
        

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
 ที ่ 088  /๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำง กำรบริหำรงำนโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
     ................................................................................ 

เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบท                     
ของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนผลการ                
ด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อาศัย อ านาจพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 (1) และมาตรา 86 จึงแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

นำยสุนทร  เพชรชู  ครู คศ.3   ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

นางกัญจนา  สมชาติ   ครู คศ. ๓  หัวหน้ากลุ่มงาน  
๑. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
         ๑.๑ นายนพดล ศรีสุข   ครผูู้ช่วย   หัวหน้างาน 
         ๑.๒ คณะอนุกรรมการหลักสูตร     คณะท างาน 

 ๑.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ      คณะท างาน 
 ๑.๔ นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์  คร ูคศ.๑      เลขานุการ    

๒. งำนส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน   ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์  ครู คศ.๑    หัวหน้างาน 
      ๒.๒ นางสาวนวนาท    กลิ่นเมฆ     ครูอัตราจ้าง    คณะท างาน 
      ๒.๓ นายสมศักดิ์   บัวหนุน            ครู คศ.๑    คณะท างาน 
      ๒.๔ นายนพดล  ศรีสุข             ครูผู้ชว่ย   เลขานุการ    
๓. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ประกอบด้วย 
        ๓.๑  นางกัญจนา  สมชาติ   คร ูคศ. ๓           หัวหน้างาน 
 ๓.๒ นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู  คศ. ๒      หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

๓.๓ นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์         ครู  คศ. ๒      หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
๓.๔ นางพรพณา   ฤทธิ์ชู                      ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
๓.๕ นางสาวนันทญา  บรรณราช             ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
๓.๖ นางสาวขวัญชนก สังขเ์ทพ        ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
๓.๗ นายกิตติชัย  โสภณอัมพรนนท์          ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๓.๘ นางสาวกฤติมา   แสงทองล้วน  ครู  คศ. ๑       หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
๓.๙ นายโยธิน  นวลมุสิก                    ครผูู้ชว่ย      หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๓.๑๐ นายธีรเทพ   มุกดา             ครู  คศ. ๒   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๑๑ นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว            ครูอัตราจ้าง   เลขานุการสาระ 
          /4.งานแบบเรียน…. 



๔. งำนแบบเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน    ประกอบด้วย 
๔.๑  นางสาวรัฐนูญ์    จันทบรูณ์       ครู  คศ. ๑  หัวหน้างาน 
๔.๒  หัวหน้ากลุ่มสาระ                                                      คณะท างาน 
๔.๓  นางสาวช่อทิพย์  ทองมีสุข     ครู คศ. ๑        เลขานุการ 

๕. งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอนมี   ประกอบด้วย 
๕.๑  นางกัญจนา  สมชาติ   ครู  คศ. ๓  หัวหน้างาน 
๕.๒  นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู  คศ. ๒      หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
๕.๓  นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู  คศ. ๒      หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
๕.๔  นางสาวพรพณา  ฤทธิ์ชู  ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
๕.๕  นางสาวนันทญา  บรรณราช  ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
๕.๖  นางสาวขวัญชนก  สังขเ์ทพ        ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
๕.๗  นายกิตติชัย  โสภณอัมพรนนท์  ครู  คศ. ๑      หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๕.๘  นางสาวกฤติมา   แสงทองล้วน   ครู  คศ. ๑     หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
๕.๙  นายโยธิน  นวลมุสิก                   ครู  ผูช้่วย      หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๕.๑๐ นายธีรเทพ   มุกดา            ครู  คศ. ๒   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕.๑๑ นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว           ครูอัตราจ้าง   เลขานุการสาระ 

๖. งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้   ประกอบด้วย 
๖.๑  นางนริศา   บุระชัด     ครู  คศ. ๒  หัวหน้างาน 
๖.๒  นางสาวรัฐนูญ์   จันทบูรณ์   ครู  คศ.๑        คณะท างาน 
๖.๓  นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ             ครูอัตราจ้าง      คณะท างาน 
๖.๔  นายสมศักดิ์ บัวหมุน   ครู  คศ.๑         คณะท างาน 
๖.๕ นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว  ครูอัตราจ้าง       คณะท างาน 
๖.๖ นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ  ครูผู้ช่วย          เลขานุการ 

๗. งำนพัฒนำสื่อ  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นางสาวนันทญา   บรรณราช           ครู คศ.๑          หัวหน้างาน 
 ๗.๒ นางสาวสุภัคศร  ปากลาว  ครูอัตราจ้าง        คณะท างาน  
 ๗.๓ นางสาวศศิพิมพ์  กองสุข  ครูผู้ช่วย            เลขานุการ      

๘. งำนห้องสมุด     ประกอบด้วย 
๘.๑ นางเรณู    ผดุงฤกษ์   ครู   คศ.๓    หัวหน้างาน 
๘.๒ นางสาวนันทญา   บรรณราช  ครู   คศ.๑  คณะท างาน 
๘.๓ นางสาวสุภัคศร   ปากลาว          ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 

๙. งำนศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
      ๙.๑ นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.๑          หัวหน้างาน 
      ๙.๒ นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
      ๙.๓ นายกูอุดม  สัญญา   คร ูคศ. ๒   คณะท างาน 
      ๙.๔ นางศศิพิมพ์  กองสุข             ครู ผู้ช่วย  เลขานุการ 
๑๐. งำนทะเบียนและระเบียนทำงกำรเรียน ประกอบด้วย 
       ๑๐.๑ นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ ์  ครู คศ.2     หัวหน้างาน 
          /๑๐.2 นายกิตติชัย... 



       ๑๐.2 นายกิตติชัย  โสภณอัมพรนนท์  ครู คศ.๑     คณะท างาน 
       ๑๐.๓ นายสมศักดิ์ บัวหมุน   ครู คศ.๑     คณะท างาน 
       ๑๐.๔  นายกูอุดม  สัญญา   ครู คศ.๒  เลขานุการ 
 ๑๑. งำนรับนักเรียน ประกอบด้วย 
       ๑๑.๑ นายสมศักดิ์  บัวหนุน   ครู คศ.๑     หัวหน้างาน 
       ๑๑.๒ นายกูอุดม   สัญญา             ครู คศ.๒              คณะท างาน 
       ๑๑.๓ นางสาวรัฐนูญ์ จันทบูรณ์     ครู คศ.๑               คณะท างาน 
       ๑๑.๔ นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ           ครูอัตราจ้าง     เลขานุการ 
๑๒. งำน  GPA  และ  PR    ประกอบด้วย 
       ๑๒.๑ นายกูอุดม  สัญญา            คร ูค.ศ ๒            หัวหน้างาน 
       ๑๒.๒ นายสมศักดิ์   บัวหนุน   ครู คศ. ๑          คณะท างาน 
       ๑๒.๓ นายกิตติชัย  โสภณอัมพรนนท์  ครู คศ.๑     เลขานุการ 
๑๓. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
       ๑๓.๑ นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์           ครู คศ.๑     หัวหน้างาน 
       ๑๓.๒ ครูผู้สอนทุกคน                                                     คณะท างาน 
       ๑๓.๓ นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ           ครู คศ.๑       เลขานุการ 
๑๔. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   ประกอบด้วย 

นายธีรเทพ   มุกดา         ครู คศ. ๒     หัวหน้างาน 
นางสาวคณาทิพ  เบ่าล่าย       ครู คศ.๑     เลขานุการ 
๑๔.๑ งำนแนะแนว  ประกอบด้วย 

        ๑) นางสาวปฐมา   ชุมศรี  ครู  คศ.๒  หัวหน้างาน 
         ๒) นายประเสริฐ  จันทร์ทัน ครู  คศ.๑  คณะท างาน  
         ๓) นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว  ครู  คศ.๑  คณะท างาน  
        ๔) นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ ครู  คศ.๑     เลขานุการ 

14.2 งำนกิจกรรมชุมนุม  ประกอบด้วย 
๑) นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย ครู คศ.๑     หัวหน้างาน  
๒) นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นกล่อม ครผูู้ช่วย                     คณะท างาน 

       ๒) นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์ ครู คศ.๑     เลขานุการ 
14.3 งำนกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี ประกอบด้วย 

       ๑) นายประเสริฐ  จันทร์ทัน ครู คศ.๑  หัวหน้างาน 
        ๒) ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับกองลูกเสือทุกระดับชั้น  คณะท างาน 
       ๓) นางสาวสุภัคศร ปากลาว        ครูอัตราจ้าง            เลขานุการ 

14.4 งำนกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร  ประกอบด้วย 
         ๑) นายกิตติชัย  โสภณอัมพรนนท์  ครู คศ.๑  หัวหน้างาน  
         ๒) นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร  ครู คศ.๑  คณะท างาน 
         3) นางสาวสาวิตรี   รักษาพราหมณ์ ครู คศ.๑  เลขานุการ 

๑4.5 งำนกิจกรรมกีฬำและกรีฑำ ประกอบด้วย 
           ๑) นายโยธิน    นวลมุสิก    ครู ผู้ช่วย  หัวหน้างาน  
                   /๒) นายธีรเทพ....   



           ๒) นายธีรเทพ  มุกดา   ครู  คศ.๒  คณะท างาน  
           ๓) นายนพดล    ทองนา   พนักงานราชการ  คณะท างาน  
           ๔) นายประดับ   ณ นคร   ครู  คศ.๒  เลขานุการ  

14.6. งำนกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ประกอบด้วย 
          ๑) นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ.1                หัวหน้างาน  
          ๒) นาย ธีระพล   เกิดเนตร                 ครูอัตราจ้าง     คณะท างาน  
          3) นายนพดล     ทองนา                    พนักงานราชการ  คณะท างาน              
          4) นางสาวนุชนาฎ  พรหมทอง                ครู คศ.๑  เลขานุการ 

14.7 งำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ประกอบด้วย 
         ๑) นางสาวมณีรัตน์  ศิริมาศ                   ครู คศ.๑               หัวหน้างาน  
          ๒) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกคน                                               คณะท างาน 
          ๓) นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์                  ครู คศ.๑            เลขานุการ 
15. งำนกิจกรรมวันส ำคัญ ประกอบด้วย 

15.๑  นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์                     คร ู คศ.๑  หัวหน้างาน 
15.๒  นาย วีรยุทธ  อนุกูล                     ครู คศ.๑  คณะท างาน  
15.๓  นายประเสริฐ  จันทร์ทัน               ครู คศ.๑  คณะท างาน  
15.๔  นายธีระพล  เกิดเนตร   ครู อัตราจ้าง  เลขานุการ 

16. งำนสำรสนเทศบริหำรวิชำกำร   ประกอบด้วย 
         16.๑ นายนพดล  ศรีสุข                         ครผูู้ช่วย   หัวหน้างาน 
         16.๒ นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์                        ครู คศ.2  คณะท างาน 
         16.๓ นางนริศา  บุระชัด                              ครู  คศ.2  คณะท างาน 
         16.๔ นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ                      ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 
17. งำนสำรบรรณวิชำกำร   ประกอบด้วย 

17.๑ นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ                     ครูอัตราจ้าง  หัวหน้างาน 
17.๒ นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว                 ครูอัตราจ้าง   เลขานุการ        

18. งำนพัสดุวิชำกำร ประกอบด้วย 
 18.๑ นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว                 ครูอัตราจ้าง  หัวหน้างาน 
       18.๒ นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ                   ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ       

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      

นางวานีดา  ทองปัสโนว์    ครู คศ.๓     หัวหน้ากลุ่มงาน 
๑.  งำนธุรกำร   
 ๑.๑  นางสุดา  เอ้งฉ้วน    ครู คศ.๒   หัวหน้างาน 
 ๑.2  นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ   ครู คศ.1   คณะท างาน 
 ๑.3  นางสาวพิมพ์ชนก ผุดเพ็ชรแก้ว  ครูธุรการ  คณะท างาน 
 ๑.4  นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์   ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
 ๑.5  นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์   ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
 ๑.6  นางสาวศรีสุดา แก้วสุข   ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
          /๑.7 ว่าที่ร้อยตรี…. 



 ๑.7 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ สีด า   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
 ๑.8 นางสาวสมฤดี กลับรินทร์   ครูผู้ช่วย   เลขานุการ   
๒. งำนอัตรำก ำลังและบรรจุแต่งตั้ง  
 ๒.๑  นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ   ครู คศ.1   หัวหน้างาน 
 ๒.2  นางสาวสมฤดี กลับรินทร์   ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
 ๒.3  นางสาวพิมพ์ชนก ผุดเพ็ชรแก้ว  ครูธุรการ  คณะท างาน 
 ๒.๓  นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์   ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   
๓. งำนทะเบียนและบ ำเหน็จควำมชอบ   
 ๓.๑   นางวานีดา  ทองปัสโนว์   ครู คศ.๓   หัวหน้างาน 
 ๓.๒   นางสุดา  เอ้งฉ้วน    ครู คศ.๒   คณะท างาน 
 ๓.๓   นางสาวสมฤดี กลับรินทร์   ครูผู้ช่วย   คณะท างาน  
 ๓.4   ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ สีด า  พนักงานราชการ  เลขานุการ   
๔. งำนพัฒนำบุคลำกร  
 ๔.๑  นางสุดา  เอ้งฉ้วน    ครู คศ.๒   หัวหน้างาน 
 ๔.2  นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ   ครู คศ.1   คณะท างาน 
 ๔.3  นางสาวพิมพ์ชนก ผุดเพ็ชรแก้ว  ครูธุรการ  คณะท างาน 
 ๔.4  นางสาวศรีสุดา แก้วสุข   ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   
๕. งำนสำรสนเทศ   
 ๕.๑  นางวานีดา  ทองปัสโนว์   ครู คศ.๓   หัวหน้างาน 
 ๕.2  นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ   ครู คศ.1   คณะท างาน 
 ๕.3  นางสาวพิมพ์ชนก ผุดเพ็ชรแก้ว  ครูธุรการ  คณะท างาน 

๕.4  นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์   ครูผู้ช่วย   เลขานุการ   
6.  งำนสวัสดิกำร  
 6.1  นางวานีดา  ทองปัสโนว์   ครู คศ.๓   หัวหน้างาน 
 6.2  นางสุดา  เอ้งฉ้วน    ครู คศ.๒   คณะท างาน 
  6.3  นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ   ครู คศ.1   เลขานุการ   
7 งำนเลขำนุกำรผู้อ ำนวยกำร 

7.1 นายประเสริฐ จันทร์ทัน    ครู คศ.1   หัวหน้างาน 
7.2 นางสาวสมฤดี กลับรินทร์   ครูผู้ช่วย   เลขานุการ     

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 นางจงกล  รจนา         ครู คศ. ๓  หัวหน้ากลุ่มงาน 
๑. งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
 ๑.๑ งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
  ๑) นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์       ครู คศ. ๑  หัวหน้างาน 

 ๒) นางศศิพิมพ์ กองสุข               ครูผู้ช่วย   เลขานุการ   
๑.๒ งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  
 ๑) นางศศิพิมพ์ กองสุข               ครูผู้ช่วย   หัวหน้างาน 
         /๒) นายกูอุดม....   



 ๒) นายกูอุดม  สัญญา   ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
 ๓) นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ       ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๔) นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง    เลขานุการ   
1.3 งำนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) 

1) นางสาวอทิตยา เกตุแก้ว  ครู คศ. ๑  หัวหน้างาน 
2) นายพีรพงศ์ ฤทธิ์เพชร์   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
3) นางสาวศิรินทพย์ บุญแก้ว  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
4) นางศศิพิมพ์ กองสุข   ครูผู้ช่วย   เลขานุการ   

๑.4 งำนโสตทัศนศึกษำ  
 ๑) นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ. ๑  หัวหน้างาน 
 ๒) นายกูอุดม  สัญญา   ครู คศ. ๒  เลขานุการ    

๒. งำนเสริมสร้ำงสัมพันธ์กับชุมชน 
 ๒.๑ งำนประสำนสัมพันธ์กับชุมชน 

๑)  นายประเสริฐ  จันทร์ทัน        ครู คศ.๑   หัวหน้างาน 
๒)  นางอาทิตยา   เกตุแก้ว  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
๓)  นายวีรยุทธ  อนุกูล    ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
๔)  นางมณีรัตน์  คีรีมาศ   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
๕)  นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 

 ๖)  นายธีระพล  เกิดเนตร  ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   
 ๒.๒  งำนประชำสัมพันธ์    
 ๑)  นางเรณู   ผดุงฤกษ์       ครู คศ. ๓  หัวหน้างาน 
 ๒)  นายวีรยุทธ  อนุกูล       ครู คศ. ๑  คณะท างาน 

๓)  นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์    ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
๔)  นางสาวสุภัคศร  ปากลาว            ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   

๓. งำนประกันคุณภำพกำรศกึษำ 
๓.๑ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

๑) นางสาวศิรินทิพย์   บุญแก้ว       ครู คศ. ๑  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 

 ๓) นายพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์   ครู คศ. ๑      คณะท างาน  
 ๔) นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว    ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   
๓.๒  งำนขับเคลื่อนตำมนโยบำย     
 ๑ ) นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ. ๒  หัวหน้างาน 
 ๒) นางพรพณา  ฤทธิ์ชู   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๓) นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 

๔) นางศศิพิมพ์  กองสุข   ครู ผู้ช่วย  คณะท างาน 
๒) นางสาวศิรินทิพย์   บุญแก้ว      ครู คศ. ๑  เลขานุการ  
 
 
         /๔. งานระบบ.... 
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๔. งำนระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร 
 ๔.๑ งำนระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร 
  ๑) นางจงกล  รจนา   ครู คศ. ๓  หัวหน้างาน 
  ๒) นางสุดา  เอ้งฉ้วน   ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
  ๓) นางสาวขวัญชนก  สังข์เทพ  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
  ๔) นางสาวศิรินทิพย์ บุญแก้ว  ครู คศ. ๑  เลขานุการ  
 ๔.๒ งำนอำคำรสถำนที่ 
  ๑) นายสัญญา  เจริญ   ครู คศ. ๒  หัวหน้างาน 
  ๒) นางเรณู  ผดุงฤกษ์ (อาคาร ๒)  ครู คศ. ๓  คณะท างาน 
  ๓) นางวานีดา  ทองปัสโนว์ (โรงอาหาร)    ครู คศ. ๓  คณะท างาน 

๔) นายกูอุดม สัญญา (อาคาร ๓)  ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
  ๔) นายธีรเทพ  มุกดา (อาคารเกษตร) ครู คศ. ๒  คณะท างาน 

๕) นายวีรยุทธ อนุกูล (หอประชุม)  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
๖) นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร(อาคารคหกรรม)   ครู คศ. ๑    คณะท างาน 
๗) นายนพดล  ทองนา  (อาคารพงษ์เพตรา) พนักงานราชการ  คณะท างาน 
๘) นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑      คณะท างาน 
๙) นายโยธิน  นวลมุสิก   ครูผู้ช่วย ครู  คณะท างาน 
๑๐) นายธีระพล  เกดิเนตร  ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   

๔.๓ งำนอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 ๑) นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ. ๒     หัวหน้างาน 
 ๒) นางพรพณา  ฤทธิ์ชู   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๓) นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๔) นางสาวคณาทิพ  เบ่าล่าย  ครู คศ. ๑  เลขานุการ   
๔.๔ งำนสำธำรณูปโภค 
 ๑) นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ. ๑  หัวหน้างาน 
 ๒) นางพรพณา  ฤทธิ์ชู   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 

๓) นายธีระพล  เกิดเนตร   ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   
๔.๕ งำนบริหำรลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
 ๑) นายสัญญา  เจริญ   ครู คศ. ๒     หัวหน้างาน 
 ๒) นางจงกล  รจนา   ครู คศ. ๓  คณะท างาน 
 ๓) นางวานีดา  ทองปัสโนว์  ครู คศ. ๓  เลขานุการ   
 
๔.๖ งำนบ้ำนพักครู 
 ๑) นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ. ๑  หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๓) นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๔) นายกิตติชัย   โสภณอัมพรนนท์  ครู คศ. ๑  เลขานุการ   

         /๔.๗ งานสวน… 
 



๔.๗ งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 ๑) นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ. ๒     หัวหน้างาน 
 ๒) นางพรพณา  ฤทธิ์ชู   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๓) นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
 ๔) นางสาวคณาทิพ  เบ่าล่าย  ครู คศ. ๑  เลขานุการ  

๕. งำนประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
 ๕.๑ งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1) นางจงกล  รจนา   ครู คศ. ๓  หัวหน้างาน 
   2) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว        ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
  3) นางศศิพิมพ์  กองสุข   ครูผู้ช่วย   เลขานุการ   
 ๕.๒ งำนเลขำนุกำรชุมนุมศิษย์เก่ำ 
  ๑)  นายสุนทร   เพชรช ู   ครู คศ. ๓  หัวหน้างาน 

๒) นางจงกล  รจนา   ครู คศ.๓  คณะท างาน 
๓) นายธีรเทพ    มุกดา              ครู คศ. ๒     คณะท างาน 

  ๔) นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
  ๕)  นางสาวศิรินทิพย์  บุญแก้ว    ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
  ๖) นางสาวธีรนันท์   ปานเพชร      ครู คศ. ๑  คณะท างาน 

๗) นายนพดล  ทองนา    ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
 ๘)  นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว   ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   

๖.  งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
 6.๑  นางปฐมา  ชูศักดิ์    ครู คศ. ๒  หัวหน้างาน 
 6.๒  นางกมลรัตน์  คะตะโต   ครู คศ. ๓  คณะท างาน 
 6.๓  นางนริศา  บุระชัด    ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
 6.๔  นางสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ ์   ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
 6.๕  นางสุภาพร  พัฒนรักษา   ครู คศ. ๒  เลขานุการ   
๗. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรทั่วไป   
  ๗.๑ งำนสำรสนเทศ / ธุรกำรและพัสดุ   

 ๑) นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์    ครู คศ. ๑  หัวหน้างาน 
๒) นางศศิพิมพ์  กองสุข   ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 

๗.๒ งำนนิเทศติดตำมและประเมินผล  
 ๑) นางจงกล   รจนา   ครู คศ. ๓  หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวศิรินทิพย์   บุญแก้ว     ครูผู้ คศ. ๑  คณะท างาน  
 ๓) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว  ครูผู้ คศ. ๑  เลขานุการ   

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

นายสัญญา  เจริญ     ครู คศ. ๒  หัวหน้ากลุ่มงาน 
๑. งำนนโยบำยและแผน 
 ๑.1 นางจงกล    รจนา   คร ูคศ.3  หัวหน้างาน 
          /๑.2 นางสาว... 



 ๑.2 นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว   ครู คศ.1  คณะท างาน 
 ๑.3 นางสาวศิรินทิพย์ บุญแก้ว   ครู คศ.1  คณะท างาน 
  ๑.4 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1  เลขานุการ   
๒. งำนกำรเงินและบัญชี 
 ๒.1 นางกมลรัตน์ คะตะโต   ครู คศ.3            หัวหน้างาน 
 ๒.2 นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.2            คณะท างาน 
 ๒.3 นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์  ครู คศ.1  เลขานุการ   
๓. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๓.1 นายสัญญา  เจริญ   ครู คศ.2            หัวหน้างาน 
 ๓.2 นางสาวช่อทิพย์ ทองมีสุข  ครู คศ.1  คณะท างาน 
 ๓.3 นางพรพณา  ฤทธิ์ชู   ครู คศ.1  คณะท างาน 
 ๓.4 นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร  ครู คศ.1  คณะท างาน 
 ๓.5 นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ   ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   
๔. งำนระดมทรัพยำกรและทุนเพื่อกำรศึกษำ 
 ๔.1 นายประเสริฐ จันทร์ทัน  ครู คศ.1  หัวหน้างาน 
 ๔.2 นางปฐมา  ชูศักดิ์   ครู คศ.2  คณะท างาน 
 ๔.3 นางธิดารัตน ์ แซ่เลี้ยว   ครู คศ.1  คณะท างาน 
 4.4 นางสาวอรวลี   เทพนุรักษ์  ครู คศ.1  เลขานุการ   
๕. งำนควบคุมภำยใน 

๕.1  นายสุนทร  เพชรช ู    ครู คศ. 3  หัวหน้างาน  
5.2  นางกัญจนา  สมชาติ   คร ูคศ. ๓  คณะท างาน 
5.3  นางวานีดา  ทองปัสโนว ์   ครู คศ.๓     คณะท างาน 
5.4  นางจงกล  รจนา         ครู คศ. ๓  คณะท างาน 
5.5  นายสัญญา  เจริญ     ครู คศ. ๒  เลขานุการ   

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

นายสุนทร  เพชรชู   ครู คศ. 3  หัวหน้ากลุ่มงาน  
๑. งำนปกครอง  

1) นายสุนทร  เพชรชู   ครู คศ. 3  หัวหน้างาน 
  2) นางสุดา  เอ้งฉ้วน   ครู คศ. 2  คณะท างาน 

3) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  คณะท างาน 
4) นางอังคณา แก้วเมือง   ครู คศ. 2  คณะท างาน 

  5) นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
  6) นายประเสริฐ จันทร์ทัน  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
  7) นายสมศักดิ์  บัวหนุน   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
  8) นายโยธิน   นวลมุสิก   ครผูู้ช่วย   คณะท างาน 
  9) นายธีระพล  เกิดเนตร   อัตราจ้าง  เลขานุการ   
          /๑.๑ งานหัวหน้า... 
 



     ๑.๑ งำนหัวหน้ำระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ   
       นำงสำวอรณ์สิริ  หนูมี    ครู คศ. 1  หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 
  ๑) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 
  ๒) นายธีระพล   เกิดเนตร  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 

 ๓) นายธีรเทพ  มกดา   ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2 
  ๔) นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2  

 ๕) นายสุนทร   เพชรชู   ครู คศ.3  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3 
  ๖) นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3 

 ๗) นางเรณู   ผดุงฤกษ์    ครู คศ.3  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4 
  ๘) นางสาวสุภัคศร  ปากลาว  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4 

 ๙) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5 
 ๑๐) นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5 
      นำยสมศักดิ์  บัวหนุน   ครู คศ.1  หัวหน้าระดับชั้น ม.2 

๑๑) นางจงกล   รจนา            ครู คศ.3   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1 
๑๒) นายกิตติชัย  โสภณอัมพรนนท์ ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1 
๑๓) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ           ครู คศ.2   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2 
14) นางสาวนิตากลุ  ขุนฤทธิ์มนตรี นักศึกษาฝึกฯ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2 
15) นายสมศักดิ์  บัวหนุน  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3 
16) นางสาวจิตสุภา  อินทร์แก้ว  นักศึกษาฝึกฯ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3 
17) นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4 
18) นายพีรพงศ์  ฤทธิ์เพชร์  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4 
19) นายสัญญา  เจริญ   ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5 

 20) นางสาวอรวลี   เทพนุรักษ์  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5 
              นำงอังคณำ   แก้วเมือง   ครู คศ.2  หัวหน้าระดับชั้น ม.2 

  21) นางกัญจนา  สมชาติ   ครู คศ.3  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1 
22) นางสาวศันสนีย์  สว่างจนัทร์  ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1 
23) นางอังคณา   แก้วเมือง  ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2 
24) นางสาวคณาทิพ   เบ่าล่าย  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2 
25) นางสาวนันทญา  บรรณราช  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3 
26) นางสาวสิตานัน   นาคะสรรค์  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3 
27) นางสาวเนติกานต์  ด้วงเลื่อง  นักศึกษาฝึกฯ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3 
28) นายโยธิน   นวลมุสิก   ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 
29) นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 
30) นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4 
31) นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5  
32) นางพรพณา   ฤทธิ์ชู   ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5 

       นำงสุภำพร  พัฒนรักษำ   ครู คศ.2        หัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
   33) นางสุภาภรณ์   ศรีสวัสดิ์    ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1 
           /34) นาง…. 



34) นางปฐมา   ชูศักดิ์   ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/1 
35) นางกมลรัตน์ คะตะโต  ครู คศ.3  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2 
36) นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2 
37) นางสาวกนกวรรณ  ธราพร  นักศึกษาฝึกฯ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/2 

 38) นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.1     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3 
39) นางสาวศิรนิทิพย์   บุญแก้ว  ครู คศ.1    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/3 
40) นางนริศา  บุระชัด   ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 
41) นายวีรยุทธ  อนุกูล     ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 
42) นางสาวจุฬาลักษณ์  กลิ่นกล่อม ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.4/4 

      นำยกูอุดม   สัญญำ    ครู คศ.2  หัวหน้าระดับชั้น ม.5 
 43) นางวานีดา   ทองปัสโนว์    ครู คศ.3  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1 
 44) นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1 

45) นายพีรพงษ์  เทพสุด   นักศึกษาฝึกฯ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1 
      46) นายประเสริฐ  จันทร์ทัน  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2 
 47) นางสาวสมฤดี  กลับรินทร์  ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2 

48) นายประดับ ณ นคร   ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3 
49) นางสาวมณีรัตน์   ศิริมาศ  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3 
50) นางสาวนัฐฏธิดา   วิชัยดิษฐ  นักศึกษาฝึกฯ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3 
51) นายนพดล   ศรีสุข   ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4 
52) นางศศิพิมพ์   กองสุข  ครผูู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4 
53) นายกูอุดม   สัญญา    ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5 
54) นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร ครู คศ.1     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5 
55) นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข  ครู อัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5 

               นำงสุดำ   เอ้งฉ้วน    ครู คศ.2  หัวหน้าระดับชั้น ม.๖  
 56) นางสาวช่อทิพย์   ทองมีสุข  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1 
 57) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1 

58) นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร  ครู คศ.1  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 
59) นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ  ครูอัตราจ้าง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 
60) นางสาวอมรรัตน์   วิจารณ์  ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 
61) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  สีด า พนักงานราชการ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 
62) นางสาวศรัญญา  ไชยธรรม  นักศึกษาฝึกฯ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 
63) นางสุดา   เอ้งฉ้วน   ครู คศ.2  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 
64) นายนพดล  ทองนา   พนักงานราชการ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 

      2.2 งำนเวรยำมและควำมปลอดภัย 
 ๑) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี           ครู คศ. 1        หวัหน้างานเวรยามและปลอดภัย 
 ๒) นายประเสริฐ  จันทร์ทัน  ครู คศ. 1   คณะท างาน 

            ๒.๒.๑ งำนเวรยำมประจ ำวัน  
๑) นายสุนทร เพชรชู   ครู คศ.๓ หัวหน้าเวรประจ าวันจันทร์ 
         /๒) นาง…. 



๒) นางกัญจนา สมชาติ   ครู คศ.๓ หัวหน้าเวรประจ าวันอังคาร 
 ๓) นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.๒ หัวหน้าเวรประจ าวันพุธ 
 ๔) นายกูอุดม สัญญา   ครู คศ.๒ หัวหน้าเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
 ๕) นายธีรเทพ มุกดา    ครู คศ.๒ หัวหน้าเวรประจ าวันศุกร์ 

     2.3 งำนควบคุมควำมประพฤติและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   
๑) นายสุนทร  เพชรชู   ครู คศ. 3  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ.1  คณะท างาน 

  ๓) นายสมศักดิ์  บัวหนุน   ครู คศ.1  คณะท างาน 
๔) นางอังคณา   แก้วเมือง  ครู คศ.2  คณะท างาน 
๕) นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.2  คณะท างาน  
๖) นายกูอุดม   สัญญา    ครู คศ.2  คณะท างาน  
๗) นางสุดา   เอ้งฉ้วน   ครู คศ.2  คณะท างาน 
๘) นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ. 1  คณะท างาน 

  ๙) นายโยธิน   นวลมุสิก   ครผูู้ช่วย   คณะท างาน 
  ๑๐) นายธีระพล  เกิดเนตร  อัตราจ้าง  คณะท างาน 
     2.4 งำนส่งเสริมประชำธิปไตย และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

๑) นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง  ครู คศ. 1  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๓) นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ. 1  เลขานุการ 

     2.5 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
๑) นายสุนทร  เพชรชู   ครู คศ. 3  หัวหน้างาน 
๒) นางสุดา  เอ้งฉ้วน   ครู คศ. 2  คณะท างาน 
3) นายกูอุดม  สัญญา    ครู คศ. 2  คณะท างาน 
4) นายวีรยุทธ  อนุกูล   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
5) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
6)นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  คณะท างาน  
6) นายโยธิน  นวลมุสิก   ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
7) นายนพดล  ทองนา   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
8) นายธีระพล เกิดเนตร   ครูอัตราจ้าง       เลขานุการ   

     2.6 งำนห้องเรียนสีขำว  
๑) นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ. 1  หัวหน้างาน 
๒) นายประเสริฐ  จันทร์ทัน  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๓) นางสาวนุชนาฏ  พรหมทอง  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๔) นางสาวคณิตา  บ่วงราชบพิตร  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๕) นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน  ครู คศ. 1  เลขานุการ   

3. คณะกรรมกำรกลุ่มงำนส่งเสริมสุขภำพนักเรียน  
      3.1 งำนอนำมัยโรงเรียน  

๑) นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ.2  หัวหน้างาน 
        /๒) นางสาว.... 



๒) นางสาวจุฬาลักษณ์  กลิ่นกล่อม  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
      3.2  งำนโภชนำกำรโรงเรียน   

๑) นางสาวธีรนันท์     ปานเพชร  ครู คศ. 1  หัวหน้างาน 
๒) นางธิดารัตน์    แซ่เลี้ยว  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๓) นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ   

4. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๑) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 

๒) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๓) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  เลขานุการ   

      4.1 งำนสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ๑) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 

๒) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๓) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  เลขานุการ   

      4.2 งำนสนับสนุนนักเรียนเรียนร่วม  
  ๑) นางเรณู  ผดุงฤกษ์   ครู คศ. 3  หัวหน้างาน 
  ๒) นางสาวนันทญา  บรรณราช  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
  ๓) นางสาวศิรินทิพย์  บุญแก้ว  ครู คศ. 1  เลขานุการ   
      4.3 งำนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   
  ๑) นางเรณู  ผดุงฤกษ์   ครู คศ. 3  หัวหน้างาน 

 ๒) นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ. 2  คณะท างาน 
 ๓) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  คณะท างาน 
 ๔) นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ. 1  คณะท างาน 
 ๕) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  เลขานุการ   

      4.4 งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
  ๑) นางสาวอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 

 ๒) นางเรณู  ผดุงฤกษ์   ครู คศ. 3  คณะท างาน 
 ๓) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  คณะท างาน 
 ๔) นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ. 1  คณะท างาน 
 ๕) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  เลขานุการ   

      4.5 งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง   
๑) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 
๒) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  คณะท างาน 

  ๓) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  เลขานุการ    
      4.6 งำนเครือข่ำยชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน   

  ๑) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 
 ๒) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  คณะท างาน 

๓) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  เลขานุการ   
 
        /5.งานสาร…. 



5. งำนสำรสนเทศ  
  ๑) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 

 ๒) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  คณะท างาน 
๓) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  เลขานุการ   

     5.1 งำนสำรสนเทศกลุ่มและ/ธุรกำรและพัสดุ   
  ๑) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 

 ๒) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  คณะท างาน 
๓) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
๔) นางสาวกฤติมา  แสงทองล้วน  ครู คศ. 1  เลขานุการ        

     5.2 งำนนิเทศติดตำมและประเมินผล 
 ๑) นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  ครู คศ. 2  หัวหน้างาน 

๒) นางสาวอรณ์สิริ  หนูมี   ครู คศ. 1  คณะท างาน 
   ๓) นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ. 2  เลขานุการ   

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าหน้าที่ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการบริหารจัดการ โดยอาศัยเอกสารการจัดองค์กร 
และพรรณนางานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีแก่ทางราชการอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

         สั่ง ณ วันที่  ๒๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 

  (นายบุญเลิศ ทองชล)  
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 


