
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที่  78  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ใน 4 กลุ่มบริหำรงำน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  

........................................................................ 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  ๒๕๔๗ และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำร คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ไปยังคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบริหำรสถำนศึกษำ ด ำเนินไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร มุ่ งผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้ งคณะกรรมกำร                       
4 กลุ่มบริหำรงำน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
       ๑. นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    
       ๒. นำงศศิพิมพ์   วรรณกูล  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

     ๓. นำยชัชวำล   พฤกษ์พงศ์พันธ์        รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
       ๔. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
       ๕. นำงสำวรัศมี  วงวิลัย  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
หน้าที ่
           ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวกให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะท ำงำนตำมค ำสั่ง   
   ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
      นำงศศิพิมพ์   วรรณกูล  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

หน้าที ่   
          วำงแผน ก ำกับ ติดตำม ดูแล งำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  

      นำยนิติกร    ระดม   ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

หน้าที่    
         1. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ในกำรวำงแผน ก ำกับ ติดตำม ดูแล  งำนของ
กลุ่มบริหำรวิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
          2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

 

 



- 2 – 

 

      นำงวิภำพรรณ   เพ็ชรจรูญ  หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
หน้าที ่   
           1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร คนที่ ๑ 
           ๒. ก ำกับ ประสำน อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำม งำนในโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มงำนจัดกำร 
เรียนกำรสอน ให้เกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ดังนี้ 

2.๑ งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2.๒ งำนโครงกำรหลักสูตรพิเศษ  
2.3 งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
2.4 งำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน 
2.5 งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
2.6 งำนวิจัยในชั้นเรียน 
2.7 งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
2.8 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

      นำงสำวขวัญใจ    ภำสพันธุ์  หัวหน้ำกลุ่มงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

หน้าที ่    
      1. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร คนที่ ๒ 

     ๒. ก ำกับ ประสำน อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำม งำนในโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มงำนสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ให้เกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ดังนี้ 

2.๑ งำนรับนักเรียน 
2.๒ งำนทะเบียนนักเรียน 
2.๓ งำนวัดและประเมินผล 
2.๔ งำนส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
2.๕ งำนแนะแนวและกำรให้ค ำปรึกษำ 
2.๖ งำนบริกำรทำงวิชำกำร 
2.7 งำนส ำนักงำนวิชำกำรและแผนงำน 

   3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 1. นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 2. นำยนิติกร  ระดม    ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรและ  
                 หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
 3. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ   หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดกำรเรียนกำรสอน   
                 หัวหน้ำงำนรับนักเรียนและผู้ประสำนงำนฝึกประสบกำรณ์ 
 4. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์   หัวหน้ำกลุ่มงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน      
                 กำรสอน และหัวหน้ำงำนทะเบียนนักเรียน 
 5. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 6. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 7. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ ์   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูวิทยำศำสตร์       
                  และเทคโนโลยี 
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          8. นำงสำวกรรณิกำ        ใยมะเริง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
                และวัฒนธรรม และหัวหน้ำงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
          9. นำงอุไรวรรณ            คงเกินทุน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
       และรองหัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 

10. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    
11. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
12. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

        13. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
        14. นำงสำวพิสมัย           ดวงพิมำย  หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้งำนห้องสมุด           
                                                                         และหัวหน้ำโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
        15. นำงสำวรมย์รวินทร์ อินทโชติ   หัวหน้ำงำนแนะแนวและให้ค ำปรึกษำ 
 16. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 17. นำยพงศ์นท ี  คงถำวร   หัวหน้ำงำนนิเทศกำรเรียนกำรสอน  และ  

     รองหัวหน้ำงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ  
18. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   หัวหน้ำงำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
19. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  หัวหน้ำงำนวิจัยในชั้นเรียน 
20. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว   หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
21. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  หัวหน้ำงำนวัดและประเมินผล 
22. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   หัวหน้ำงำนบริกำรทำงวิชำกำร 
23. นำงสำวรวิพร           พรมไชย   หัวหน้ำงำนส ำนักงำนและงำนแผนงำน 
24. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ   หัวหน้ำงำนโครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 
25. ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี 
๒๖. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี   สร้ำงนำนอก  หัวหน้ำงำนก ำกับดูแลนักศึกษำวิชำทหำร 
2๗. นำยฐิติวัฒน์  ผำสุขเมือง  งำนทะเบียนนักเรียน 
2๘. นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ ่  งำนทะเบียนนักเรียน 
2๙. นำงสำวนูรีดำ            มะลี   งำนทะเบียนนักเรียน 
๓๐. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม  งำนวัดผลและประเมินผล 
3๑. นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร  งำนวัดและประเมินผล 
3๒. นำงสำวเปรมจิต  จันนุช   เจ้ำหน้ำที่โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
3๓. นำยวีระศักดิ ์           ค ำพำมำ   เจ้ำหน้ำที่โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
3๔. นำยกิติศักดิ ์  บุญสุข   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและงำนโรเนียว  
 

หน้าที ่
  1. ร่วมประชุมวำงแผนก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

2. ด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
     3. ประสำนงำนขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนในกลุ่มบริหำรวิชำกำรให้สอดคล้องและเป็นไปตำมนโยบำยของ

โรงเรียน และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ 

    4. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี สรุปผลกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลต่อผู้บริหำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  หัวหน้ำงำน 
  2. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง   รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ   คณะท ำงำน 
  ๔. นำงศิโรรัตน์  เรืองคง   คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว   คณะท ำงำน 
  6. นำยมนระวี  ศักดิ์ธนำกูล  คณะท ำงำน 
  7. นำงศิริรัตน์  บุญสนอง  คณะท ำงำน 
  8. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  คณะท ำงำน 
  9. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ  คณะท ำงำน 
    10. นำงสำวพิสมัย           ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
    11. นำงสำวรมย์รวินทร์ อินทโชติ   คณะท ำงำน    
    12. นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ่  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          1. ประสำน วำงแผน ด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

           2. ประเมินผล ติดตำมผลกำรใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
จุดเน้นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

           3. ร่วมกันออกแบบ และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นไปตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
และสอดคล้องตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น 

           4. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดอัตรำก ำลังกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรก ำหนด  คำบ
สอนของครูให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

           5. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่หลักสูตรสถำนศึกษำ 
           6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 4. งานโครงการหลักสูตรพิเศษ  
  1. นำยนิติกร  ระดม   หัวหน้ำงำน 
  2. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน  รองหัวหน้ำงำน 
  3. นำยพงศ์นที  คงถำวร   รองหัวหน้ำงำน 
  4. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
  5. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
  6. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
  7. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
  8. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
  9. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
         10. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
         11. นำงสำวรวิพร            พรมไชย           คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
         12. นำงศิโรรัตน ์  เรืองคง   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
         13. นำงสำวทัศนีย์  ฝอยทอง           คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น  
         14. นำยวีระศักดิ์            ค ำพำมำ  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
         15. Miss Zahra  Taghadomi  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
         16. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
         17. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
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         18. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
         19. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
         20. นำงสำวณัฐชยำ   จิตมำศ   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย   
         21. นำยฐิติวัฒน ์  ผำสุขเมือง  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
  22. นำงสำวเปรมจิต จันนุช   คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
  23. Mr. Dean  Escalente  คณะท ำงำน ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
  24. นำงสำวนันทิดำ อัปมะโต   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          1. วำงแผน ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแต่ละคณะท ำงำนให้
สอดคล้องกับปฏิทินกำรบริหำรงำนของโรงเรียน  
          2. พัฒนำ ส่งเสริมโครงกำรหลักสูตรพิเศษแต่ละโครงกำรให้สอดคล้องสนองนโยบำย จุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร เพ่ือให้โรงเรียนมีควำมเป็นเลิศด้ำนบริหำรจัดกำร (Best  Practice) 

               3. ประสำนงำนเครือข่ำยทำงกำรศึกษำและแสวงหำควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ(MOU) กับหน่วยงำนรำชกำรอื่น 
มหำวิทยำลัย และองค์กรเอกชนที่มีควำมพร้อมและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโรงเรียน 

                    4. ปฏิบัติหนำ้ที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
5. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย           คณะท ำงำน 
๓. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์           คณะท ำงำน 
๔. นำงรพีพรรณ กรุณำพิทักษ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี         คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  คณะท ำงำน 
๖. นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ        คณะท ำงำน 
๗. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ คณะท ำงำน 
๘. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   คณะท ำงำน 
๙. นำงขนิษฐำ  แปงมูล  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ     คณะท ำงำน 
๑๐. นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   เลขำนุกำร 

 

หน้าที ่  
          1. วำงแผนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำร ให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยกำรศึกษำของโรงเรียน  
          2. วำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วัดผลและประเมินผล  
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          3. เสนอแนะควำมคิดเห็น และให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียน  และบุคลำกรภำยนอกโรงเรียนเพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริหำรวิชำกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
          4. ประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครูและบุคลำกร ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมตัวชี้วัด มำตรฐำน          
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนก ำหนด 
          5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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6. งานนิเทศการเรียนการสอน 
 1. นำยพงศ์นที  คงถำวร   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  รองหัวหน้ำงำน 
 ๓. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์  คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน  คณะท ำงำน 
 6. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ   คณะท ำงำน 
 7. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   คณะท ำงำน  
 8. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว   คณะท ำงำน  
 9. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์  คณะท ำงำน  
        10. นำงพนิดำ  สำระรักษ์  คณะท ำงำน 
 11. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   คณะท ำงำน 
 12. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  คณะท ำงำน 
 13. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
 14. นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์  คณะท ำงำน 
 15. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  คณะท ำงำน 
 16. นำงสำวพิสมัย           ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
 17. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
     1. วำงแผน ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรนิเทศกำรสอนภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     2. ออกแบบเครื่องมือกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอน 
     3. สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอน 
     4. พิจำรณำ ส่งเสริม ให้ค ำแนะน ำ ติดตำมผลกำรนิเทศกำรสอนของครูผู้สอน 
     5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

7. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 1. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์  รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำยณัฐพร  จันทร์ประณต  คณะท ำงำน 
 4. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช   คณะท ำงำน 
 5. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล  คณะท ำงำน 
 6. นำยไตรภพ  สุทธกุล   คณะท ำงำน  
 7. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  คณะท ำงำน 
 8. นำงนำงสำวนันทิดำ อัปมะโต   คณะท ำงำน 
 9. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  คณะท ำงำน 
 10. นำงสำวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน  
 11. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   เลขำนุกำร 
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หน้าที ่
          1. วำงแผนจัดระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในกำรพัฒนำวิชำกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          2. ส่งเสริม ให้ค ำปรึกษำแก่ครูในกำรผลิตสื่อนวัตกรรม ICT และ DLIT มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
          3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ค ำปรึกษำกำรใช้ ICT เพ่ือกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          4. พัฒนำระบบกำรจัดเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนำครูในกำรใช้ ICT สื่อมัลติมิเดียในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ของนักเรียน 

     5. จัดท ำบัญชีสื่อและนวัตกรรม ด้ำน ICT ของครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

8. งานวิจัยในชั้นเรียน 
 1. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  รองหัวหน้ำงำน 
 ๓. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ   คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์  คณะท ำงำน 
 ๕. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
 ๖. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
 ๗. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   คณะท ำงำน 
 ๘. นำยมนระวี  ศักดิ์ธนำกูล  คณะท ำงำน 
 ๙. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ  คณะท ำงำน 
 ๑๐. นำงสำวพิสมัย           ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
 ๑๑. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          1. วำงแผน ก ำหนด กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมงำนวิจัยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ 
ปฏิทินปฏิบัติงำนของโรงเรียน   
          2. อบรม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติกำรวิจัยในชั้นเรียน   
และกำรวิจัยผลงำนทำงวิชำกำร 
          3. ส่งเสริมพัฒนำครูในกำรจัดท ำวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียนตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

               4. ติดตำม และประเมินผลกำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน และกำรท ำวิจัยผลงำนทำงวิชำกำร  
พร้อมรำยงำนผลกำรติดตำมและน ำเสนอฝ่ำยบริหำร เพ่ือหำแนวทำงปรับปรุงแก้ไข 

               5. จัดท ำวิจัยสถำนศึกษำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
               6. จัดท ำกิจกรรมประกวดงำนวิจัยดีเด่นโดยคณะกรรมกำรคัดเลือกงำนวิจัยของกลุ่มสำระฯ ละ 1 ผลงำน                        

จัดเวทีน ำเสนอผลงำน มอบรำงวัลและเกียรติบัตรให้กับผลงำนวิจัยดีเด่นที่ได้รับรำงวัลตำมล ำดับ 
               7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 9. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 1. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน  
 ๔. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  คณะท ำงำน 
 ๕. นำยพงศ์นที  คงถำวร   คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   คณะท ำงำน 
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 ๘. นำยวรพันธ ์  สิทธิเสรี   คณะท ำงำน  
 ๙. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  คณะท ำงำน 
 ๑๐. นำงอุไรวรรณ           คงเกินทุน  คณะท ำงำน 
 1๑. นำงสำวพิสมัย           ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
 ๑๒. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   คณะท ำงำน 
 1๓. นำงสำวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          1. วำงแผนก ำหนดรูปแบบกระบวนกำรพัฒนำนักเรียนและเตรียมควำมพร้อมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร    
ในทุกระดับ 
          2. จัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง ทันสมัย ตรงตำมจุดประสงค์ จุดเน้น นโยบำยของ
กระทวงศึกษำธิกำร 
          3. คัดกรอง แยกประเภทนักเรียนเรียนร่วมและเรียนรวมที่มีควำมบกพร่องในแต่ละประเภท 
          4. วำงแผนจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้แก่ครูผู้สอน และกิจกรรมเสริมในกำรพัฒนำนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง 
ด้ำนกำรเรียนรู้ 
          5. ประสำนงำนกับผู้ปกครอง ครูผู้สอน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมบกพร่องให้พัฒนำเต็มศักยภำพ 
          6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑0. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ   คณะท ำงำน 
 ๔. นำยบุญวัตร  เมฆรัศมีธร  คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  คณะท ำงำน 
 ๗. นำยวรพันธ ์  สิทธิเสรี   คณะท ำงำน 
 ๘. นำยพงศธร  อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน 
 9. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  คณะท ำงำน 
        10. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   คณะท ำงำน 
        ๑1. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   คณะท ำงำน 
        ๑2. นำยฐิติวัฒน ์  ผำสุขเมือง  คณะท ำงำน 
        ๑3. นำงสำวนูรีดำ   มะลี   คณะท ำงำน 
        ๑4. นำงสำวณัฐชยำ   จิตมำศ   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          1. วำงแผน ก ำหนดปฏิทิน ขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ ง 
โดยค ำนึงถึงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ  
          2. ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน สถำนศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
(SAR)ประจ ำปี เพ่ือเผยแพร่และรำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัดส ำหรับรองรับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ 
          3. วิเครำะห์ รวบรวม สรุปโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้บรรลุตำมประเด็นพิจำรณำ 
และตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
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          4. ประมวลผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ วิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนจุดที่ควรพัฒนำ และติดตำม
ตรวจสอบกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยใน และกำรประเมินภำยนอก
สถำนศึกษำของปีถัดไป และร่วมให้ค ำแนะน ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
          5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑1. งานรับนักเรียน 
 1. นำงวิภำพรรณ   เพ็ชรจรูญ        หัวหน้ำงำน 
 2. นำยพงศ์นที    คงถำวร       รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงสำวสุภำวดี   พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 
 4. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว     คณะท ำงำน 
 5. นำงสำวรวิพร  พรมไชย   คณะท ำงำน 
 6. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวเปรมจิต   จันนุช     คณะท ำงำน 
 ๘. นำยวีระศักดิ์  ค ำพำมำ    คณะท ำงำน 
 ๙. นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร    คณะท ำงำน 
 ๑๐. นำยกิติศักดิ์             บุญสุข     คณะท ำงำน  
 1๑. นำงสำวกรรณิกำ   ใยมะเริง    เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          1. ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรแบ่งพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำ 
          2. ก ำหนดแผนกำรรับนักเรียน โดยประสำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          3. ด ำเนินกำรรับนักเรียนตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
          4. ประเมินผลและรำยงำนผลกำรรับนักเรียนให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับทรำบ 
          5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑2. งานทะเบียนนักเรียน 
 1. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์  หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวนูรีดำ  มะลี   รองหัวหน้ำงำน 
 ๓. นำงสำวรวิพร  พรมไชย   คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ่  คณะท ำงำน 
 ๖. นำยฐิติวัฒน ์  ผำสุขเมือง  คณะท ำงำน 
 7. นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร  คณะท ำงำน  
 8. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   เลขำนุกำร  

   
หน้าที ่  
         1. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนระดับชั้นเรียน และโรงเรียน 
         2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร และปฏิทินปฏิบัติกำรงำนทะเบียนของโรงเรียน 
         3. จัดท ำทะเบียนประวัตินักเรียนเข้ำใหม่ และตรวจสอบนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับ   

และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          4. ประสำนกับครูที่ปรึกษำ และผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่ำนักเรียนมีปัญหำ   
          5. ตรวจสอบคุณวุฒิกำรศึกษำของนักเรียนตำมที่หน่วยงำน 
          6. ออกหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน  ประกำศนียบัตรและหลักฐำนทำงทะเบียนอ่ืน ๆ ของโรงเรียน 
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          7. ให้บริกำรข้อมูลในด้ำนกำรเรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
          8. ด ำเนินกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ของงำนทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในกำรตรวจสอบ 
และมีควำมปลอดภัย 
          9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑3. งานวัดและประเมินผล 
 1. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  หัวหน้ำงำน 
 2. นำยพงศ์นที  คงถำวร   รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   คณะท ำงำน 
 4. นำยอนุรักษ์  ยั่งยืน   คณะท ำงำน 
 5. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
 6. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  คณะท ำงำน 
 7. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
 8. นำยไตรภพ  สุทธกุล   คณะท ำงำน 
 9. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล  คณะท ำงำน 
 10. นำงสำวรวิพร           พรมไชย   คณะท ำงำน   
 11. นำงสำวสุกฤตำ         ชำวนำฮี   คณะท ำงำน 
 12. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  คณะท ำงำน 
 13. นำงสำวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
 14. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม  คณะท ำงำน 
 14. นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร  คณะท ำงำน 
 15. นำงสำวณัฐชยำ   จิตมำศ   เลขำนุกำร 
  

หน้าที ่  
          1. ควบคุม ดูแล และด ำเนินกำรวัดผล ประเมินผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 
ว่ำด้วยกำรวัดผลและประเมินผล 

                   2. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน และปฏิทินปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำรด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล 
          กำรเรียน 

        3. ฝึกอบรมให้ค ำแนะน ำบุคลำกรในโรงเรียนเกี่ยวกับกำรวัดผลและประเมินผล ตลอดจนจัดท ำเอกสำร     
เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรเรียน  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        4. รวบรวม และด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเป็น ปพ.๕ เสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเพื่ออนุมัติผลกำรเรียนจัด
สอบซ่อม/เรียนเสริม 
        5. จัดเรียนเสริมสอบซ่อมนักเรียนที่มีผลกำรเรียน ๐ ร มส มผ และจัดเรียนซ้ ำหรือสอบแก้ตัวเป็นกรณีพิเศษ 
        6. จัดหำ จัดซื้อโปรแกรมส ำเร็จรูป เพ่ือให้ด ำเนินกำรวัดผล และประเมินผลกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพ 
        7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑4. งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
 1. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย    หัวหน้ำงำน 
 2. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์ (ห้องวงโยธวำทิต) คณะท ำงำน 
 3. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม (ห้องนำฎศิลป์)  คณะท ำงำน 
 4. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์ (ห้องยูโด)  คณะท ำงำน 
 5. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์ (สนำมบำสเกตบอล) คณะท ำงำน 
 6. นำยนคร  ชูสอนสำย (สนำมฟุตซอล)  คณะท ำงำน 
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 7. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม (ห้องคอมพิวเตอร์) คณะท ำงำน 
 8. ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล (อุทยำนกำรศึกษำ,ห้องลูกเสือ)คณะท ำงำน 
 9. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด  (ห้องนวัตกรรม ๑) คณะท ำงำน 
 10. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์ (ห้องนวัตกรรม ๒) คณะท ำงำน 
 11. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ  (ห้องพระพุทธ)  คณะท ำงำน 
 12. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง  (ห้องจักรีนฤบดินทร์) คณะท ำงำน 
 13. นำงสำวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์ (ห้องแนะแนว)  คณะท ำงำน 
 14. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี (ห้องสมุด)  คณะท ำงำน 
 15. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ (ห้องเรียนสีเขียว)  คณะท ำงำน 
 16. นำยกิติศักดิ์  บุญสุข  (ห้องเรียน L.C.L.) คณะท ำงำน 
 17. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ  (ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์) เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          1. วำงแผนพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ให้กับนักเรียน 
          2. จัดท ำทะเบียนแหล่งกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
          3. จัดบริกำรแหล่งกำรเรียนรู้และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักเรียน บุคลำกร และชุมชน 
          4. ประสำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดท ำสำรสนเทศ กำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
          5. จัดท ำข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และของสถำนศึกษำ   
ในกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
          6. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑5. งานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
 1. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          1. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมและกำรแนะแนวกำรศึกษำแก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
          2. เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกทุนกำรศึกษำ โควตำพิเศษ ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
          3. จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมแนะแนว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนก ำหนด 
          4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑6. งานบริการทางวิชาการ 
 1. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวรวิพร  พรมไชย   รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง   คณะท ำงำน 
 4. นำยกิติศักดิ์  บุญสุข   คณะท ำงำน 
 5. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม  คณะท ำงำน 
 6. นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร  คณะท ำงำน 
 7. นำงวิภำพรรณ  เพ็ชรจรูญ  เลขำนุกำร 
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หน้าที ่  
          1. ให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวก แก่ครู นักเรียน และหน่วยงำนภำยนอกในด้ำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
ภำยในโรงเรียนเพ่ือท ำกิจกรรม หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ หรืองำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชน 
          2. ให้บริกำรแก่สถำบันกำรศึกษำในกำรน ำนิสิต นักศึกษำ เข้ำรับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ  
          3. ให้กำรบริกำร ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ และกำรทดสอบ 
ทุกระดับจำกหน่วยงำนภำยนอก 
          4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้มอบหมำย 

๑7. งานส านักงานวิชาการและงานแผนงาน 
 1. นำงสำวรวิพร  พรมไชย   หัวหน้ำส ำนักงำนและงำนแผนงำน 
 2. นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ่  งำนพัสดุ 
 3. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  งำนสำรสนเทศ 
 4. นำงสำวนูรีดำ  มะลี   งำนสถิติและสำรสนเทศนักเรียน 
 5. นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร  งำนสถิติและสำรสนเทศนักเรียน 
 6. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม  งำนสถิติและสำรสนเทศนักเรียน 
 7. นำยกิติศักดิ์  บุญสุข   งำนส ำนักงำน 
 

หน้าที ่  
          1. จัดระบบงำนสำรบรรณ งำนรับ – จ่ำย หนังสือรำชกำร ให้เป็นไปตำมระเบียบและวิธีปฏิบัติทำงสำรบรรณ 
ของทำงรำชกำร 
          2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
          3. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และสรุปผลกำรใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้         
          4. จัดท ำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ ครุภัณฑ์ ในส ำนักงำนกลุ่มบริหำร
วิชำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
          5. ควบคุม ท ำสถิติ กำรเบิกจ่ำย กำรยืมคืนวัสดุครุภัณฑ์ ในส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
          6. ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และบ ำรุงรักษำ วัสดุครุภัณฑ์ 
          7. ประสำนงำน ให้กำรบริกำรด้ำนเอกสำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และส ำนักงำนกลุ่มบริหำร 
ทุกกลุ่มบริหำร 
          8. จัดท ำส ำเนำเอกสำร สื่อสิ่งพิมพ์  
          9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้มอบหมำย 
 

๑8. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 1. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  รองหัวหน้ำงำน 
 ๓. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  คณะท ำงำน 
 ๔. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน 
 ๕. ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล  คณะท ำงำน 
 ๖. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์  คณะท ำงำน 
 ๘. นำยวิชิตพล  จันทร์จงปรำณี  คณะท ำงำน 
 ๙. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  คณะท ำงำน 
 ๑๐. นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ่  เลขำนุกำร 
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หน้าที ่  

               1. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร 
          2. ขับเคลื่อนโครงกำรสถำนศึกษำพอเพียง 
          3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
       นำยชชัวำล พฤกษ์พงศ์พันธ์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
หน้าที ่
          ก ำกับ ติดตำม ดูแล งำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

       นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
หน้าที ่  
          ๑. ร่วมมือกับรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ ก ำกับ ติดตำม ดูแล งำนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ   
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1. นำยชัชวำล  พฤกษ์พงศ์พันธ์  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 2. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ/ 
       หัวหน้ำกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ 
 3. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ   หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน 
 4. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ     หัวหน้ำงำนก ำหนดนโยบำยและแผน 
 5. นำงจุติพร  เมฆบุตร   หัวหน้ำงำนตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ 
 6. นำงสำวกนกวรรณ ทองด ี   หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ   
 7. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี   หัวหน้ำงำนควบคุมภำยใน  
 8. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ        หัวหน้ำงำนกำรเงิน 
 9. นำงสำวทัศนีย์ ฝอยทอง  หัวหน้ำงำนกำรบัญชี 
         10. นำยบุญวัตร  เมฆรัศมีธร  หัวหน้ำงำนระดมทรัพยำกรและกองทุน 
         11. นำยอนุรักษ ์  ยั่งยืน   หัวหน้ำงำนสมำคมผู้ปกครองและครูฯ 
         12. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   หัวหน้ำงำนพัสดุ 
         13. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต  หัวหน้ำงำนจัดท ำเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
         14. นำงศิโรรัตน์  เรืองคง        หัวหน้ำงำนตรวจสอบเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
         15. นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง    หัวหน้ำงำนเบิกจ่ำยพัสดุ/งำนมลูนิธิพระครูสวุรรณสุทธำรมย์   
         16. นำงสำวประภำพร กุลวงษ์   หัวหน้ำโครงกำรโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ 
         17. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์  หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ/หัวหน้ำงำนเก็บรักษำเงิน 
         18. นำยอธิบดี  เชิดชู   เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 
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หน้าที ่  
          ๑. ร่วมประชุม วำงแผนให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 ๒. ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนในสว่นที่รับผิดชอบ ของกลุ่มบริหำรงบประมำณใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย 
 ๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 
 

       นำยณฐภณ  สิริอิสรำ   หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน 
 

 หน้าที ่  
          1. ให้กำรปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนกำรปฏิบัติงำนในขอบข่ำยภำรกิจของงำนก ำหนดนโยบำยงำน
แผนงำน งำนสำรสนเทศ งำนควบคุมภำยใน และงำนตรวจสอบ ติดตำม และรำยงำนกำรใช้บประมำณให้เกิด
ประสิทธิภำพและได้ผลดี 
 2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
4. งานก าหนดนโยบายและแผนงาน 

 1. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงจุติพร  เมฆบุตร   รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯภำษำไทย 
 4. นำงสำวทัศนีย์ ฝอยทอง  คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์ 
 5. นำยฐิติวัฒน ์  ผำเมืองสุข  คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์ฯ 
 6. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ 
 7. นำยพงศธร  อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯสุขศึกษำฯ 
 8. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯศิลปะฯ 
 9. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ 
        10. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย   คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ 
        11. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว   คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
        12. นำงสำวพิสมัย   ดวงพิมำย  คณะท ำงำน/แผนงำนห้องสมุด 
        13. นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ   คณะท ำงำน/แผนงำนแนะแนว 
        14. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ   คณะท ำงำน/แผนงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
        15. นำงสำวรวิพร           พรมไชย   คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
        16. นำงสำวประภำพร กุลวงษ์   คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
        17. นำงสำวฐิติพร            พูลสวสัดิ์  คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
        18. นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก  คณะท ำงำน/แผนงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
        19. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  

                    1. รวบรวมข้อมูลสภำพปัญหำและควำมต้องกำรภำยในโรงเรียนเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน และคู่มือกำรบริหำรโรงเรียน 
 3. ประสำนงำนกับงำนตรวจสอบ ติดตำม และรำยงำนกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 4. สรุปและรำยงำนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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5. งานสารสนเทศ 
 1. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงจุติพร  เมฆบุตร   คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯภำษำไทย 
          4. นำงสำวศิริพร           ชำวนำวัง  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์ 
 5. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์ฯ 
 6. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ 
 7. นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ่  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯสุขศึกษำฯ 
 8. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯศิลปะฯ 
 9. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ 
        10. นำงสำวนัฐชำ           จุ้ยจั่น   คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ 
        11. นำงสำวฐิติพร            พูลสวสัดิ์  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
        12. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  คณะท ำงำน/สำรสนเทศงำนห้องสมุด 
        13. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน/สำรสนเทศงำนแนะแนว 
        14. นำงสำวเปรมจิต จันทร์นุช  คณะท ำงำน/สำรสนเทศโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
        15. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
        16. นำยอธิบด ี  เชิดชู   คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
        17. นำงสำวสมใจ           ภัทรพงศ์ศำนติ์  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
        18. นำงสำววิลำวรรณ พรรณำภพ  คณะท ำงำน/สำรสนเทศกลุ่มบริหำรทั่วไป 
        19. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ 

                    1. จัดท ำและดูแลระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 2. รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 3. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

6. งานควบคุมภายใน 
 1. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   หัวหน้ำงำน 
 2. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   คณะท ำงำน 
 4. นำยฐิติวัฒน ์  ผำเมืองสุข  คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
          5. นำงสำววรรนิศำ เสนำบุตร  คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 6. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 7. นำยบุญวัตร  เมฆรัศมีธร  คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 8. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น  คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 9. นำงสำวธัญจิรำ  จุนทวิเทศ  คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
        10. นำยนพดล   เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรทั่วไป 
        11. นำงสำวสุภัสสร  จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน/กลุ่มบริหำรทั่วไป 
        12. นำงจุติพร   เมฆบุตร   เลขำนุกำร 
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 หน้าที่      
          ๑. วิเครำะห์ ควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนกำรก ำกับกำรตรวจสอบติดตำม 
 2. ประสำนงำนจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้เกิดควำมปลอดภัย 
 3. จัดท ำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

7. งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ 
   1. นำงจุติพร   เมฆบุตร   หัวหน้ำงำน 
   2. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   รองหัวหน้ำงำน 
   3. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   คณะท ำงำน 
   4. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          ๑. ด ำเนินกำร กำรเสนอแบบอนุมัติด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
        ๒. ด ำเนินกำรขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
        ๓. ติดตำม ตรวจสอบ ควบคุม รำยงำนกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
        ๔. ด ำเนินกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต OUC 
        ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
 

       นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง  หัวหน้ำกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ 
 

หน้าที ่  
          1. ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ งำนกำรเงิน งำนบัญชี งำนเก็บรักษำเงิน  
งำนพัสดุและสินทรัพย์ และงำนระดมทรัพยำกรและกองทุนให้เกิดประสิทธิภำพและได้ผลดี 
   2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

8. งานการเงิน 

                   1. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ   หัวหน้ำงำน 
   2. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  รองหัวหน้ำงำน 
   3. นำงสำวสภุำวด ี พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 
   4. นำยบุญวัตร  เมฆรัศมีธร  คณะท ำงำน 
   5. นำยอนุรักษ์  ยั่งยืน   คณะท ำงำน   
   6. นำงสำวทัศนีย์  ฝอยทอง  เลขำนุกำร 
   7. นำยอธิบดี  เชิดชู   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  
          ๑. ด ำเนินกำรเบิกเงินจำกคลังกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง ให้เป็นไปตำมระเบียบ           
และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
        ๒. จัดท ำระบบเงินเดือนค่ำจ้ำงครูและบุคลำกร 
        ๓. จัดท ำรำยงำนแยกประเภทของเงินทุกประเภท เพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำยและเงินคงเหลือ 
        ๔. จัดท ำเอกสำรกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
        ๕. ควบคุม ดูแล และติดตำมกำรช ำระเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
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       ๖. เสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
       ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

9. งานบัญชี 
     1. นำงสำวทัศนีย์            ฝอยทอง  หัวหน้ำงำน 
     2. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  รองหัวหน้ำงำน   
     3. นำงสำวสุภำวด ี พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 
     4. นำยบุญวัตร            เมฆรัศมีธร  คณะท ำงำน 
     5. นำยอนุรักษ์            ยั่งยืน   คณะท ำงำน 
     6. นำงสำววนำภรณ ์  มีโถ   เลขำนุกำร 
     7. นำยอธิบดี   เชิดช ู   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่  
          ๑. จัดท ำบัญชีกำรเงินให้เป็นปัจจุบัน 
        ๒. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงินให้เป็นปัจจุบัน 
        ๓. จัดท ำหรือจัดหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และแบบรำยงำนเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
        ๔. ติดตำม ตรวจสอบ และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 
        ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

10. งานตรวจสอบบัญชี 
 

                 นำงจุติพร    เมฆบุตร            หัวหน้ำงำนตรวจสอบบัญชี 
 

หน้าที ่  
          ๑. ตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของจ ำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชี 
   ๒. รำยงำนผลกำรตรวจบัญชี กรณีเกิดข้อผิดพลำด 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

11. งานตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจ าวัน 

   ๑. นำงศิโรรัตน ์  เรืองคง   หัวหน้ำงำน 
   ๒. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต  คณะท ำงำน 
   ๓. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   คณะท ำงำน 
   4. นำงสำวประภำพร กุลวงษ์   คณะท ำงำน 
   5. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ 
          1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน โดยระบุรำยละเอียดตำมเลขที่ใบเสร็จและจ ำนวนเงินรวม          
รับทั้งสิ้นไว้ด้ำนหลังส ำเนำใบเสร็จฉบับสุดท้ำย พร้อมลงลำยมือชื่อก ำกับ 
   2. บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทรำบและตรวจสอบได้ 
 

12. งานเก็บรักษาเงิน 
   1. นำงสำวสภุำวด ี พุทธรัตน์  หัวหน้ำงำน 
   2. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ   คณะท ำงำน 
   3. นำงสำวทัศนีย์  ฝอยทอง  เลขำนุกำร 
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หน้าที ่  
          ๑. คณะท ำงำนอันดับที่ ๑ และ ๓  เก็บรักษำกุญแจตู้นิรภัยของโรงเรียน 
 ๒. คณะท ำงำนอันดับที่ ๒ เก็บรักษำรหัสตู้นิรภัยของโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

13. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 1. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   หัวหน้ำงำน 
 2. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต  รองหัวหน้ำงำน 
 3. นำยจำรุพงศ์            กวำงษ ี   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯภำษำไทย 
 4. นำงสำววนำภรณ ์ มีโถ   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์ 
 5. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์ฯ 
 6. นำยอนุรักษ์             สวัสด ี   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ/ 
       พัสดุกลุ่มบริหำรบุคคล 
 7. นำงสำววิลำวัณย์ รัตนคช   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯสุขศึกษำฯ 
 8. นำยมนระวี  ศักดิ์ธนำกูล  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯศิลปะฯ 
 9. นำงสำวประภำพร กุลวงษ์   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ/ 
       พัสดุกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

10. นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ 
11. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
12. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ  คณะท ำงำน/พัสดุงำนห้องสมุด 
13. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   คณะท ำงำน/พัสดุงำนแนะแนว 
14. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  คณะท ำงำน/พัสดุโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
15. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ   คณะท ำงำน/พัสดุโครงกำรห้องเรียนพิเศษ 
16. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
17. นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ่  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
18. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
19. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
20. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
21. นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
22. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน  คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรทั่วไป 
23. นำงศิโรรัตน ์  เรืองคง   คณะท ำงำน/พัสดุกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
24. นำงสำวศิริพร           ชำวนำวัง  เลขำนุกำร/พัสดุกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 

หน้าที ่ 
          ๑. วำงแผนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับพัสดุและสินทรัพย์ 
   ๒. ก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้เงินงบประมำณ 
เพ่ือเสนอต่อคณะท ำงำนอ ำนวยกำร หรือผู้อ ำนวยกำรแล้วแต่กรณี 
        ๓. ด ำเนินกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
        ๔. ด ำเนินกำร ควบคุม ติดตำม บ ำรุงรักษำ เบิกจ่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์และจ ำหน่ำยครุภัณฑ์ 
        ๕. บันทึกรำยกำรเบิกจ่ำยโดยผ่ำนระบบ e-GP 
        ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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14. งานระดมทรัพยากรและกองทุน 
   1. นำยบุญวัตร  เมฆรัศมีธร  หัวหน้ำงำน 
   2. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง  รองหัวหน้ำงำน 
   3. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์  คณะท ำงำน 
   4. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์  คณะท ำงำน 
   5. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   คณะท ำงำน  
   6. นำงสำวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
   7. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ   คณะท ำงำน 
   8. นำยอนุรักษ์  ยั่งยืน   คณะท ำงำน 
   7. นำงสำวทัศนีย์           ฝอยทอง  เลขำนุกำร 
   8. นำยอธิบดี  เชิดชู   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 หน้าที ่  
          ๑. น ำเสนอโครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้คณะท ำงำนสถำนศึกษำเห็นชอบ  
        ๒. กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพ่ือกำรศึกษำ  
        ๓. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
        ๔. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สิน 
        ๕. สรุปประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
        ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

15. งานยานพาหนะ 
   1. นำงสำวสภุำวด ี พุทธรัตน์  หัวหน้ำงำน  
   2. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ   รองหัวหน้ำงำน 
   3. นำงสำวศิริพร           ชำวนำวัง  คณะท ำงำน 
   4. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต  คณะท ำงำน 
   5. นำยสมชำย  ต้นก ำเนิดไทย  คณะท ำงำน/พนักงำนขับรถยนต์ 
   6. นำยมนต์ชัย  โชติกุลภักดี  คณะท ำงำน/พนักงำนขับรถยนต์ 
   7. นำยอธิบด ี  เชิดชู   เลขำนุกำร 
 

 หน้าที ่ 
          ๑. จัดเตรียมรถยนต์และพนักงำนขับรถยนต์ไปรำชกำร ตำมหนังสือสั่งกำร หรือใบอนุญำตกำรใช้รถยนต์ 
เพ่ือไปรำชกำรตำมที่ได้รับอนุมัติแล้วจำกผู้อ ำนวยกำรหรือรองผู้อ ำนวยกำรที่มีอ ำนำจสั่งกำร 
        ๒. ดูแลรักษำรถยนต์ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนมีควำมสะอำดเรียบร้อย 
        ๓. ดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนขับรถยนต์ ทั้งในเวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำรให้ปฏิบัติ         
ตำมระเบียบแบบแผน 
        ๔. สรุปรำยงำนกำรใช้รถยนต์แต่ละคัน กำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ เติมน้ ำมันรถยนต์ ต่อทะเบียนภำษี         
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
        ๕. บริกำรยำนพำหนะ ประสำนและแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนยำนพำหนะ 
        ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
               นำยพลพีระ          วงศ์พรประทีป              รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

หน้าที ่
  ๑. ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๒. วำงแผนปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  ๓. เป็นคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนโดยต ำแหน่ง 
  ๔. รับผิดชอบ ประสำนงำนชมรมศิษย์เก่ำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน (บำงเขนวิทยำ) 
  ๕. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้  

๕.๑ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง     
                ๕.๒ งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง และกำรออกจำกรำชกำร 

    ๕.๓ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  
    ๕.๔ งำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมดีควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
    ๕.๕ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

        ๕.๖ งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน  
    ๕.๗ งำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ  
    ๕.๘ งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำร  
    ๕.๙ งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร 
    ๕.๑๐ งำนแผนงำนบุคคล 
    ๕.๑๑ งำนพัสดุบุคคล 
    ๕.๑๒ งำนสำรสนเทศ 

          ๖. รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและโรงเรียน ศึกษำงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ของโรงเรียนทั้งด้ำนระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ 
          ๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

                นำงสำวกรรณิกำ       ไทยใจอุ่น                                ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

หน้าที ่
          ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

๒. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๓. ก ำกับ ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก ติดตำมงำนในโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

          ๔. ผู้ชว่ยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ติดตำมงำนในโครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
          ๕. ผู้ชว่ยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลรับทรำบนโยบำยและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร
และโรงเรียน ศึกษำระเบียบ แนวปฏิบัติต่ำง ๆ ให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ  
          ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 ๒. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล/ 
                                                                         หัวหน้ำงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ 
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          ๔. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  หัวหน้ำงำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
          ๕. นำยนคร  ชูสอนสำย  หัวหน้ำงำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
          ๖. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  หัวหน้ำงำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง  
                                                                         และกำรออกจำกรำชกำร   
          ๗. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  หัวหน้ำงำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำง 
                                                                         กำรปฏิบัติรำชกำร  
 ๘. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  หัวหน้ำงำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมดี   
                                                                         ควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ 
  ๙. นำงสำวฐิติพร           พูลสวัสดิ ์  หัวหน้ำงำนแผนงำนบุคคล 
 ๑๐. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร 
 ๑๑. นำงสำววนฐัชำ จุ้ยจั่น   หัวหน้ำงำนพัสดุ 
 14. นำยรังสรรค์  เดิมประโคน  หัวหน้ำงำนสำรสนเทศ 
        ๑3. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   หัวหน้ำงำนวำงแผนอัตรำก ำลัง และกำรก ำหนด 
                                                                         ต ำแหน่ง / เลขำนุกำร 
 ๑4. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. วำงแผนก ำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
          ๒. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   ๓. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
   ๔. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
          ๕. ก ำกับติดตำม ให้กำรด ำเนินงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดผลดีต่อองค์กร 
   ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

3. หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร 
               นำงสำวกรรณิกำ      ไทยใจอุ่น       
หน้าที ่
          ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
          ๒. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
          ๓. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ดังนี้  

      ๓.๑ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง     
      ๓.๒ งำนสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง และกำรออกจำกรำชกำร 

  ๓.๓ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  
                ๓.๔ งำนทะเบียนประวัติและบ ำเหน็จควำมดีควำมชอบ ส่งเสริม ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

  ๓.๕ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
      ๓.๖ งำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน  

                ๓.๗ งำนแผนงำนบุคคล 
      ๓.๘ งำนพัสดุบุคคล 

                ๓.๙ งำนสำรสนเทศ 
          ๔. ดูแลควำมเรียบร้อยของส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
          ๕. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
          ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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4. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
      นำงรัถญำ               ค ำแพง   
หน้าที ่
          ๑. ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ ให้เกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ดังนี้ 

     ๑.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำวิทยฐำนะ 
     ๑.๒ งำนพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำร 
     ๑.๓ งำนสวัสดิกำรครูและบุคลำกร     

 ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

5. งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
  ๑. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   หัวหน้ำงำน 
           ๒. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   รองหัวหน้ำงำน 
           ๓. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช   คณะท ำงำน 
           ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. ส ำรวจและวำงแผนควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นของอัตรำก ำลังที่ครูและบุคลำกรให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำร
ก ำหนดต ำแหน่งของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)     
          ๒. รำยงำนอัตรำก ำลังและกำรขอก ำหนดต ำแหน่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

6. งานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง และการออกจากราชการ  

          ๑. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  หัวหน้ำงำน 
          ๒. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  รองหัวหน้ำงำน 
          ๓. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
          ๔. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   คณะท ำงำน 
          ๕. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
        ๑. ด ำเนินกำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย ให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยและข้อบังคับที่ได้รับมอบหมำย     

          ๒. ด ำเนินกำรกำรสรรหำบุคลำกรภำยนอก กำรรับสมัคร กำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำรประเมินทดลองงำน
สรุปผลกำรทดลองงำน 
          ๓. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกรำชกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
          ๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเกษียณอำยุรำชกำรทั้งก่อนก ำหนดและตำมก ำหนด 
          ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๑. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
๔. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
๕. นำยรังสรรค์  เดิมประโคน  คณะท ำงำน 
6. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  เลขำนุกำร 
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หน้าที ่
          1. ส่งเสริมและพัฒนำให้ครูและบุคลำกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตระหนักในวินัยข้ำรำชกำร 
และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
          ๒. ก ำกับดูแลบุคลำกรในเรื่องของกำรขำด ลำ มำสำย กำรละทิ้งหน้ำที่ 
          ๓. แต่งตั้งกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรสอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมโดยไม่ชักช้ำเมื่อมีกรณี 
อันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำกระท ำผิดวินัย     
          ๔. ดูแลระบบกำรบันทึกเวลำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและด ำเนินกำร เกี่ยวกับกำร
บันทึกเวลำปฏิบัติรำชกำร 
          ๕. ด ำเนินกำรติดตำมกำรลำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๖. รำยงำนสรุปวันลำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความดีความชอบ ส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ 
๑. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวสมใจ           ภัทรพงศำนติ์  คณะท ำงำน 
๔. นำยณัฐพล           วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  คณะท ำงำน 
๗. นำงสำววนัฐชำ จุ้ยจั่น   คณะท ำงำน 
๘. นำงสำววิลำวัณย์ รัตนคช   คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
        ๑. ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดท ำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของผู้ที่ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

          ๒. จัดท ำบัญชีรำยชื่อในกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          ๓. สร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
          ๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เหมำะสม      
กับเกียรติยศของผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
          ๕. จัดท ำบัตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร 
          ๖. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอปรับเพิ่มวุฒิกำรศึกษำให้กับข้ำรำชกำรครู 
          ๗. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
          ๘. ด ำเนินกำรแจ้งข้อมูลต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบ 
          ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

9. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๑. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  รองหัวหน้ำงำน 
 ๓. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจั่น   คณะท ำงำน 
          ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
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หน้าที ่
        ๑. จัดเตรียมเอกสำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล        

ที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในกำรประกอบกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ 
          ๒. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          ๓. ปรับอัตรำเงินเดือนประจ ำปี ศึกษำและวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำงำนบุคคล 
          ๔. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตและขอต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
          ๕. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
          ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10. งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
  ๑. นำยนคร  ชูสอนสำย  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  รองหัวหน้ำงำน 
          3. ว่ำที่ ร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก  คณะท ำงำน 
  ๔. นำยวิชิตพล  จันทร์จงปรำณี  คณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำววิลำวัณย์ รัตนคช   คณะท ำงำน 
  6. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำค ำสั่งเวรรักษำกำรวันหยุดรำชกำร เวรกลำงคืนและเวรนักกำรภำรโรงเพ่ือรักษำควำมปลอดภัย      
ของสถำนที่ และทรัพย์สินของทำงรำชกำร ทั้งกลำงวัน และกลำงคืน 
 ๒. ควบคุมดูแลกำรจัดเวรยำมวันหยุดรำชกำร เวรกลำงคืนและเวรนักกำรภำรโรง 
 ๓. ติดตำม สอดส่อง ดูแลเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ อันก่อให้เกิดปัญหำและควำมเสียหำยขึ้นภำยในโรงเรียน 
 ๔. ป้องกันมิให้เกิดแหล่งมั่วสุมภำยในโรงเรียน 
 ๕. สรุปบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในกำรอยู่เวรยำมวันหยุดรำชกำร เวรกลำงคืนและเวรนักกำรภำรโรง  
ในแต่ละวันและรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑1. งานส่งเสริมและพัฒนาวิทยฐานะ 
๑. นำงรัถญำ  ค ำแพง   หัวหน้ำงำน  

๒. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   รองหัวหน้ำงำน 
          ๓. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  คณะท ำงำน 
          ๔. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
          ๕. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน  คณะท ำงำน 
          ๖. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  คณะท ำงำน 
          ๗. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   คณะท ำงำน 
          ๘. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล  คณะท ำงำน 
          ๙. นำยพงศ์นที  คงถำวร   คณะท ำงำน 
        ๑๐. นำงสำวพันทิพำ  หงษ์ใหญ่  คณะท ำงำน 
        ๑๑. นำงศิโรรัตน ์  เรืองคง   คณะท ำงำน 
        ๑๒. นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ   คณะท ำงำน 
        ๑๓. นำยไตรภพ  สุทธกุล   คณะท ำงำน 
        ๑๔. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจั่น   เลขำนุกำร 
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หน้าที ่
          ๑. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
          ๒. จัดเตรียมข้อมูลในกำรประเมินวิทยฐำนะ และประชำสัมพันธ์แก่ครูและบุคลำกรทรำบ 
          ๓. ด ำเนินกำรจัดกำรประเมินเพ่ือขอมีและเลื่อนวิทยฐำนะ 
  ๔. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะ 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑2. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการ 
๑. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนติ์  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  รองหัวหน้ำงำน 
๓. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  คณะท ำงำน 
๔. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
๕. นำงจุติพร  เมฆบุตร   คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 
๗. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์  คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวพันทิพำ  หงษ์ใหญ่  คณะท ำงำน 

๑๐. นำงสำวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
๑๑. นำงสำวพิสมัย           ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
๑๒. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง   เลขำนุกำร 
๑๓. นำงสำววนฐัชำ  จุ้ยจั่น   ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 

หน้าที ่
        ๑. วำงแผนและก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

          ๒. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร 
          ๓. ติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          ๔. จัดอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          ๕. รำยงำนผลกำรพัฒนำและกำรขยำยผลกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
          ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

๑3. งานสวัสดิการครูและบุคลากร 
          ๑. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  หัวหน้ำงำน 
          ๒. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  รองหัวหน้ำงำน 
   ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
   ๔. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล  คณะท ำงำน 
   ๕. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง   คณะท ำงำน 
  ๖. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. ดูแลสวัสดิกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
          ๒. ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำร สิทธิอ่ืน ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมระเบียบรำชกำร 
          ๓. ด ำเนินกำรจัดเตรียมของเยี่ยมไข้และกำรแสดงควำมยินดี 
          ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๑4. งานแผนงานบุคคล 
          ๑. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  หัวหน้ำงำน 
          ๒. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  รองหัวหน้ำงำน 
          ๓. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
หน้าที ่ 
          ๑. ดูแลรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนแผนงำน ติดตำม ประเมินผลของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    ๒. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    ๓. จัดท ำรำยงำนสรุปกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
    ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑5. งานพัสดุบุคคล 
  ๑. นำงสำววนัฐชำ จุ้ยจั่น   หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  รองหัวหน้ำงำน 
  ๓. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
          4. นำยวิชิตพล  จันทร์จงปรำณี  คณะท ำงำน 
   5. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. จัดหำ ควบคุม ดูแลและบ ำรุงรักษำพัสดุ ครุภัณฑ์ ของส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลทุกประเภท 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑6. งานสารสนเทศ 
   ๑. นำยรังสรรค์ เดิมประโคน  หัวหน้ำงำน 
   ๒. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสดิ์  รองหัวหน้ำงำน 
   ๓. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
   ๔. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแบบสรุปจ ำนวนข้ำรำชกำรครูเกษียณอำยุรำชกำรจ ำแนกรำยวิชำที่สอน   
          ๒. จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดข้ำรำชกำรครูเก่ียวกับระดับกำรศึกษำ สำขำท่ีจบกำรศึกษำ และวิชำที่สอน 
          ๓. จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกต ำแหน่ง 
          ๔. จัดท ำข้อมูลนักเรียนประกอบกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน ตำมเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

1.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นำงสำวรัศมี   วงวิลัย   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

หน้าที ่
          ก ำกับ ติดตำม ดูแล งำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  

 นำงจิตติญำ           กล่อมเจ๊ก  ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
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หน้าที่    
          ๑. ร่วมมือกับรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ก ำกับ ติดตำม ดูแล งำนของกลุ่มบริหำรทั่วไป         
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

2. คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑. นำงสำวรัศมี    วงวิลัย   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ๒. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป, หัวหน้ำงำน 

ควำมประพฤติและระเบียบวินัย ,หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑ 
หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์                               

 ๓. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   หัวหน้ำกิจกำรนักเรียน , หัวหน้ำระดับชั้น ม.๓  
 ๔. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   หัวหน้ำงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง, หัวหน้ำระดับชั้น ม.๒  
          ๕. นำยจำรุพงศ์    กวำงษ ี   หัวหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ ,หัวหน้ำงำนส่งเสริมประธิปไตย,            
                                                                         หัวหน้ำระดับชั้น ม.๔ 
 ๖. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๕    
 ๗. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๖ 
 ๘. นำงสำวธิดำมำศ        สิงห์ธวัช                     หัวหน้ำคณะสีสุพรรณิกำร ์

๙. นำยอนุรักษ์  สวัสดี          หัวหน้ำคณะสีปำริชำต 
๑๐. นำงจุติพร  เมฆบุตร                     หัวหน้ำคณะสีกำรเวก 
๑๑. นำงสำวเฉลิมศิริ        หนูดี   หัวหน้ำคณะสีทองกวำว 
๑๒. ว่ำที่ ร.ต.วันดี   สร้ำงนำนอก  หัวหน้ำคณะสีอินทนิล 
๑๓. นำงสำวสุภัสสร   จันทร์กระจ่ำง  หัวหน้ำงำนโรงเรียนคุณธรรม,หัวหน้ำงำนระบบดูแล      
                ช่วยเหลือนักเรียน , หัวหน้ำงำนพัสดุ 
๑๔. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก   หัวหน้ำงำนระบบ Student Care , หัวหน้ำงำนแผนงำน 

        ๑๕. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
                       หัวหน้ำงำนสำนสัมพันธ์ชุมชน 

๑๖. นำยพงศธร             อำรีพันธุ์   หัวหน้ำงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
๑๗. นำงวรัญญำ ยอดกระโหม  หัวหน้ำงำนโภชนำกำร 
๑๘. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง                         หัวหน้ำงำนอนำมัยโรงเรียน 
๑๙. นำงสำววิลำวรรณ พรรณำภพ                   หวัหน้ำงำนสำรบรรณ  
๒๐. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์    หัวหน้ำงำนบัตรนักเรียน                                 
๒๑. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล     หัวหน้ำงำนธนำคำรโรงเรียน  
๒๒. นำยวรพันธ ์ สิทธิเสรี                      คณะท ำงำน 
๒๓. นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย               คณะท ำงำน                                      
๒๔. นำงสำวศิริรัตน์ ดีนอก        คณะท ำงำน                   
๒๕. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน               เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๒๖. นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 

  

หน้าที ่
          ๑. ร่วมประชุม วำงแผนให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ๒. ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนในส่วนที่รับผิดชอบ ของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้เป็นไป                
ด้วยควำมเรียบร้อย 
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 ๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

3.  งานกิจการนักเรียน   
          ๑.  นำยนพดล เชิงศิร ิ   หัวหน้ำงำน    
          ๒.  นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน   
          ๓.  นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน    
          ๔.  นำยจำรุพงศ์ กวำงษี   คณะท ำงำน   
          ๕.  นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน   คณะท ำงำน    

๖.  นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   คณะท ำงำน    
๗.  นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช   คณะท ำงำน 
๘.  นำยอนุรักษ์ สวัสดี          คณะท ำงำน 
๙.  นำงจุติพร เมฆบุตร                      คณะท ำงำน 

         ๑๐. ว่ำที่ ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก  คณะท ำงำน 
         ๑๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก   คณะท ำงำน 
         ๑๒. นำยชัยวัฒน ์ ทองสะอำด  คณะท ำงำน 
         ๑๓. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ 
          ๑. วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 

๒. แต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ภำยในคณะสีเพ่ือให้เกิดควำมเรียนร้อยและสิทธิภำพ 
 ๓. ประสำนงำนกับคณะงำนท ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ ในระดับหรือคณะสีเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๔. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนภำยในระดับหรือคณะสี ๑ สัปดำห์/๑ ครั้ง และรำยงำน              
ฝ่ำยบริหำรต่อไป 

๕. ประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
๖. จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้กระท ำควำมดีและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ ๑ เดือน/ ๑ ครั้ง 
๗. ก ำกับ ติดตำม รำยงำนผลกำรท ำงำน และเสนอฝ่ำยบริหำรต่อไป 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4.  งานระดับชั้น    
๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑ 
    นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๑ 
    นำงสำวฐิติพร  พลูสวัสดิ์   เลขำนุกำรระดับชั้น ม.๑  

           ๒. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๒ 
      นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๒ 
               นำงสำวนูรีดำ  มะลี   เลขำนุกำรระดับชั้น ม.๒ 

๓. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๓ 
    นำงศิโรรัตน์    เรืองคง   รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๓ 
    นำยวีระศักดิ์    ค ำพำมำ    เลขำนุกำรระดับชั้น ม.๓ 

 ๔. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๔ 
     นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๔ 
      นำงสำวขวัญใจ   ภำสพันธุ์  เลขำนุกำรระดับชั้น ม.๔ 
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 ๕. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๕ 
     นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๕ 
     นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ  เลขำนุกำรระดับชั้น ม.๕ 
     นำงสำวนันธิดำ อัปมะโต   เลขำนุกำรระดับชั้น ม.๕ 
 ๖. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๖ 
      นำงสำวจันทรัตน์   เนืองนิตย์  รองหัวหน้ำระดับชั้น ม.๖ 
      นำงสำวแพรวำ   สูตรมงคล  เลขำนุกำรระดับชั้น ม.๖ 
 

หน้าที ่
          ๑. เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  
 ๒. ก ำกับ ติดตำม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมคำบคุณธรรมของครูที่ปรึกษำและสรุปรำยงำนทุกครั้ง 
 ๓. ก ำกับ ติดตำม สรุปรำยงำนกำรน ำส่งเล่มกิจกรรมโฮมรูมในทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ และรำยงำน 
ต่อฝ่ำยบริหำร 
 ๔. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำเพ่ือจัดท ำข้อมูลสรุปนักเรียนมำสำยในแต่ละวัน 
 ๕. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติของนักเรียน        
ที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบ และสรุปรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร   
 ๖. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกรณีท่ีนักเรียนขำดเรียนเป็นเวลำติดต่อกัน 
          ๗. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมลักษณะนิสัยมำรยำทที่กิจกรรม
ส่งเสริมควำมประพฤติและระเบียบวินัยให้กับนักเรียน เพ่ือพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๘. รวบรวมข้อมูลปัญหำ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และสรุปผลในกำรแก้ไขปัญหำของนักเรียนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ และ
ด ำเนินกำรจัดท ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
  ๙. ประสำนงำนกับเครือข่ำยผู้ปกครองระดับชั้น เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพนักเรียน             
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
        ๑๐. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงกำรวำงแผน   
ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่มีปัญหำ เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
        ๑๑. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
        ๑๒. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรตรวจตรำอำคำรเรียนร่วมกับงำนสำรวัตรนักเรียน 
        ๑๓. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรก ำกับดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องเรียน 
        ๑๔. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพื่อติดตำมและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเรียนของนักเรียน 
        ๑๕. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนทุกสิ้นภำคเรียน 
        ๑๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ไดรับมอบหมำย 

5.  งานคณะสี 
 ๑. นำงสำวธิดำมำศ        สิงห์ธวัช             หวัหน้ำคณะสีสุพรรณิกำร์ 

๒. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี          หัวหน้ำคณะสีปำริชำต 
๓. นำงจุติพร                เมฆบุตร                      หัวหน้ำคณะสีกำรเวก 
๔. นำงสำวเฉลิมศิริ        หนดูี    หัวหน้ำคณะสีทองกวำว 
๕. ว่ำที่ ร.ต.วันดี  สร้ำงนำนอก   หัวหน้ำคณะสีอินทนิล 
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หน้าที ่
          ๑. เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 ๒. ก ำกับ ติดตำม กำรลงแถวท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงของครูที่ปรึกษำและสรุปรำยงำนในทุกๆ เช้ำ- 

๓. ก ำกับ ติดตำม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมคำบคณะสีของครูที่ปรึกษำและสรุปรำยงำนทุกครั้ง 
  ๔. เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมหน้ำเสำธง 

๕. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูเวรคณะสี ในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักเรียนที่มำไม่ทันเข้ำร่วม   
กิจกรรมหน้ำเสำธงและนักเรียนที่มำโรงเรียนสำย  
  ๖. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนกำรอยูเวรประจ ำจุดของครูเวรคณะสี และสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเป็น 
ปัจจุบันเพื่อรำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๗. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมกีฬำสีภำยในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมนโยบำยของโรงเรียน 
  ๘. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูที่ปรึกษำในคณะสี ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธำนคณะสี 
 ๙. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูที่ปรึกษำในคณะสี ด ำเนินกำรจัดตำรำงเวรนักเรียนจิตอำสำเพื่อช่วยงำน 
 ดูแลโรงอำหำรและเวรประจ ำจุดร่วมกับครูเวรคณะสี 
  ๑๐. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูที่ปรึกษำในคณะสี ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ประจ ำสัปดำห์  
        ๑๑. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำภำยในคณะสี ด ำเนินกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำม 
 ประพฤติของนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบ และสรุปรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร 
  ๑๒. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำภำยในคณะสี ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมมอบเกียรติ 
 บัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอำสำช่วยเหลืองำนของคณะสี 
  ๑๓. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำภำยในคณะสีเพื่อด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 หรือกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
  ๑๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6.  งานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย   
 ๑. นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย   คณะท ำงำน 
           ๓. นำยนพดล   เชิงศิร ิ                      คณะท ำงำน 
           ๔. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   คณะท ำงำน 
           ๕. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน   คณะท ำงำน 
           ๖. นำงสำวศรัญญำ     โฮ่คุณ                      คณะท ำงำน 
  ๗. นำงมัณฑนำ             ฟักขำว   คณะท ำงำน 
  ๘. นำงสำวธิดำมำศ        สิงห์ธวัช  คณะท ำงำน 
  ๙. นำงรัถญำ     ค ำแพง                      คณะท ำงำน 
          ๑๐. นำงสำวกรรณิกำ       ไทยใจอุ่น                   คณะท ำงำน 
          ๑๑. นำงสำวรวิพร           พรมไชย                    คณะท ำงำน 
          ๑๒. นำยวรพันธ์   สิทธิเสรี                    คณะท ำงำน   
          ๑๓. นำงสำวประภำพร     กุลวงษ์   คณะท ำงำน 
          ๑๔. นำยฐิติวัฒน์   ผำสุขเมือง  คณะท ำงำน 
          ๑๕. นำงสำวกำญจนำ   สืบเมืองซ้ำย  คณะท ำงำน 
          ๑๖. นำงสำวศิริรัตน์   ดีนอก   คณะท ำงำน 
          ๑๗. นำงสำวดวงพร         ปรำบคช  คณะท ำงำน 
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          ๑๘. นำงสำวอัจฉรำ         วงษ์แก้ว  คณะท ำงำน 
          ๑๙. นำงสำวถิรญำ          มิตรมงคลยศ  คณะท ำงำน 
          ๒๐. นำยณฐภณ             สิริอิสรำ      คณะท ำงำน 
 ๒๑. นำงวิภำพรรณ         เพ็ชรจรูญ  คณะท ำงำน 
          ๒๒. นำงสำวสุกฤตำ    ชำวนำฮ ี  คณะท ำงำน 
          ๒๓. นำงพนิดำ       สำระรักษ์  คณะท ำงำน 
          ๒๔. นำงสำวอมรรัตน์       กระดำษ  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑.  สร้ำงควำมตระหนักและเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยของนักเรียนภำยในคณะสี 

  ๒.  ติดตำมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็นคนดีสู่สังคม  
  ๓.  คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพ่ือเสริมสร้ำงให้นักเรียนเป็นคนดี 

  ๔.  ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตำมกระบวนกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน               
ให้กับหัวหน้ำระดับ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 

  ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
๑. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง   หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวกำนต์ธีรำ       บำงเขียว  คณะท ำงำน  
๓. นำงสำววรรณิศำ        เสนำบุตร  คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวสมใจ   ภัทรพงศำนติ์   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 
๖. นำงขนิษฐำ      แปงมูล   คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวรมย์รวินท์     อินทโชติ  คณะท ำงำน 
๘. นำยณัฐพล     วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 

    ๙. นำงอุไรวรรณ   คงเกินทุน  คณะท ำงำน 
         ๑๐. นำงธนิดำ    กุรุพินท์พำณิชย์  คณะท ำงำน 
         ๑๑. นำงสำวเฉลิมสิริ   หนูดี   คณะท ำงำน 
         ๑๒. นำงสำวพรปรีญำ   เที่ยงพูนวงศ์  คณะท ำงำน 
         ๑๓. นำงจุติพร     เมฆบุตร  คณะท ำงำน 
         ๑๔. นำงสำวนัฐชำ   จุ้ยจั่น   คณะท ำงำน 
         ๑๕. นำงสำวเปรมจิต   จันนุช   คณะท ำงำน 
         ๑๖. นำงสำวกรรณิกำ    ใยมะเริง  คณะท ำงำน 
         ๑๗. นำงสำวกนกวรรณ      เชื้อวงษ์  คณะท ำงำน 
         ๑๘. นำงสำวณัฐชยำ    จิตมำศ                      เลขำนุกำร 
 

หน้าที่ 
          ๑. วำงแผนก ำหนดรูปแบบและปฏิทินกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒. จัดท ำเอกสำรงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓. ก ำกับ ติดตำมกำรส่งเอกสำรงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษำ 
  ๔. ควบคุม ดูแลกำรบันทึกข้อมูลในระบบ Student Care ของครูที่ปรึกษำและนักเรียน 
 
 



- 32 - 
 

  ๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ท่ำนผู้อ ำนวยกำร 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย- 

8.  งานสารวัตรนักเรียน   
  ๑. นำยไตรภพ     สุทธกุล            หัวหน้ำงำน 

๒. นำงแก้วใจ               เหมือนอินทร์           คณะท ำงำน 
๓. นำงสำวภัทรสุดำ        หนองกก  คณะท ำงำน 
๔. นำยชัยวัฒน์             ทองสอำด  คณะท ำงำน 
๕. นำยสมชำย    กรุณำพิทักษ์   คณะท ำงำน 
๖. นำงฝนทิพ    สุขสุนทรีย์  คณะท ำงำน 
๗. นำงศิริรัตน์    บุญสนอง  คณะท ำงำน 
๘. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร    พรสว่ำงกุล  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวสุภำวดี    พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 

        ๑๐. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด   คณะท ำงำน 
        ๑๑. นำยอนุรักษ์    สวัสด ี   คณะท ำงำน 
        ๑๒. นำยอธิบดี   เชิดชู   คณะท ำงำน 
        ๑๓. ว่ำที่ ร.ต.วันดี   สร้ำงนำนอก  คณะท ำงำน 
        ๑๔. นำยวิชิตพล   จันทร์จงปรำณี  คณะท ำงำน 
        ๑๕. นำยมนระวี   ศักดิ์ธนำกุล  คณะท ำงำน 
        ๑๖. นำยชำญณรงค์   โสภำงำม  คณะท ำงำน 
        ๑๗. นำงนิตยำ    ปัญจำกุล  คณะท ำงำน 
        ๑๘. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ              เลขำนุกำร 

 

หน้าที ่
          ๑. วำงแผนก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน  
  ๒. ก ำหนดพ้ืนที่จุดเสี่ยงภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
  ๓. ออกตรวจพ้ืนที่บริเวณรอบโรงเรียน และประสำนงำนหน่วยงำนภำยนอก 

๔. สรุปรำยงำนกำรออกตรวจพ้ืนที่ เสนอฝ่ำยบริหำร 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

9.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
๑. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล     คณะท ำงำน 
๓. นำยพงษ์นที  คงถำวร              คณะท ำงำน 

   ๔. นำงสำวทัศนีย์   ฝอยทอง   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวพิสมัย   ดวงพิมำย  คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวพันทิพำ   หงส์ใหญ่  คณะท ำงำน 
๗. นำงญำณิศำ    จันทะแจ่ม  คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง     คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง   คณะท ำงำน  

๑๐. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  คณะท ำงำน 
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        ๑๑. นำยอนุรักษ์   ยั่งยืน   คณะท ำงำน 
        ๑๒. นำยนคร    ชูสำยสอน  คณะท ำงำน 
        ๑๓. นำยบุญวัตร    เมฆรัศมีธร  คณะท ำงำน 
        ๑๔. นำยนิติกร    ระดม   คณะท ำงำน 
        ๑๕. นำยณัฐพร   จันทร์ประนต   คณะท ำงำน 
        ๑๖. นำยรชฏ    เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
        ๑๗. นำงสำววิลำวัณย์   รัตนคช                       เลขำนุกำร  
 

หน้าที ่
          ๑. วำงแผน ก ำกับ ติดตำม กำรแก้ปัญหำยำเสพติด 

  ๒. ก ำหนดมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรแก้ไขพฤติกรรมด้ำนยำเสพติด 
  ๓. เผยแพร่รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักและประชำสัมพันธ์ด้ำนยำเสพติด 

๔. ประสำนงำนและด ำเนินกำรโครงกำร To Be Number One และห้องเรียนสีขำว 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑0.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย   
๑. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   หัวหน้ำงำน 
๒. ว่ำที่ ร.ต.วันด ี  สร้ำงนำนอก  คณะท ำงำน 
๓. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 

 ๔. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน 
๕. นำยไตรภพ   สุทธกุล   คณะท ำงำน 
๖. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. วำงแผน ก ำหนดปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
  ๒. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยท้ังภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
  ๓. กำรจัดกิจกรรม สร้ำงควำมสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้องในคณะสี 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑1.  งานโรงเรียนคุณธรรม   
๑. นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 

 ๓. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน  
๔. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 

 ๕. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก                คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. จัดหำนักเรียนแต่ละห้องภำยในระดับ  เพื่อสร้ำงแกนน ำนักเรียนคุณธรรม 
  ๒. ก ำกับติดตำม และขยำยผลนักเรียนแกนน ำคุณธรรม 
  ๓. ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  
  ๔. รับผิดชอบด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๑2.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง   

 ๑. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย     หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน 
 ๓. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน 
 ๔. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน    คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำววิลำวรรณ      พรรณำภพ           คณะท ำงำน 

๘. นำงสำวศิริรัตน์         ดีนอก        คณะท ำงำน                   
           ๙. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน               คณะท ำงำน 
         ๑๐. นำยชัยวัฒน ์  ทองสะอำด  คณะท ำงำน    
         ๑๑. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง             เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. ประสำนงำนกำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองทุกระดับ 

๒. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๓. น ำเสนอปัญหำ พฤติกรรมนักเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ   
๔. จัดท ำโครงกำรของงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๕. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑3.  งานระบบ Student Care 
  ๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน 

๓. นำยชัยวัฒน ์  ทองสอำด  คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน               คณะท ำงำน 

 ๕. นำยวรพันธุ์              สิทธิเสรี   เลขำนุกำร  
  

หน้าที ่
          ๑. วำงแผนกำรจัดระบบ Student Care ให้มีควำมพร้อมใช้งำน 

๒. ส่งเสริมให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรใช้งำนระบบ Student Care 
  ๓. น ำเสนอระบบรำยงำนต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทรำบเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำน 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๑4.  งานบัตรนักเรียน 
  ๑. นำงสำวพรปรีญำ         เที่ยงพูนวงศ ์  หัวหน้ำงำน 
           ๒. นำยจำรุพงศ ์  กวำงษี                          คณะท ำงำน 
  ๓. นำยไตรภพ   สุทธกุล   คณะท ำงำน 

๔. นำยชัยวัฒน์  ทองสะอำด  เลขำนุกำร 
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หน้าที ่
           ๑. จัดท ำบัตรนักเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และระดับชั้น ม.๔ และนักเรียนเข้ำใหม่ทุกคน  
  ๒. จัดท ำบัตรนักเรียนให้กับนักเรียนที่บัตรช ำรุดหรือสูญหำย 
  ๓. สรุปรำยงำนเสนอฝ่ำยบริหำร 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๑5.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
 ๑. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำงำน 

๒. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
๓. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน 

 ๔. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก  คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 
 ๗. นำยวรพันธุ์              สิทธิเสรี   คณะท ำงำน 

๘. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 

๒. ก ำหนดแนวทำงกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ของโรงเรียน 
๓. พัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบต่ำงๆ ให้ดูสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

 ๔. ประสำนงำนกำรตกแต่งสถำนที่เนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ และตำมค ำสั่งของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมำย 
 ๕. ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกสัปดำห์ 
 ๖. ควบคุม ดูแลกำรใช้และบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ ของอำคำรเรียน 
 ๗. วำงแผนก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มอบหมำยให้นักกำรภำรโรง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงชัดเจน              

และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ๘. วำงแผนอนุมัติว่ำจ้ำงสัญญำดูแลบ ำรุงรักษำลิฟต์ ก ำจัดปลอก เครื่องปรับอำกำศน้ ำยำดับเพลิง             และ

เครื่องกรองน้ ำเป็นรำยปี 
๙. สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อม 

๑6.  งานธุรการและสารบรรณ    
 ๑. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำวดวงดำว  คุ้มภัย   คณะท ำงำน 

๓. นำงสำวกำญจนำ       สืบเมืองซ้ำย               คณะท ำงำน                                      
๔. นำงสำวศิริรัตน์         ดีนอก        คณะท ำงำน                   
๕. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน  เลขำนุกำร 

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแผน / โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
 ๒. รับ - ส่ง หนังสือรำชกำรจำกสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( My Office ) 
 ๓. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือรำชกำร  และประสำนจัดส่งไปตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ติดตำมกำรท ำหนังสือตอบรับ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือรำชกำรของโรงเรียนตำมระเบียบสำรบรรณ 
 ๕. บันทึกข้อควำม รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือรำชกำรของโรงเรียนตำมระเบียบสำรบรรณ 
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  ๖. จัดท ำค ำสั่งโรงเรียน โดยประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๗. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมครูประจ ำเดือน โดยประสำนข้อเอกสำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
  ๘. จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมครูประจ ำเดือน และสรุปรำยงำนผลกำรประชุมครูเสนอผู้บริหำร 
  ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑7.  งานพัสดุ      
 ๑. นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำวพรปรีญำ       เทีย่งพูนวงศ์  คณะท ำงำน  
 ๓. นำงสำวแพรวำ          สูตรมงคล               คณะท ำงำน 
          ๔. นำยชัยวัฒน ์  ทองสอำด  คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน  เลขำนุกำร 
  

หน้าที ่
          ๑. ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในส ำนักงำนและบริกำรทุกงำนในกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

18.  งานแผนงาน     
 ๑. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก  หัวหน้ำงำน 

๒. นำงสำววิลำวรรณ      พรรณำภพ  คณะท ำงำน  
๓. นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด  คณะท ำงำน  
๔. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ 

                    ๑. จัดท ำแผนของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๒. ติดตำมประเมินผลและสรุปโครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรทั่วไป 

 ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

19.  งานประชาสัมพันธ์   
 ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำงำน  
 ๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   คณะท ำงำน 
          ๓. นำงสำวสุภำวด ี         พุทธรัตน์                    คณะท ำงำน 
 ๔. นำยพงศ์นที  คงถำวร   คณะท ำงำน 
 ๕. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   คณะท ำงำน 
 ๗. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
          ๘. นำงสำววิลำวรรณ      พรรณำภพ                   คณะท ำงำน 
 ๙. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   เลขำนุกำร 

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแผน / โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. ส่งข่ำวกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์โรงเรียน ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ 
  ๓. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกทรำบกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
ผ่ำน Facebook งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียน ประกำศ ข่ำวเสียงตำมสำย 
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  ๔. ประสำนขอข้อมูลกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มสำระ กลุ่มงำน หัวหน้ำส ำนักงำน เพ่ือประชำสัมพันธ์ 
 ๕. ประสำนคณะครู  และนักเรียนในกำรต้อนรับหน่วยงำนภำยนอกที่มำเยี่ยมชมโรงเรียน 
 ๖. ให้ข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อทำงโทรศัพท์และมำติดต่อโดยตรงที่ห้องประชำสัมพันธ์ 
 ๗. พัฒนำนักเรียนด้ำนนักประชำสัมพันธ์  นักเรียนจัดรำยกำรเสียงตำมสำย และอบรมนักเรียน            
ต้อนรับบุคคลภำยนอก  
 ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒0.  งานสานสัมพันธ์ชุมชน   
 ๑. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๓. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย   คณะท ำงำน 
 ๕. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก  คณะท ำงำน 
 ๘. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  เลขำนุกำร 
 

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
 ๓. จัดบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ภำยนอกโรงเรียนตำมท่ี 
หน่วยงำนต่ำงๆ ขอควำมอนุเครำะห์ 
       ๔. จัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรในโรงเรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและหน่วยงำนภำยนอกในกำร 
พัฒนำทักษะด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒1.  งานโภชนาการโรงเรียน   
๑. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  หัวหน้ำงำน  

 ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
 ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวรมย์รวินท์  อินทโชติ   คณะท ำงำน 

๘. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว  คณะท ำงำน 
๙. นำงสำวแพรวำ          สูตรมงคล  เลขำนุกำร 

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบำยแก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในโรงเรียน 
  ๓. ท ำข้อตกลงกำรจ ำหน่ำยอำหำรกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
  ๔. ตรวจสอบสุขภำพผู้จ ำหน่ำยอำหำรเป็นประจ ำทุกปี 
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  ๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยอำคำรสถำนที่ จัดบริเวณท่ีนั่งรับประทำนอำหำรและสิ่งแวดล้อมใน 
โรงอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ 
  ๖. ควบคุม ตรวจสอบ คุณภำพและก ำหนดรำคำอำหำรและเครื่องดื่ม 
  ๗. ประเมินร้ำนอำหำรเป็นประจ ำทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง โดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนำคุณภำพ 
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒2.  งานพยาบาล     
 ๑. นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง   หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ  คณะท ำงำน  
 ๓. นำงสำวธัญจิรำ   จุนทวิเทศ  คณะท ำงำน 
 ๔.  นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย  คณะท ำงำน 
 ๕.  นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก   คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน  คณะท ำงำน 
            ๗. นำงสำวดวงดำว         คุ้มภัย                       เลขำนุกำร 
  

หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแผน / โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. จัดปฐมพยำบำลนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เมื่อเจ็บป่วยและน ำส่งโรงพยำบำล 
  ๓. จัดหำยำ เครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อรักษำป้องกัน และบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยและน ำส่งโรงพยำบำล            
(หำกจ ำเป็น) 
  ๔. จัดบริกำรตรวจสุขภำพนักเรียนทุกระดับชั้น ครู และบุคลำกรทุกหน่วยงำนในโรงเรียน 
  ๕. จัดบริกำรให้ภูมิคุ้มกันโรค (ฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ครู และบุคลำกำร) 
  ๖. จัดท ำบัตรสุขภำพ ท ำสถิติ บันทึกสุขภำพ น้ ำหนัก และส่วนสูงของนักเรียน 
  ๗. ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย จัดเอกสำรแนะน ำควำมรู้ และวิธีป้องกันสุขภำพอนำมัย           
เพ่ือเผยแพร่แก่นักเรียน ครู บุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียน 
  ๘. จัดท ำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียน 
  ๙. นิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 
    ๑๐. รวบรวมข้อมูล สถิติต่ำงๆ เพื่อจัดท ำรำยงำนประจ ำปีสู่สำธำรณชน 
    ๑๑. ควบคุมดแูลกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน 
    ๑๒. สรุป ประเมินผล และรำยงำนปัญหำที่เกิดข้ึนทุกภำคเรียน 
    ๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒3.  งานโสตทัศนศึกษา    
 ๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   หัวหน้ำงำน 

๒. นำยไตรภพ  สุทธกุล   คณะท ำงำน 
๓. นำยนพดล   เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน    

 ๔. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี   เลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       (นำยธัญวชิญ์  ไตรรัตน์) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
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หน้าที ่
          ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฎิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
 ๒. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และในวำระกำรประชุมต่ำงๆ ของโรงเรียน 
 ๓. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพ และวีดีทัศน์ บันทึกภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่งในกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 
  ๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ภำพถ่ำยอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรน ำเสนอและสืบค้น 
  ๕. ดูแลปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยและทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
  ๖. ให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ติดตั้งระบบเสียงเพ่ือกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน 
  ๗. สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำกำรบริกำรงำนโสตทัศนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๒4. งานธนาคารโรงเรียน 
                     ๑. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล  หัวหน้ำงำน 

๒. นำงศิริรัตน์  บุญสนอง  คณะท ำงำน 
๓. นำงสำวจันทรัตน์   เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   คณะท ำงำน    

 ๕. นำงสำวประภำพร กุลวงษ์   เลขำนุกำร 
 

หน้าที่   
          ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เห็นคุณค่ำของกำรประหยัด กำรออม และเห็นควำมส ำคัญของระบบบริหำร         
ของธนำคำร-กำรเงิน 
          ๒. ประสำนงำนกับธนำคำรออมสินสำขำงำมวงศ์วำน เพ่ือรับฝำก-ถอน 
          ๓. เปิดบัญชีให้กับนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ ครูและบุคลำกร 
          ๔. จัดท ำโครงกำรส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลำกรเปิดบัญชีและเพ่ิมเงินฝำก จัดหำของขวัญให้สมำชิก     
เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจ 
          ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 

         ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่    9  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

                               สั่ง  ณ  วันที่    1  มิถุนำยน     พ.ศ.  ๒๕๖๕                                             
                                                     

                                               

 
 


