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช 
3. นางจิรนันท์  เรืองรุก 
4. นางสุดา  จันทร์สุรางค์ 
5. นายสุธี  คชาผล 
6. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม 
7. นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์ 
8. นางสาวพรพรรณ์  สุวรรณรัตน์ 

 สีแดง 
1. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ 
2. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง      

  
3. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ 
4. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ 
5. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร 
6. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์ 
7. นายสัตยา  หนูเยาว์ 

 สีฟ้ำ 
  1. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม 
  2. นางอนงค์  ทองนุ่น 
  3. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์ 
  4. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ 
  5. นายพงศธร  ทุมสุวรรณ 
  6. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี 
  7. นายอนนท์  จงไกรจักร 
  8. นางจิราวรรณ  ปรีชา 
  9. นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ 

3.11 งานระดับ..//.. 



 3.11 งำนระดับชั้น 
 1. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร   หันหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 2. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม   หันหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3. นางอนงค์  ทองนุ่น    หันหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 4. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์   หันหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

3.12 งำนครูที่ปรึกษำ 
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร 

นางสุดา  จันทร์สุรางค์  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์ 

นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ  
3 มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นางนาตยา  ช่วยไชยศรี 

นางจิราวรรณ  ปรีชา  
4. มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ 

นายพงศธร  ทุมสุวรรณ  
5. มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นายสุธี  คชาผล 

นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  
6. มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม 

นายอนนท์  จงไกรจักร  
7. มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางอนงค์  ทองนุ่น 

นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  
8. มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  
9. มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางจิรนันท์  เรืองรุก 

นางสาวดวงพร  จุลพงศ์  
10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  
11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  
12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  
13. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์ 

นางสาวพรพรรณ์  สุวรรณรัตน์ 
14. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์ 

นายสัตยา  หนูเยาว์       
 3.13 งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 

 1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 
 2. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม   ผู้ช่วย 
 

3.14 งานโรง..//.. 
 



  3.14 งำนโรงเรียนวิถีพุธ/โรงเรียนคุณธรรม 
 1. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี   หัวหน้า 
 2. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  ผู้ช่วย 

3.15 งำนกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 1. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  หัวหน้า 
 2. นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์   ผู้ช่วย 
 3. นายสัตยา  หนูเยาว ์   ผู้ช่วย 

4. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 4.1 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 1. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  หัวหน้า 
 2. นางสุดา  จันทร์สุรางค์   ผู้ช่วย 
 4.2 งำนส ำนักงำน 
   นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร        
 4.3 งำนกำรเงินและบัญชี  
  1. นางสุดา  จันทร์สุรางค์   เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
  2. นางสาวดวงพร  จุลพงศ์   เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 
  3. นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ   เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 
 4.4 งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
  1. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ   หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
  2. นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร  เจ้าหน้าที่ 
  3. นางจิรนันท์  เรืองรุก   เจ้าหน้าที่ 
 4.5 งำนระดมทรัพยำกร  เพื่อกำรศึกษำ 
   1. นางสุดา  จันทร์สุรางค์  หัวหน้า 
  2. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์   ผู้ช่วย 
 4.6 งำนแผนงำนโรงเรียน 
   นายพงศธร  ทุมสุวรรณ   

5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 5.1 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  1. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  หัวหน้า 
  2. นางสุดา  จันทร์สุรางค์   ผู้ช่วย 
 5.2 งำนส ำนักงำน  
  นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ  
 
 

5.3 งานบุค..//..   



 5.3 งำนบุคลำกร 
  1. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์   หัวหน้า 
  2. นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ   ผู้ช่วย  
 5.4 งำนพัฒนำบุคลำกร 
   นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์   
 5.5 งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  
   นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  
 5.6 งำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน 
   นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ 
 5.7 งำนธุรกำร 
  1. นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ    
  2. นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์   
 5.8 งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  หัวหน้า 
  2. นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ   ผู้ช่วย  
 5.9 งำนควบคุมภำยใน 
  1. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  หัวหน้า 
  2. นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ   ผู้ช่วย 
 5.11 งำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร 
   นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์กับ
นักเรียนและให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   15 พฤษภาคม  2563  
 
 

(นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 

 
 
 

 


