โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
สมาคมผู้ปกครองและครู

นายนิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง

โรงเรียนบ้านท่ามิหรา

รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทนตาแหน่งผู้อานวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีรศักดิ์ สงเดช

นายนิวัตย์ นุ่นเกลี้ยง

นายทรงยุทธ แก้วนาง

นายทรงยุทธ แก้วนาง

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น

นางชวนพิศ วีระวงศ์

นางสาวเหมวรรณ ยกฉวี

นายสุภณัฐ เนียมรัตน์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

1. งานโครงการพระราชดาริฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายทรงยุทธ แก้วนาง, น.ส.เหมวรรณ ยกฉวี)
2. งานวางแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไป
(นายทรงยุทธ แก้วนาง, นางเหมวรรณ ยกฉวี)
3. งานบริหารงานบริหารทั่วไป
(นายทรงยุทธ แก้วนาง, น.ส.เหมวรรณ ยกฉวี,
นางเสาวณีย์ เรืองประดับกุล)
4. งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม(นาง
เสาวณีย์ เรืองประดับกุล,น.ส.กชมล จันทร์ดอน)
5. งานไฟฟ้า ประปา (นายศุภชัย หนูคล้าย, นาย
เอกชัย กองเอียด)
6. งานโสตทัศนูปกรณ์ (นายพิวิทธยา เพชรมณี,
นายธันวพล พิณเขียว,)
7. งานอนามัย และโภชนาการ
(นางศรีนวล เหลืออ้น)
8. งานประชาสัมพันธ์ (น.ส.วาทินี หนูพัฒน์)

1. งานโครงการพระราชดาริฝ่ายกิจการนักเรียน
(นายสมพงศ์ นิลโมจน์, นายสุภณัฐ เนียมรัตน์)
2.งานวางแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน
(นายสมพงศ์ นิลโมจน์)
3. งานบริหารงานกิจการนักเรียน
(นายสมพงศ์ นิลโมจน์)
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(นายสมพงศ์ นิลโมจน์, นางวรพินทร์ สายชนะพันธ์)
5. งานครูที่ปรึกษา (น.ส.นุชนาฏ บัวเนียม)
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
(นายสุภณัฐ เนียมรัตน์)
7. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(นางสมพร ยุทธการ)
8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(นายสุภณัฐ เนียมรัตน์, นายธันวพล พิณเขียว)

1. งานโครงการพระราชดาริฝ่ายวิชาการ
(นายธีรศักดิ์ สงเดช, นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น)
2. งานธุรการและงานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
(นางสุภาภรณ์ ดาแก้ว,นางสาวเจนจิรา ยมขรร)
3. งานวางแผนงานฝ่ายวิชาการ
(นายธีรศักดิ์ สงเดช, นางสาวคนึงนิจ เส้งวั่น)
4. งานบริหารงานวิชาการ (นายธีรศักดิ์ สงเดช)
5. งานพัฒนาหลักสูตร
(นางสาวสุพรรญา อักษรกุล)
6. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(นางเปียทิพย์ ด้วงนิล)
7. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(นางวรพินทร์ สายชนะพันธ์)
8. งานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน (นายสราวุธ ฉินทสงเคราะห์)

1. งานโครงการพระราชดาริฝ่ายอานวยการ
(นายนิวัตย์ นุ่นเกลีย้ ง, นางชวนพิศ วีระวงศ์)
2. งานวางแผนงานฝ่ายอานวยการ
(นายนิวัตย์ นุ่นเกลีย้ ง, นางชวนพิศ วีระวงศ์)
3. งานบริหารงานธุรการ
(นายนิวัตย์ นุ่นเกลีย้ ง, นางอัญชลี เพชรพูล)
4. งานบริหารงานสารบรรณ
(นายนิวัตย์ นุ่นเกลีย้ ง, นางอัญชลี เพชรพูล)
5. งานบริหารการเงิน/บัญชี
(นางสาวสุกัญญา ด้วงเอียด,
น.ส.กรรณิกา เพชรกาศ)
6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
(นางรัชดา รัตนจามิตร, น.ส.ฐิตยิ า ดวงจิต)

9. งานทะเบียนนักเรียน/ทะเบียนวัดผล
(น.ส.วาสนา บุญจันทร์)
10. งานรับนักเรียน
(น.ส.ศิลป์ศภุ างค์ คงทองสังข์)
11. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
(นายกะฑาวุตฐ์ สงแช้ม)
12. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
(นายพิวิทธยา เพชรมณี)
13. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (น.ส.สุกญ
ั ญา ด้วงเอียด)
14. งานนิเทศการศึกษา (นายธีรศักดิ์ สงเดช)
15. งานแนะแนวการศึกษา/ทุน
(นางวรพินทร์ สายชนะพันธ์)
16. งานห้องสมุด (นางพรทิพย์ พงศาปาน)
๑7.งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา (นางสาวจารุวรรณ เพชรย้อย)
18. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
(นางยุพดี ภักดีวานิช)
19. งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
(นายอานาจ ผุดพัฒน์)
20. งานกลุม่ สาระการเรียนรู้ (น.ส.ศิลป์สภุ างค์ คง
ทองสังข์, นางสุพรรษา ขวัญกลับ, น.ส.จุฑามาศ
วัฒนานุรักษ์, นายชัชลิต พรหมรัตน์, นางรัชนีบูรณ์
แก้วทิพย์, นายวงศกร ดาแก้ว, นางธนวรรณ ทองบุญ
, นางภิรญ
ั ญา หนูทอง)
21. งานโครงการส่งเสริมนักเรียนความสามารถ
พิเศษ (นางสาวสุชานาฏ หนูฤทธิ์)
22. งานวิเทศสัมพันธ์ (นางสาวขจร แสงทอง)
23. การประเมินผลการดาเนินงานฝ่ายวิชาการ
(นางสมพร ยุทธการ)

7. งานระบบควบคุมภายใน
(น.ส.สุกญ
ั ญา ด้วงเอียด,
นางแพรวพรรณ คงเขียด)
8. งานจัดทาแผนงาน งบประมาณ และ
สารสนเทศ (นางชวนพิศ วีระวงศ์,
น.ส.อังคณา จันทะโร)
9. งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น SIS (น.ส.อังคณา จันทะโร)
10. งานบริหารบุคคล (นางอุทัยวรรณ สงแช้ม,
นางสุมล ไชยเดช)
11. งานสมาคม ชมรม ศิษย์เก่า ที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
(นางพิลญา สังฆานาคินทร์, น.ส. บุษรา จันทพัฒน์)
12. งานยานพาหนะ (นายกะทาวุตฐ์ สงแช้ม,
น.ส.กรรณิกา เพชรกาศ)
13. งานเวรรักษาการณ์ (นายกะทาวุตฐ์ สงแช้ม,
นางอัญชลี เพชรพูล)
14. งานบารุงขวัญและส่งเสริมกาลังใจ
(น.ส.วาทินี หนูพัฒน์, น.ส.หยาดนภา เทพทอง)
15. งานสาธารณประโยชน์ชุมชน (ทอดกฐิน,
ทอดผ้าป่า และอื่น ๆ (นายกะทาวุตฐ์ สงแช้ม,
น.ส.สิรนิ ภัส สุวรรณวงศ์)
16. งานธุรการ การเงิน และพัสดุ ฝ่ายอานวยการ
(น.ส.ฉัตรชนก ศรทอง, น.ส.มิ่งพร วังจานงค์)
17. การประเมินผลการดาเนินงานฝ่ายอานวยการ
(นางชวนพิศ วีระวงศ์, น.ส.ขจร แสงทอง)

9. งานรักษาความปลอดภัย (นายกัมปนาท เลื่อนแป้น,
นายชัยเฉลิม วัฒนอัมพร, นายธันวพล พิณเขียว)
10. งานชุมชนภาคีและเครือข่าย
(น.ส.เหมวรรณ ยกฉวี, น.ส.กชมล จันทร์ดอน)
11. งานดูแลพนักงานจ้างทั่วไป
(นายทรงยุทธ แก้วนาง,น.ส.เหมวรรณ ยกฉวี)
12. งานร้านค้าสวัสดิการ
(นางชไมพร จงไกรจักร, น.ส.สุชานาฏ หนูฤทธิ์)
13. งานธุรการ การเงิน และพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
(น.ส.เสาวคนธ์ หมวดทิพย์,นางอมรรัตน์ ทองนุ่น,
นายรัชติพงศ์ คงแดง)
14. การประเมินผลการดาเนินงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป (น.ส.เหมวรรณ ยกฉวี,น.ส.เสาวคนธ์
หมวดทิพย์,น.ส.วิสาริณี วิชัยกุล)

9. งานครูเวรประจาวัน
(นางอารีย์ ทิวากาลกุล)
10. งานสารวัตรนักเรียน
(นายสุภณัฐ เนียมรัตน์)
11. งานคุณธรรม ระเบียบวินัย
(นายธันวพล พิณเขียว)
12. งานธนาคารโรงเรียน
(นางชไมพร จงไกรจักร)
13. งานธุรการ การงิน และพัสดุฝ่ายกิจการนักเรียน
(น.ส.นุชนาฎ สิบกนก, นางชไมพร จงไกรจักร)
14. การประเมินผลการดาเนินงานฝ่ายกิจการ
นักเรียน (นายสมพงศ์ นิลโมจน์,
นายสุภณัฐ เนียมรัตน์)
๑๕. งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
(นายวงศกร ดาแก้ว)

