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ผู้บริหาร
นายวีระ คงกระจ่าง

เอกลักษณ์โรงเรียน
เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา

อัตลักลักษณ์โรงเรียน
เป็นคนดี มีน้าใจ

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ประกอบด้วย

ต้นสน คลื่นทะเลและหาดทราย แสดงถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียนซึง่
อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ล้อมรอบด้วยวงกลมบนพื้นสีเหลือง
ด้านบนมีข้อความ โรงเรียนมัธยมท่าแคลง จังหวัดจันทบุรี
ด้านล่างมีข้อความ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
ต้นสน 8 ต้น หมายถึงการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
คลื่นทะเล 4 ลูก หมายถึงหลักธรรมที่นาพาไปสู่ความสาเร็จ 4 ประการ (อิทธิบาท 4)
หาดทราย
หมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน

วิสัยทัศน์
สร้างโรงเรียนที่อบอุ่น ชุมชนไว้วางใจ ร่มรื่นทันสมัย พัฒนาทุกคนให้เป็นคนดี เรียนรู้เต็มที่ตาม
ศักยภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนา

พันธกิจ
1. สร้างระบบบริหารจัดการที่มีบรรยากาศอบอุ่น ทางานด้วยความร่วมมือและเป็นกัลยาณมิตร และ
ยึดมั่นในระเบียบวินัย
2. สร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนจากผู้ปกครองและชุมชน
3. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

2
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือที่ครอบคลุม เพื่อให้เกิดสารสนเทศในการติดตามและพัฒนาผู้เรียนได้
เป็นรายบุคคล พยายามพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดาริคือ เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการบริหารสถานศึกษา

เป้าประสงค์
1. บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเสียสละ ทาความดีด้วยความจริงใจ
2. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลง อัตราการจบการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่อยู่บนพื้นฐาน การจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ

คาขวัญประจาโรงเรียน
รู้รักสามัคคี ศึกษาดี มีคุณธรรม

คติธรรมประจาโรงเรียน
ธมฺมจารี สุข เสติ

ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

สีประจาโรงเรียน
สีน้าเงิน หมายถึง
สีขาว หมายถึง

ความสงบสุข
ความมีคุณธรรม

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นสนทะเล

ประวัติโรงเรียนมัธยมท่าแคลง
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ 6 ตาบลสนามไชย อาเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี มี
พื้นที่ 41 ไร่ เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดท่าแคลง
(ท่าแคลงวิทยาคาร) เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 34 คน ในนามสาขาโรงเรียนท่า
ใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” โดยมีพระครูใบฎีกาลออ จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดท่าแคลง กรรมการสภาตาบล
สนามไชย และกรรมการวัดท่าแคลงเป็นผู้สนับสนุน
ปีการศึกษา 2530 สภาตาบลสนามไชยได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลังขนาด 4 ห้องเรียน
ห้องส้วม 2 ที่ ที่ปัสสาวะ 1 ที่ บริเวณสาธารณะทุ่งสน หมู่ที่2 ตาบลสนามไชย อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
(ปัจจุบันขึ้นกับนายายอาม) ได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากโรงเรียนนายายอามพิทยาคม
และโรงเรียนบางกะจะ จึงได้ย้ายจากโรงเรียนวัดท่าแคลง (ท่าแคลงวิทยาคาร) มาเรียนยังสถานที่สร้างใหม่ ใน
ปีการศึกษานี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 53 คน
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อนึ่งเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จผ่าน
โรงเรียนสาขาท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” ได้ทอดพระเนตรเห็นอาคารเรียนชั่วคราวและกาลังก่อสร้าง จึง
ได้พระราชทานเงินจานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ผ่านคุณพระพิมล โครตศรีเมืองและคุณถาวร กุล
โชติ ปลัดอาเภอท่าใหม่เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
ปีการศึกษา 2531 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครบทั้ง 3 ระดับ ระดับละ 1 ห้องเรียน จานวน
74 คน และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” และคหบดีจังหวัดจันทบุรี ท่านเจ้า
อาวาสวัดท่าแคลง ราษฎรชาวตาบลสนามไชย และคณะครูอาจารย์ที่มาทาการสอนได้ช่วยเทพื้นคอนกรีตใน
ชั้นเรียนครบทั้ง 4 ห้อง
ปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนสาขาท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2532 และจัดสรรงบประมาณค่าใช้สอยสาหรับจ้างผู้ชานาญการและเป็นค่าพาหนะ
สาหรับครู-อาจารย์ที่เดินทางมาสอน
ปีการศึกษา 2533 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตรากาลังครูมาให้ 3 อัตรา และเงินพาหนะสาหรับ
ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่มาดูแลการเรียนการสอนและค่าใช้สอย
ปีการศึกษา 2534 – 2535 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตรากาลังครูจานวน 3 อัตรา รับย้าย
ข้าราชการครูจานวน 1 อัตรา จัดสรรเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน ค่าวัสดุ ค่าพาหนะผู้บริหารและผู้ช่วย
ผู้บริหารมาดูแลการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2535 มีข้าราชการครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน
นักเรียน จานวน 93 คน และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากราษารในตาบลสนามไชยช่วยกันสร้างสนาม
บาสเก็ตบอล ขนาด 22 x 32 ตารางเมตร จานวน 1 สนามใช้เงินค่าก่อสร้างประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน)
ปีการศึกษา 2536 มีนักเรียน 141 คน และได้ฝากนักเรียนชั้น ม.1 ไว้ที่โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์
ราษฎร์นุกูล” 1 ห้องเรียน ในปลายปีการศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนมัธยมท่าแคลง” กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2537
ปีการศึกษา 2537 มีนักเรียน 171 คน จัดแผนการเรียนเป็น 2-2-1/0-0-0 และกรมสามัญได้จัดสรร
งบประมาณรวม 20 รายการ มูลค่า 11,565,100.- บาท เป็นค่า
ก. ก่อสร้างอาคารเรียน, อาคารประกอบ, บ้านพักครูและบ้านพักนักการ
ข. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการบริการและการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2538 มีนักเรียน 227 คน โรงเรียนได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2538 โดยมีศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีได้มาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายอานาจ เพ่ง
จิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดจันทบุรี ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในสานักงาน 1 เครื่ อง และนาย
ประวัฒน์ อุตตะโมต ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน 5 เครื่อง
ปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน 306 คน ครู 13 คน ลูกจ้างประจา 3 คน ได้รับความช่วยเหลือจากคุณ
คมคาย พลบุตร สส.จันทบุรี บริจาควิทยุสื่อสารจานวน 1 ชุด คุณประวัฒน์ อุตตะโมตและคุณธวัชชัย อานาม
พงษ์ สส.จันทบุรี จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง และในวันที่ 31 มกราคมโรงเรียน
ได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทาพิธีเปิดป้ายโรงเรียน โดยผู้อานวยการสามัญศึกษาจังหวัดจันทบุรีมาเป็น
ประธาน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ประกาศผลการประเมินผู้บริหารจากตาแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่
วันที่ 29 ธันวาคม 2538 และแต่งตั้งนายดารง พรพานิช เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
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ปีการศึกษา 2540 จัดแผนการเรียน 3-4-3/0-0-0 เดือนตุลาคม 2540 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณา
แต่งตั้งให้นายดารง พรพานิช ไปรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์และ
สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดจันทบุรีได้แต่งตั้งให้ นายนิรันดร์ ขจรชีพ ผู้ช่วยผู้อานวยการสามัญศึกษาจังหวัด
มาทาหน้าที่แทนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมท่าแคลงอีกตาแหน่งหนึ่ง
ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาพิจารณาแต่งตั้งให้ นายนิรนั ดร์ ขจรชีพ มาดารงตาแหน่งอาจารย์
ใหญ่ของโรงเรียน จัดแผนการเรียนเป็น 3-3-4/1-0-0 และเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก โรงเรียน
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 5 x 8 เมตรจานวน 5 ห้องเรียน สิ้น
เงินค่าก่อสร้างไปทั้งสิ้นประมาณ 300,000.- บาท
ปีการศึกษา 2542 กรมสามัญศึกษาจัดสรรอาคารเรียนกึ่งถาวร 1 หลัง งบประมาณ 1,200,000 บาท
ปีการศึกษา 2543 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 3-3-3 / 2-2-2
ปีการศึกษา 2544 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 2-3-3 / 2-2-2
ปีการศึกษา 2545 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 2-2-3 / 2-2-2
ปีการศึกษา 2546 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 2-2-2 / 2-2-2
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 นายนิรันดร์ ขจรชีพ ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 นางกมลรัตน์ จรูญชัย อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
เครือหวายวิทยาคม ย้ายมารับตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
ปีการศึกษา 2552 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 196 คน
วันที่ 30 ธันวาคม 2552 นางจันทรัตน์ รัตน์จรูญชัย (กมลรัตน์ จรูญชัย) ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม และนายเสนอ นวนกระโทก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์
ย้ายมารับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ครู นักเรียน ร่วมกันทาบุญเลี้ยงพระในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ปีการศึกษา 2553 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 184 คน จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ปีการศึกษา 2554 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 185 คน
ปีการศึกษา 2555 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 168 คน จัดงาน “มัธยมท่าแคลง
สัมพันธ์” ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 หารายได้สร้างป้ายและรั้วโรงเรียนด้านถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
ปีการศึกษา 2556 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 145 คน
ปีการศึกษา 2557 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 132 คน ได้รับงบประมาณจานวน
395,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
ปีการศึกษา 2558 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 ได้รับอนุญาตจากเขตพื้นที่การศึกษาให้เปิด
การศึกษาทางเลือกในโรงเรียนมีนักเรียน 126 คน แยกเป็นนักเรียนในระบบ 109 คน นักเรียนทางเลือก 17
คน
ปีการศึกษา 2559 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 121 คน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
นายเสนอ นวนกระโทก ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร และ
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มารับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนมัธยม
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ท่าแคลง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพม.17 เป็นงบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 350,000 บาท
งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย 135,250 บาท
ปีการศึกษา 2560 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 97 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สพม.17 เป็นงบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย 535,100
บาท
ปีการศึกษา 2561 จัดแผนชั้นเรียน 1-1-1 / 1-1-1 มีนักเรียน 85 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สพม.17 เป็นงบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 196,000 บาท งบดาเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย 15,854
บาท ผู้อานวยการสมพงษ์ เปรมปิยศรี ได้ย้ายไปโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” มารักษาการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 วันที่ 15
มีนาคม 2562 นายวีระ คงกระจ่าง รองผู้อานวยการโรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง มารับตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ตามคาสั่งศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิคมวิทยา
1. นายสมศักดิ์ สาราญรื่น
2. นายธวัชชัย ศรีสมบัติ
3. นางละออง อยู่ในสุข
4. นางสาวสุธินี บุญล้อม
5. นายอุทิศ เฮงศิริ
6. พระอธิการทัศนัย ฐานุตตโร
7. นายบรรเลง พร้อมพรรค
8. นางสาวนัฐวรรณ์ อยู่ในสุข
9. นายวีระ คงกระจ่าง

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการและเลขานุการ
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมท่าแคลง ปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ช่วยผู้อานวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป

- การวางแผนอัตรากาลังและการ
กาหนดตาแหน่ง
- งานสถิติครูและนักเรียน
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
- วินัยและการรักษาวินัย
- การออกจากราชการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานครูที่ปรึกษา และงาน
ระดับชั้น
- ระบบสารสนเทศฝ่าย
บริหารงานบุคคล
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- งานธุรการ
- งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน
- งานโภชนาการและสวัสดิการ
- งานปฏิคม
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภค
- งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- งานสหกรณ์ร้านค้า
- งานกิจการนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน
- งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
อบายมุขและเอดส์
- งานระเบียบวินัยนักเรียน
- งานสวัสดิการนักเรียนและประกัน
อุบัติเหตุ
- งานระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ประสานเครือข่ายการศึกษา
- งานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- ระบบสารสนเทศฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้
- งานวัดผลประเมินผล
- งานทะเบียนและการเทียบโอน
ผลการเรียน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
และส่งเสริมรักการอ่าน
- งานนิเทศการศึกษา
- งานแนะแนว
- งานส่งเสริมความรู้ ประสาน
ความร่วมมือ พัฒนาวิชาการฯ
- งานประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
- การรับนักเรียน และ DMC
- งานกิจการลูกเสือ
- งานกิจการนักศึกษาวิชาทหาร
- งานจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- งานจัดการเด็กพิการเรียนร่วม
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน
- งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนและวิถีพุทธ
- งานระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- งานแผนงาน
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
- งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและควบคุมภายใน
- งานการเงินและการบัญชี
- งานพัสดุและสินทรัพย์
- การจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน
- งานยานพาหนะ
- ระบบสารสนเทศฝ่าย
งบประมาณและสินทรัพย์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

