
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบคุคลและธุรการ
กลุ่มบริหารแผนงาน นโยบาย

และงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน

กลุ่มงานส านักงานบรหิารงานวิชาการ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานแผน  นโยบาย และประกันคุณภาพ กลุ่มงานอาคารสถานที่
๑. งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวชิาการ  ๑. งานจดัองค์กร การศึกษา ๑. งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไปและ   
๒. งานพัสดุกลุ่มบริหารงานวชิาการ ๒. งานวางแผนอัตราก าลัง ๑. งานจดัท าแผนกลยทุธ ์แผนปฏิบัติการและ     กิจการนักเรียน
กลุ่มงานจัดเก็บข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล ๓. งานสรรหา/บรรจแุต่งต้ัง/ยา้ยของบุคลากร      งานระบบควบคุมภายใน ๒. งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม
๓. งานจดัเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ๔. งานระเบียบวนิัยข้าราชการครูและ ๒. งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๓. งานสาธารณูปโภค และบริการน้ าด่ืม 
    (Data  Management Center : DMC)      บุคลากรทางการศึกษา ๓. งานส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     น้ าใช้
กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ ๕. งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเล่ือน ๔. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน (IT) ๔. งานบริการรถโรงเรียน
๔. งานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและ     เงินเดือน กลุ่มงานการเงนิและการบัญชี กลุ่มงานบรกิาร
    หลักสูตรท้องถิ่น ๖. งานจดัท าสัญญาจา้งบุคลากร  ๕. งานการเงิน ๕. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
๕. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ๗. งานหนังสือรับรอง ข้อมูลปฏิบัติราชการ ๖. งานการบัญชี     และงานพยาบาล
๖. งานจดัการเรียนการสอน/งานประกัน     บัตร ใบประกอบวชิาชีพครู   กลุ่มงานพัสดุและสินทรพัย์ ๖. งานโภชนาการ
    คุณภาพการศึกษา/ผลสัมฤทธิ์     ใบอนุญาตการสอน ๗. งานจดัต้ังงบประมาณ ๗. งานโรงเรียนกับชุมชน
๗. งานผลสัมฤทธิ์ ๘. งานพัฒนาบุคลากร ๘. งานจดัซ้ือ จดัจา้ง ทะเบียนพัสดุและสินทรัพย์ ๘. งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
๘. งานการทดสอบนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ๙. งานส่งเสริมวทิยฐานะ งานอ่ืนๆ     เสียงตามสาย
    (PISA)  ๑๐. งานขวญัก าลังใจ ๙. งานธนาคารโรงเรียน ๙. งานขอสนับสนุนทรัพยากรเพือ่การศึกษา
๙. งานศูนยพ์ัฒนาวชิาการกลุ่มสาระ ๑๑. งานขอเคร่ืองราชยอ์ิสริยาภรณ์ ๑๐. งานส านักงานกลุ่มงานแผนนโยบาย ๑๐. งานธนาคารขยะโรงเรียน   
    การเรียนรู้ภาษาไทย ๑๒. งานสารสนเทศและเกียรติบัตรผลงาน       และงบประมาณ กลุ่มงานกิจการนักเรยีน
๑๐. ตรวจสอบวฒิุ และขอวฒิุใหม่       โรงเรียน บุคลากรและนักเรียน  ๑๑. งานส่งเสริมวนิัย  คุณธรรม  จริยธรรม
๑๑. งานจดัสอนแทน ๑๓. งานสวสัดิครูและบุคลากร       นักเรียน
๑๒. งานห้องสมุด ๑๔. งานส านักงานกลุ่มบริหารบุคคล ๑๒. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรยีน กลุ่มงานธรุการและส านักงานอ านวยการ ๑๓. งานส่งเสริมประชาธปิไตย
๑๓. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา/นักเรียน ๑๕. งานส านักงานผู้อ านวยการ  ๑๔. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      เรียนร่วม/ก.ย.ศ. ๑๖. งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา ๑๕. งานส่งเสริมประเพณีและวนัส าคัญ
๑๔. งานนักเรียนเรียนร่วม       ขั้นพืน้ฐาน       ทางพุทธศาสนา
๑๕. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๑๗. งานธรุการและงานสารบรรณโรงเรียน ๑๖. งานวนัส าคัญแห่งชาติ
๑๖. กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  ๑๗. งานประกันชีวติและอุบัติเหตุนักเรียน
      /งานตรวจเอกสารวชิาการ ๑๘. งานนันทนาการ
๑๗. กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุม)/    ๑๙. งานจดัระบบ ICT
      กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ ๒๐. งานวทิยส่ืุอสาร
๑๘. กิจกรรมทัศนศึกษา ๒๑. TO BE NUMBER ONE
๑๙. กิจกรรมนักศึกษาวชิาทหาร
กลุ่มงานส่งเสรมิการท าวิจัย  พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒๐. งานส่งเสริมการท าวจิยั  พัฒนาส่ือ  
      นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
กลุ่มงานทะเบียนวัดประเมินผล
๒๑. งานรับนักเรียน
๒๒. งานทะเบียนนักเรียนและวดัประเมินผล
      /งานประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสาร 
      สารสนเทศกลุ่มงานวชิาการ
กลุ่มงานควบคุมคุณภาพการศึกษา
๒๓. งานนิเทศการศึกษา

เครือข่ายผู้ปกครอง

แผนภูมโิครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ผู้อ านวยการโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



รองผู้อ านวยการโรงาเรียน
น.ส.นันทกานต์ วัชรวิเศษโสภณ

รองผู้อ านวยการโรงเรียน
นายวิทยา มูลเมือง

รองผู้อ านวยการโรงเรียน
นายนิรุต  อุดมศักดิ์

รองผู้อ านวยการโรงเรียน
นายธงไทย  ไชยค าภา

กลุ่มบริหารวิชาการ
นางพานิชย์  จันทจร

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบคุคลและธุรการ
น.ส.วันรัฐ  สอนสิทธิ์

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารบคุคลและธุรการ

กลุ่มบริหารแผนงานฯ และงบประมาณ
นางอรุณ ี วิชาทิตย์

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารแผนงานฯ

กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
นายเฉลิม  นัตนชัย

ผช.ผอ.กลุ่มบรหิารทั่วไป กิจการ นร.

กลุ่มงานส านักงานบรหิารงานวิชาการ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานแผน  นโยบาย และประกันคุณภาพ กลุ่มงานอาคารสถานที่
๑. นางสาวดวงดาว  บุรมรัตน์ ๑. นายวทิยา  มูลเมือง การศึกษา ๑. นายชลทรัพย ์ ส ารวมรัมย์
๒. นางสาวสุพิชญา  จอมทอง ๒. นางสาววนัรัฐ  สอนสิทธิ์  ๑. นางอรุณี  วชิาทิตย์ ๒. นายวรัิช   บุญรักษ์
๓. นางสาวประภักสร  ศรีเคน ๓. นางสาวช่อเพชร  กองลี  ๒. นางจรรยา  ศรีมังคละ ๒. นายอรรถชัย  สีเสน
๔. นางสาวอรอนงค์  สิมมาโคตร ๔. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง ๓. นางสาวจรีนันท์ พิศาสตร์รัมย ์ ๓. นายทองเล่ือน  ปุรพรหม
กลุ่มงานจัดเก็บข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล ๕. นางสาวมุทิตา  เทียกทอง ๔. นางสาวสิริญา  เฮงตระกูล   ๔. นายปฐภี  นิมนต์ 
๑. นางสาวอ าไพ  จติวขิาม ๖. นางสาวทัดเกล้า  ชุปวา ๕. นางสาวคณิตฐา  ศิระลาย ๕. นายเสกสรร  แววศรี
๒. นางสาวดวงดาว  บุรมรัตน์  ๗. นางสาวกฤษณา  จนัทะโม ๖. นายอาทิตย ์ ทิมินกุล ๖. นางวสุิดา  ขันอาสา
๓. นางสาวอลิสา นาใจเยน็ ๘. นายณัฐวฒิุ  ยกน้อยวงค์ ๗. นางสาวจนัทิมา  อุดมศรี    ๗. นางสาววนัเพ็ญ  แววศรี
กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ ๙. นายสายนัต์   ดวงอัคฆะ ๘. นางสาวนิจวภิา  ปัญญาวรรณ ๘. นายสุพจน์   ผ่องแผ้ว 
๑. นางสุพัตรา  รักชาติ ๑๐. นายวรพล  เหมืองทอง กลุ่มงานการเงนิและการบัญชี ๙. นายปฏิวติั  สืบสิงห์
๒. นางสาวสุพิชญา  จอมทอง ๑๑. นางสาวลลิตา  จนัทดี              ๑. นายอัครพล พุทธพันธ ์ ๑๐. นายชนินทร์ อินหล่ม
๓. นางสาวขจพีรรณ  พรมบุญ ๑๒. นางสาวจริาภา  กาหวาย  ๒. นางสาวยภุามาศ  ค าเมืองโม้ ๑๑. นางสาวกนกรัตน์  ม่วงน้อย
๔. นางสาวประภาภรณ์  ทรงเหล็กสิงห์ ๑๓. นางสุภาวดี  ดวงจนัทร์เทียม ๓. นางสาวสุภาภรณ์  รังราษฎร์ ๑๒. นายวรโชติ ค าพุทธา
๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ๑๔. นางสาวกาญจนา   สาบ้านบัว ๔. นางสาวณัฐกาญจน์  สินธไุสย ๑๓. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ  
๖. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน กลุ่มงานธรุการและส านักงานอ านวยการ กลุ่มงานพัสดุและสินทรพัย์ ๑๔ นางสาววนัเพ็ญ  ดวงมา
๗. นางสาวดวงดาว บุรมรัตน์ ๑. นางสุภาวดี   ดวงจนัทร์เทียม ๑. นายนิรุต   อุดมศักด์ิ            ๑๕. นายบุญมี  สืบแสน
๘. นางสาวฐิติรัตน์  นาพัง ๒. นางสาวกฤษณา   จนัทะโม      ๒. นายสุริยนั  นามมนตรี ๑๖. นายธวชัชัย  มุ่งรวมกลาง 
๙. นายสายนัต์  ดวงอัคฆะ ๓. นางสาวลลิตา  จนัทดี ๓. นางสาวปวณีา บุทธจิกัร์ กลุ่มงานบรกิาร
๑๐. นางสุภาพ  รัตนชัย ๔. นางสาวจริาภา  กาหวาย ๔. นางสาวล าใย  พรพหมสิทธิ์ ๑. นางสาวยมุะรี  ป้องขวาพล
๑๑. นางพานิชย ์ จนัทจร  ๕. นางสาวเจนจริา  เกษระ ๕. นางสาววรัญญา  จนัทะไพร ๒. นางอารีวรรณ   จลุโสม
๑๒. นางสาวอ าไพ จติวขิาม ๖. นางสาวกาญจนา   สาบ้านบัว ๖. นายกิตติพงษ์  พินิจเจริญ ๓. นางสาวสุพัตรา  ดีท่าโพธิ์ 
๑๓. นางสาววลัินดา  จนัทร์ทะคาม ๗. นางสาววนัเพ็ญ  แววศรี ธนาคารโรงเรยีน/ส านักงานกลุ่มงาน ๔. นางอารยพร  ชาญชรา
๑๔. นางสาวอัจฉรา  จกัรแก้ว ๘. นางสาววนัรัฐ  สอนสิทธิ์   ๑. นางสาวณัฐกาญจน์   สินธไุสย ๕. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
๑๕. นางสาวณัฐชยา  โพธนิักขา ๙. นางสาวช่อเพชร  กองลี ๒. นางสาวยภุามาศ  ค าเมืองโม้ ๖. วา่ที่ ร.ต.หญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
๑๖. นางสาวกชพร  นาคทัศน์ ๑๐. นางสาวทัดเกล้า  ชุปวา ๓. นางสาวสุภาภรณ์   รังราษฎร์ ๗. นายกฤษดา    คะเณทา
๑๗. นางสาวอรินทร  เหล่าทอง ๔. นางสาวคณิตฐา  ศิระลาย ๘. นายอลงกรณ์  นามวชิัย
กลุ่มงานพัฒนาผู้เรยีน ๕. นางสาวสิริญา  เฮงตระกูล ๙. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ
๑. นางสาวฉววีรรณ  ไลยะรัตน์ ๖. นางสาวนิจวภิา  ปัญญาวรรณ ๑๐. นางกัลยา  วชิัยโย
๒. นางสาวกชพร  นาคทัศน์ ๑๑. นางสาวกนกรัตน์  ม่วงน้อย
๓. นายสุนทร  วยิะโส ๑๒. นายยรรยง  ลอยหา 
๔. นางสาวอรินทร  เหล่าทอง ๑๓. นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดม
๕. นางพิศมัย  พิสุทธิ์เจริญ ๑๔. นายราชันย ์  ทองเต็ม 
๖. นายสุพจน์  สิทธดิา ๑๕. นายปริญญา ศรีโบราณ

เครือข่ายผู้ปกครอง

แผนภูมโิครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ดร.ชวนะ ทวีอุทศิ

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

    



กลุ่มบริหารวิชาการ
นางพานิชย์  จันทจร

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารบคุคลและธุรการ
น.ส.วันรัฐ  สอนสิทธิ์

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารบคุคลและธุรการ

กลุ่มบริหารแผนงานฯ และงบประมาณ
นางอรุณ ี วิชาทิตย์

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารแผนงานฯ

กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
นายเฉลิม  นัตนชัย

ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป กิจการ นร.

๗. นางสาวอรอนงค์  สิมมาโคตร ๑๖. วา่ที่ ร.ต.จกัรพงศ์  พรมกมล                               
๘. นางสาววจิติรา  พทาเพชร ๑๗. นายศาสตราวฒิุ  อาจชนะชัย
๙. นางสาวอภิสรา  นาคโคตร ๑๘. คณะครูที่เป็นศิษยเ์ก่าโซ่พิทยท์ุกคน
๑๐. นางสาวประภักสร  ศรีเคน ๑๙. นางสาวสุกัญญา   เนื่องแก้ว
๑๑. วา่ที่ ร.ต.หญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู ๒๐. นายอรรถชัย  สีเสน
๑๒. นายอลงกรณ์  นามวชิัย ๒๑. นายธวชัชัย  มุ่งรวมกลาง 
๑๓. วา่ที่ ร.ต.จกัรพงศ์  พรมกมล ๒๒. นางสาวจริยาภรณ์ สัตยธ์รรม
๑๔. นายศิริเชรษฐ  สร้อยกลางเมือง ๒๓. นางสาวไข่มุก  สุพร
กลุ่มงานส่งเสรมิการท าวิจัย  พัฒนาสื่อ ๒๔. นายวรโชติ  ค าพุทธา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ๒๕. นางวาสนา  หากันได้                                     
๑. นางสาวสุพิชญา  จอมทอง ๒๖. นางสาวจนัทิมา  อุดมศรี
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ๒๗. นางสาวรินรดา   บุดดาค า
๓. นางสาวขจพีรรณ พรมบุญ ๒๘. นายวรัิช  บุญรักษ์
กลุ่มงานทะเบียนวัดประเมินผล ๒๙. นายสิทธพิร  เจาะจง
๑. นางสาวอัจฉรา  จกัรแก้ว ๓๐. นายอาทิตย ์  ทิมินกุล
๒. นางสาวอ าไพ  จติวขิาม ๓๑. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา 
๓. นางสาวณัฐชยา  โพธนิักขา ๓๒. นางสาวฐิติพร นาโควงค์       
๔. นางสาววจิติรา  พทาเพชร ๓๓. นายเกียรติศิณ    สร้อยกลางเมือง 
๕. นางสาวอรอนงค์  สิมมาโคตร กลุ่มงานกิจการนักเรยีน
๖. นางสาวอลิสา  นาใจเยน็ ๑. นายวฒิุกร เติมประชุม
๗. เจา้หน้าที่แนะแนวทุกคน ๒. นายกฤษฎา  ศักด์สิทธกิาร
๘. นางสุภาพ  รัตนชัย ๓. นายศาสตราวฒิุ  อาจชนะชัย                           
๙. นางสาววชิราพรรณ  พรมบุตร ๔. นายอรรถชัย  สีเสน                     
๑๐. นายธวชัชัย  พลเสนา ๕. นายเกียรติศิณ    สร้อยกลางเมือง                 
๑๑. นางสาวอภิสรา นาคโคตร ๖. นายวรัิช  บุญรักษ์
๑๒. นางสาววลัินดา  จนัทร์ทะคาม ๗. นายอลงกรณ์   นามวชิัย
กลุ่มงานควบคุมคุณภาพการศึกษา ๘. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ                                  
๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน ๙. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
๒. รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกคน ๑๐. นายปฏิวติั   สืบสิงห์
๓. ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนทุกคน ๑๑. นางสาวสุกัญญา   เนื่องแก้ว                           
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน  ๑๒. วา่ที่ ร.ต. หญิงนิพัตรภรณ์ ผ่านชมพู
๕. นางสาวธารินี   มิ่งวงศ์ ๑๓. นายราชันย ์ทองเต็ม

๑๔. นายอาทิตย ์ ทิมินกุล                
๑๕. นายสิทธพิร  เจาะจง
๑๖. นายธวชัชัย มุ่งรวมกลาง
๑๗. นายอรรถพล  มาตยสุ์ริย์
๑๘. นางกัลยา  วชิัยโย              
๑๙. นางสาวกนกรัตน์  ม่วงน้อย
๒๐. นางสาวจริยาภรณ์  สัตยธ์รรม
๒๑. นางสาวฐิติพร นาโควงค์       
๒๒. นางวาสนา  หากันได้                                     
๒๓. นายปริญญา ศรีโบราณ
๒๔. นางสาวจนัทิมา  อุดมศรี
๒๕. นางสาวรินรดา   บุดดาค า
๒๖. วา่ที่ ร.ต. จกัรพงศ์  พรมกมล                          
๒๗. นายศาสตราวฒิุ  อาจชนะชัย
๒๘. นางอารยพร  ชาญชรา
๒๙. นางกัลยา   วชิัยโย                                        
๓๐. นายชนินทร์  อินหล่ม


