
   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต 
นายแพทริค   กาโมร 

 

นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 

 

1) งานวิชาการ (การจัดการ) 
2) งานวัดผลและประเมินผล 
3) งานไอซีที 
4) งาน School Bus 
5) งานแนะแนว 
6) งานประชาสัมพันธ ์
7) งานกิจกรรม 
8) งานอาคารสถานที่ (ปฏิบติั) 
9) งานจราจร/ความปลอดภัย 
10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 

1) งานวิชาการ (บริหาร) 
2) งานอนุบาล 
3) งานบุคคล 
4) งานวีซ่าครู-นักเรียน 
5) งานรับนักเรียน 
6) งานโภชนาการ 
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1) การจัดสรรงบประมาณ  
2) การเงิน 
3) งานบัญชีและภาษีต่างๆ 
4) งานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
5) งานสินทรัพย์ 
6) Coffee Shop 
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

นางจุฬารัตน์   เขื่อนป้อ 

 

ที่ปรึกษา 
นายชูเกียรติ  กมลโกมุท 
นางอัมพร  กมลโกมุท 

นางสาวลัดดาพร  ลากาส 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
ผู้อ านวยการ  

นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ 
 

 

นางสาวมัลลิกา  พรหมสวรรค์ 
 

1) งานแผนและนโยบาย 
2) งานประเมิน ภายใน-ภายนอก 
3) งานอ านวยการ 

-ตราสารจัดตั้ง 
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
-งานขอเปิดและขยายห้องเรียน 
-เอกสารข้อมูลโรงเรียน 

4)  งานสารบรรณ 
5) งาน KPI-TQM 
6) งานอาคารสถานที่ (เอกสาร) 
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

 

1) งานทะเบียน 
2) งานสาธารณสุข 
3) งานครูต่างชาติ (ค่าตอบแทน) 
4) งานเครื่องแบบนักเรียน 
5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

นายดอนพนา   เทพบุญ 
 

ผู้จัดการ 
นางสาวกัลยาณี  อินวาทย์ 

 

หวัหน้าฝ่าย 

 ชมรมครูและผู้ปกครอง 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปี พ.ศ.2565 

บริษัท แอมบาสเดอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
นางอัมพร  กมลโกมุท 
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ผู้รับใบอนุญาต 
 

 

นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 

 

1) งานวิชาการ (การจัดการ) 
2) งานวัดผลและประเมินผล 
3) งานไอซีที 
4) งาน School Bus 
5) งานแนะแนว 
6) งานประชาสัมพันธ ์
7) งานกิจกรรม 
8) งานอาคารสถานที่ (ปฏิบติั) 
9) งานจราจร/ความปลอดภัย 
10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

 

1) งานวิชาการ (บริหาร) 
2) งานอนุบาล 
3) งานบุคคล 
4) งานวีซ่าครู-นักเรียน 
5) งานรับนักเรียน 
6) งานโภชนาการ 
7) งานกีฬา 
8) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1) การจัดสรรงบประมาณ  
2) การเงิน 
3) งานบัญชีและภาษีต่างๆ 
4) งานพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง 
5) งานสินทรัพย์ 
6) Coffee Shop 
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

นางจุฬารัตน์   เขื่อนป้อ 

 

ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ผู้อ านวยการ  
ผู้อ านวยการ 

 
 

นางสาวมัลลิกา  พรหมสวรรค์ 
 

1) งานแผนและนโยบาย 
2) งานประเมิน ภายใน-ภายนอก 
3) งานอ านวยการ 

  -ตราสารจัดตั้ง 
  -ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  -งานขอเปิดและขยายห้องเรียน 
  -เอกสารข้อมูลโรงเรียน 

4)  งานสารบรรณ 
5) งาน KPI-TQM 
6) งานอาคารสถานที่ (เอกสาร) 
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

  

นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

 

1) งานทะเบียน 
2) งานสาธารณสุข 
3) งานครูต่างชาติ (ค่าตอบแทน) 
4) งานเครื่องแบบนักเรียน 
5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

นายดอนพนา   เทพบุญ 
 

ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ 

 

ผู้ช่วย 
1) นายพรเทพ  พิสุทธิว์าณิชย์ 
2) นางธันยนันท์  ชยานันทิพัฒน ์
3) นางบัวผาย  ศิริวิสูตร 
4) นางสาวบงกช  นาคะปรีชา 

 

 
 

ผู้ช่วย 
1. นางสาวสุภาพร   พลฤทธิ์  

ผู่ช่วย 
1. นางสาวสุทธิดา  นาเมืองรักษ ์

 

 
 

ผู้ช่วย 
1. นางมะลิวัลย์    ตั้งประดิษฐ ์ 

ผู้ช่วย 
1. นางสริศา  ระตะเจริญ 
2. นางสาวยภุาวรรณ   จิระมหาโภคี 
3. นางสาวปภาวรินทร์  สอนศรีนุสรณ ์
4. นายวชิราวธุ   นวลค า 
5. นางอรวรรณ  เมธาธรพูน 
6. นายสาทร  เนตรประสิทธิ ์
  

หวัหน้าฝ่าย 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปี พ.ศ.2565 

บริษัท แอมบาสเดอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จ ากัด 

 

ชมรมครูและผู้ปกครอง 
ผู้อ านวยการ 

 



       
  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต 
นายแพทริค   กาโมร 

 

นางสาวศรีแพร  ธนะขว้าง 

 

นางจุฬารัตน์   เขื่อนป้อ 

 

ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ผู้อ านวยการ  
นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์ 

 

 

นางสาวมัลลิกา  พรหมสวรรค์ 
 

นายพรเทพ  พิสุทธิ์วาณิชย์ 

 

 

นายดอนพนา   เทพบุญ 
 

ผู้จัดการ 
นางสาวกัลยาณี  อินวาทย์ 

 

ผู้ช่วย 
1. นายพรเทพ  พิสุทธิว์าณิชย์ 
2. นางธันยนันท์  ชยานันทิพัฒน ์
3. นางบัวผาย  ศิริวิสูตร 
4. นางสาวบงกช  นาคะปรีชา 

ผู้ช่วย 
1. นางสาวสุภาพร   พลฤทธิ์  

ผู้ช่วย 
1. นางสาวสุทธิดา  นาเมืองรักษ ์

 

 
 

ผู้ช่วย 
1. นางมะลิวัลย์    ตั้งประดิษฐ์  

ผู้ช่วย 
1. นางสาริศา  ระตะเจริญ 
2. นางสาวยภุาวรรณ   จิระมหาโภคี 
3. นางสาวปภาวรินทร์  สอนศรีนุสรณ ์
4. นายวชิราวธุ   นวลค า 
5. นางอรวรรณ  เมธาธนพูน 
6. นายสาทร  เนตรประสิทธิ ์

หวัหน้าฝ่าย 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปี พ.ศ.2565 

บริษัท แอมบาสเดอร์ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จ ากัด 

 

ชมรมครูและผู้ปกครอง 
ผู้อ านวยการ 

 

อ านวยการ 
1. นายปริญญา   ศุภกาญจนพันธุ์ 
2. นายสิรภพ     อนนท ์
3. นางจิรัติกาล  ลาพา 
4. นางสาวกัญชรยี์   วงศ์ประเสริฐ 
5. นางสาวพิไลพร   สุภาศรี 
6.นางสาวสุรีรัตน์  สีลารวม  

 

 
 

อ านวยการ 
1. นางสาวทัศนันท์   มากมงคล 

 

 
 

อ านวยการ 
1. นายพีระพงษ์   ดวงด ี
2. นางสาวพิพัฒนพร  สิงหล 
3. นายวัชระ   ธนะขวา้ง 

อ านวยการ 
1. นางสาวชุรินธร    มณวีรรณ ์
2. นางสาวมลธิชา   มาลาพร 
3. นางสาวชลากร   สินธุสะอาด 
4. นางจิดาภา   ชมภูแสน 
5. นางอมรัตน์  ภีระค า 
6. นางสาวขวญักมล  จีนวงศ์ 
7. นายชูนพคุณ  ค าเขยีว 
8. นางสาวกาญจนา จี้อาทิตย ์
9. นางสาวชนากานต์   อนันต์ศฤงคาร 


