
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
ที่  161 /2563 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

....................................................................................................................... 
            การบริหารราชการของสถานศึกษามีความจำเป็นต้องมีการมอบหมายงาน หรืออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ การดำเนินการต่าง ๆ  เกิดความคล่องตัว  ความอิสระใน 
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ มีประสิทธิภาพ  จึงอาศัย
อำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 และ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
เพ่ือปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารและกลุ่มงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
       นายสุรชัย  บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นางลำดวน  แสงวิหค ครู      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

1.1 กลุ่มงานบริหารสำนักงานงบประมาณ 
1.1.1 นางลำดวน  แสงวิหค ครู      หัวหน้า 
1.1.2 นางจุฑามาศ  พงสะพัง ครู ผู้ช่วย 
1.1.3 นางสาวนภัสวรรณ์  ศรีอริยะเมธ ครู ผู้ช่วย 
1.1.4 นางสาวพนิดา  กระทุ่มนอก    ครู ผู้ช่วย 
1.1.5 นางสาวอโณทัย  แก้วทอง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
1.1.6 นางสาวพรพิมล  พรหมหากุล ครูผู้ช่วย เลขานุการ 
1.1.7 นางสาวอัญชลี  ปลัดสังข์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.1.8 นางสาวพันธิมา  หอมวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.2 กลุ่มงานธุรการ 
 1.2.1 นางจินตนา  วัฒนก้านตง ครู หัวหน้า 

1.2.2 นางสาววิไลลักษณ์  ศรีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
1.3  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 

1.3.1 นางจุฑามาศ  พงสะพัง ครู หัวหน้า 
1.3.2 นางสาวพนิดา  กระทุ่มนอก    ครู ผู้ช่วย 
1.3.3 นางสาวพรพิมล  พรหมหากุล ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
1.3.4 นางสาวอโณทัย  แก้วทอง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
1.3.5 นางสาวอัญชลี  ปลัดสังข์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี ผู้ช่วย 
1.3.6 นางสาวพันธิมา  หอมวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วย 
 
 

1.4. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์... 
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1.4. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
1.4.1 นายอนุเทพ  กุศลคุ้ม ครู หัวหน้า 
1.4.2 นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีช่วย ครู ผู้ช่วย 
1.4.3 นายอาทิตย์  พาชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย 
1.4.4 นางสาวสุภาวดี  กุลแก้ว ครู ผู้ช่วย 
1.4.5 นางสาวณัฐธยาน์  บุญหนา ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
1.4.6 นางสาวเกศราพร  ชาดง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
1.4.7 นางสาววาสนา  ปลุกเสก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วย 

1.5 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
1.5.1 นางสุภกัญญา  ศรีสาร ครู หัวหน้า 
1.5.2 นางสาวณัฐภรณ์  สีหาวัตร์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย  
1.5.3 นายธิติวัฒน์  เลิศขามป้อม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

1.6 กลุ่มงานระบบควบคุมภายใน 
   1.6.1 นางสาวนภัสวรรณ์  ศรีอริยะเมธ   ครู    หัวหน้า  
   1.6.2 นางสาวพันธิมา  หอมวงษ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วย 
1.7 กลุ่มงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
   1.7.1 นายสุรชัย  บัวจูม  รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้า 
   1.7.2 นางลำดวน  แสงวิหค  ครู ผู้ช่วย 
   1.7.3 นางสาวนภัสวรรณ์  ศรีอริยะเมธ  ครู ผู้ช่วย 
1.8 กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.8.1 นางจินตนา  วัฒนก้านตง  ครู หัวหน้า 
   1.8.2 นางสาววิไลลักษณ์  ศรีชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
1.9 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.9.1 นางสาวอุษา  วงษาสม  ครู หัวหน้า 
   1.9.2 นางสาวจุฑามาศ บุญชาติ  ครู ผู้ช่วย 

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 
    นางศศิธร  รักษาชนม์          รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
 นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม   ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

 2.1 กลุ่มงานบริหารสำนักงานวิชาการ 
    2.1.1 นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม     ครู หัวหน้า 
    2.1.2 นางสาวอรทิพา  นันทะปัตย์   ครู ผู้ช่วย 
    2.1.3 นายไพวัลย์  คงโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
    2.1.4 นางสาวจิตรานันท์  เก้ินโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
    2.1.5 นางสุภาวดี  แฟงชัยภูมิ ครู  ผู้ช่วย 
    2.1.6 นางสาวอัจฉรา  นาจำรัส ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
    2.1.7 นางสาวอัจฉริยา  อุคำ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
    2.1.8 นางเนาวรัตน์  คงฉนวน ครู เลขานุการ 
 2.1.9 นางสาวเรวดี  รักษาชนม์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ  
2.2 กลุ่มงานแนะแนว 
    2.2.1 นางสาวสุวิมล  เคลือบคณโท ครู หัวหน้า 

                        2.2.2 นางสุภาวดี...                           
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 2.2.2 นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม ครู ผู้ช่วย 
    2.2.3 นางพิชญ์สินี  ฦาชา ครู ผู้ช่วย 
    2.2.4 นางบังอร  คมขุนทด ครู ผู้ช่วย 
    2.2.5 นางสาวปวริศา  หาทอง ครู ผู้ช่วย 

     2.2.6 นางสาวเมธิตา เกณสองคอน เจ้าหน้าที่งานแนะแนว ผู้ช่วย 
2.3 กลุ่มงานห้องสมุด 

    2.3.1 นางธนัฎฐา  สวงกระโทก ครู หัวหน้า 
 2.3.2 นางวนิดา บำรุง ครู ผู้ช่วย 
    2.3.3 นางพนัชกร  พลประเสริฐ ครู ผู้ช่วย 
    2.3.4 นางสาววิชุลดา  พรมเด่ือ ครู ผู้ช่วย 
    2.3.5 นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์ พนักงานราชการ ผู้ช่วย                                                                                                   
    2.3.6 นายแสงทอง  อุ่นแก้ว พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
    2.3.7 นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ผู้ช่วย 

2.4 กลุ่มงานนิเทศการศึกษา 
   2.4.1 นางวิไลลักษณ์  แสนสะอาด ครู หัวหน้า 
   2.4.2 นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก ครู ผู้ช่วย 

2.๕ กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
         นายมณเฑียร  กันตะวงศ์ ครู หัวหน้า 

   2.5.1 ห้องเรียนพิเศษ SMP (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 
     2.5.1.1 นายเอกลักษณ์  นักทำนา ครู หัวหน้า 
     2.5.1.2 นายวุฒิไกร  กองเขียว ครู ผู้ช่วย 
     2.5.1.3 นายก่อพงศ์  ภูมิภักดี ครู ผู้ช่วย 
     2.5.1.4 นางสาวลัดดาวัลย์  สมภาร ครู ผู้ช่วย 
     2.5.1.5 นายไพฑูรย์  มณีจันทร์ ครู ผู้ช่วย 

  2.5.2 ห้องเรียนพิเศษ SMP (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 
    2.5.2.1 นายสุริยะ  คุณวันดี ครู หัวหน้า 
    2.5.2.2 นางสาวอัมพิกา  อินบ้านผือ ครู ผู้ช่วย 
    2.5.2.3 นางสาวศศิประภา  ผันกลาง ครู ผู้ช่วย 
    2.5.2.4 นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว ครู ผู้ช่วย 
    2.5.2.5 นายเกรียงไกร  เอ็งโอภาสนันท์ ครู ผู้ช่วย 
  2.5.3 ห้องเรียนพิเศษ IEP ภาษาต่างประเทศ 
    2.5.3.1 นางวนิดา  เสลานอก ครู หัวหน้า 
    2.5.3.2 นางสาวอัจฉรา  อ่อนสกุล ครู ผู้ช่วย 
    2.5.3.3 นางสุภาวดี แฟงชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย  
    2.5.3.4 นางสาวอารียา  วาสสามัคคี ครู ผู้ช่วย 
    2.5.3.5 นางสาวปกามาศ  กงจีน ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

 2.6 กลุ่มงานโรงเรียนธนาคาร 
2.6.1 นายศรเพชร  งานยางหวาย ครู หัวหน้า 
2.6.2 นางวนิดา  เสลานอก ครู ผู้ช่วย 
2.6.3 นายธนากร  แฟงชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย 

2.7 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน… 
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2.7 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.7.1 นายสังคม  สุขสวัสด์ิ ครู หัวหน้า 
2.7.5 นางสาวมยุรี  ชูเดช ครู ผู้ช่วย 
2.7.6 นายกฤตชนะชัย  วันละพุธ ครู ผู้ช่วย 
2.7.7 นางสาวธนาภรณ์ เป็นสำราญ ครู ผู้ช่วย   

2.8 กลุ่มงานการรับนักเรียน 
2.8.1 นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม ครู หัวหน้า 
2.8.2 นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม ครู ผู้ช่วย 
2.8.3 นางพรทิพย์  ค้ำยาง ครู ผู้ช่วย 
2.8.4 นางเนาวรัตน์  คงฉนวน ครู ผู้ช่วย 
2.8.5 นางสาวจิตรานันท์  เก้ินโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
2.8.6 นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์ ครู ผู้ช่วย 
2.8.7 นางสาวอัจฉริยา  อุคำ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

2.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
2.9.1 นางสาวอรทิพา  นันทะปัตย์ ครู หัวหน้า 
2.9.2 นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
2.9.3 นางสาวจิตรานันท์  เก้ินโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
2.9.4 นางอัจณี  ทองเพ่ิม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

2.10 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
2.10.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.10.1.1 นางเนาวรัตน์  คงฉนวน ครู หัวหน้า 
2.10.1.2 นายไพวัลย์  คงโนนกอก ครู ผู้ช่วย  
2.10.1.3 นางสาวจิตรานันท์  เก้ินโนนกอก   ครู ผู้ช่วย  
2.10.1.4 นางสุภาวดี  แฟงชัยภูมิ ครู  ผู้ช่วย 
2.10.1.5 นายสุขุม  อินทรทะ ครู ผู้ช่วย 
2.10.1.6 นางสาวอัจฉริยา  อุคำ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

2.10.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.10.2.1 นายสุริยะ คุณวันดี ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.2.2 นางธินิภัทร  ขันศิลา ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.2.3 นางสาวสุลาวัลย์  วิชัยระหัด ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2.10.2.4 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  

        2.10.2.5 นางอังค์ริสา  ช่างหล่อ ครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
        2.10.2.6 นายพิสิฐชัย  บุญหนา ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
        2.10.2.7 นางขนบพร  โลบ้านไผ่ ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
        2.10.2.8 นายนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข ครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 

2.10.3 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.10.3.1 นางสาวธนัญญา  การประกอบ   ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.3.2 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักด์ิ    ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.3.3 นางวนิดา บำรุง ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.3.4 นางสาวอรทิพา  นันทะปัตย ์ ครู กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  

2.10.3.5 นางพิชญ์สินี...   
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2.10.3.5 นางพิชญ์สินี  ฦาชา ครู กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
2.10.3.6 นางศุภวรรณ ภาคศัพท์ ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
2.10.3.7 นายวุฒิไกร กองเขียว ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
2.10.3.8 นายศรเพชร  งานยางหวาย ครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
2.10.3.9 นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
2.10.3.10 นายเมฆินทร์ รัศมีพรม ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
2.10.3.11 นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม   ครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 

  2.10.4 เลขานุการและสารบรรณกลุ่มสาระฯ 
2.10.4.1 นางสาวศศิประภา  ผันกลาง ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.4.2 นางสาวพิมพ์ชนก  รองเมือง   เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการวิทย์ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.๑๐.๔.3 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักด์ิ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.4.4 นายภูชิต  วงษ์สูงเนิน พนักงานราชการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.4.5 นางมาลินี  จุ้มใหญ่ ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.4.6 นายธิติวัฒน์ เลิศขามป้อม ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.4.7 นางวราภรณ์  สอนสังข์ พนักงานราชการ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.4.8 นางสาวนวลละออ  ฝูงใหญ่   ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2.10.4.9 นางสุภาวดี แฟงชัยภูมิ  ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2.10.4.10 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
2.10.4.11 นางสาวรวิสรา พลศักด์ิซ้าย ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  
2.10.4.12 นางสาวณัฐธยาน์ ธงภักด์ิ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
2.10.4.๑3 นายปรีชา  ดงวัง ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ  
2.10.4.๑4 นางสาวญาติกา  หงษ์ชัยภูมิ ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
2.10.4.15 นางกันยกร  โนนแวง พนักงานราชการ  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  
2.10.4.16 นายสิงหา อ่อนทำ ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ  

2.10.5 แผนงาน พัสดุ โครงการกลุ่มสาระฯ 
2.10.5.1 นายมณเฑียร กันตะวงศ์ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.2 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.3 นายปริญทร ทิพย์สมบัติ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.4 นายอดิศร ศรีลาพัฒน์ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.5 นายวีระพล ศรีสะอาด ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.6 นางสาวจุฑามาศ บุญชาติ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.7 นางสาวมัชฌิมา บุตรโต ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.8 นายปรีชา ทาลี พนักงานราชการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.5.9 นางธนัฏฐา สวงกระโทก ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.5.10 นางจุลลดา  ศรีวิพัฒน์ ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.5.11 นางสาวณัฐภรณ์  สีหาวัตร์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.5.12 นายปุรเชษฐ์  ขำหินต้ัง ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2.10.5.13 นางสาวณัฐธยาน์ บุญหนา ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2.10.5.14 นายอภิสิทธิ์ เพชรรัตนมุณี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
2.10.5.15 นางนวมญสิกานต์  เครือสกุลมงคล   ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

2.10.5.16 นางธยานี... 
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2.10.5.16 นางธยานี พิมพ์สิงห์ ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
2.10.5.17 นายอาทิตย์ พาชัยภูมิ ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
2.10.5.18 นางสาวสุภาวดี กุลแก้ว ครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
2.10.5.19 นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู ครู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
2.10.5.20 นางสาวนลิกานต์ ตอสกุล ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.10.5.21 นายอนุเทพ  กุศลคุ้ม ครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 

2.10.6 วิชาการกลุ่มสาระฯ 
2.10.6.1 นางพิมภา  หงไธสงค์ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.6.2 นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.6.3 นางสาวธนัญญา การประกอบ ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.6.4 นางสาวจิตตรานันท์ เก้ินโนนกอก   ครู กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.10.6.5 นางสาวกองสิน  ชินทะนา ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.6.6 นายศุภฤกษ์  พรแพงจันทร์ ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.6.7 นายอิทธิเบศ  ใสแสง ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.6.8 นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
2.10.6.9 นางเนาวรัตน์  คงฉนวน ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2.10.6.10 นางวนิดา  เสลานอก ครู กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
2.10.6.11 นายก่อพงศ์ ภูมิภักดี ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
2.10.6.12 นางสาวอัจฉรา นาจำรัส ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
2.10.6.13 นางพรทิพย์  ค้ำยาง ครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  
2.10.6.14 นายจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์ ครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  
2.10.6.15 นางอัจณี  ทองเพ่ิม ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
2.10.6.16 นางมัจฉา  ศิริพงศ์ ครู กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
2.10.6.17 นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม ครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 

2.11 กลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผลการเรียน 
 2.11.1 กลุ่มงานทะเบียน 

2.11.1.1 นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม ครู หัวหน้า 
2.11.1.2 นางพรทิพย์  ค้ำยาง ครู ผู้ช่วย 
2.11.1.3 นางสาวชุลีรัตน์  พันธุ์ยาง ครู ผู้ช่วย 
2.11.1.4 นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน ครู ผู้ช่วย 
2.11.1.5 นางสาวลัดดาวัลย์  สมภาร ครู ผู้ช่วย 
2.11.1.6 นายอดิศร  ศรีลาพัฒน์ ครู ผู้ช่วย 
2.11.1.7 นายพิชิต  โพธิ์พัฒน์ ครู ผู้ช่วย 
2.11.1.8 นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยนายทะเบียน ผู้ช่วย 

2.11.2 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการเรียน 
2.11.2.1 นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์ ครู หัวหน้า 
2.11.2.2. นางสาวอำพร  วิชาชัย ครู ผู้ช่วย 
2.11.2.3 นายก่อพงศ์  ภูมิภักดี ครู ผู้ช่วย 

 2.12 กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2.12.1 นายไพวัลย์  คงโนนกอก ครู หัวหน้า 

2.12.2 นายไพฑูรย์… 
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2.12.2 นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ ครู ผู้ช่วย 
2.12.3 นางสาวจิตรานันท์  เก้ินโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
2.12.4 นางสุภาวดี  แฟงชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย 
2.12.5 นายเกรียงไกร  เอ็งโอภาสนันท์  ครู ผู้ช่วย 
2.12.6 นางสาวอัจฉรา  นาจำรัส ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
2.12.7 นางอัจณี  ทองเพ่ิม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
2.12.8 นางสาวอัจฉริยา  อุคำ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

2.13 กลุ่มงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.13.1 นางสาวิตรี  ไมตรีแพน ครู หัวหน้า 
2.13.2 นางสาวธีรดา  เลาประเสริฐสุข ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
2.13.3 นางสาวรวิสรา  พลศักด์ิซ้าย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
2.13.4 นางสาวพรสุดา  ฦาชา พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

2.14 กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
2.14.1 นายศรเพชร  งานยางหวาย ครู หัวหน้า 
2.14.2 นายแสงทอง  อุ่นแก้ว พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

    2.14.3 นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย   ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ผู้ช่วย 
2.15 กลุ่มงานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 

2.15.1 นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน ครู หัวหน้า 
2.15.2 นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักด์ิ ครู ผู้ช่วย 
2.15.3 นางสาวอำพร  วิชาชัย ครู ผู้ช่วย 
2.15.4 นายปริญทร  ทิพย์สมบัติ ครู ผู้ช่วย 
2.15.5 นายภูชิต  วงษ์สูงเนิน พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
2.15.6 นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยนายทะเบียน ผู้ช่วย 
2.15.7 นายธนวิทย์  พิบูลย์สังข์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย  

๒.๑6 กลุ่มงานสะเต็มศึกษา (STEM) 
 2.16.1 นางศรีวัย  กัณหาไธสง ครู หัวหน้า 
 ๒.16.2 นายวีรพล  ศรีสะอาด ครู ผู้ช่วย 
 2.16.3 นายเกรียงไกร  เอ็งโอภาสนันท์ ครู ผู้ช่วย 

2.16.4 นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว ครู ผู้ช่วย 
2.16.5 นางสาวศศิประภา  ผันกลาง ครู ผู้ช่วย 

๒.๑7 กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
 2.17.1 งานโครงการพิเศษ 

  2.17.1.1 นายศรเพชร  งานยางหวาย ครู หัวหน้า 
  2.17.1.2 นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีช่วย ครู รองหัวหน้า 
  2.18.1.3 นางสาวิตรี  ไมตรีแพน ครู หัวหน้า 
  ๒.๑๘.1.4 นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม ครู ผู้ช่วย 
  ๒.๑7.1.5 นางสาวอุษา วงษาสม ครู ผู้ช่วย 
  ๒.๑7.1.6 นางสาวจิตรานันท์ เก้ินโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
  2.17.1.7 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักด์ิ ครู ผู้ช่วย 
  2.17.1.8 นางสาวสุภาวดี แฟงชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย 

2.17.1.9 นายสุริยะ… 

http://www.ptt2.go.th/web/plan/2015-03-24-06-01-48/55-dmc-2-2558-10-58
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  2.17.1.9 นายสุริยะ คุณวันดี ครู ผู้ช่วย 
  2.17.1.10 นายสุวิทย์ นามวรรณ ครู ผู้ช่วย 
  2.17.1.11 นางวนิดา เสลานอก ครู เลขานุการ 
  2.17.1.12 นางสาวธีรดา เลาประเสริฐสุข ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
  ๒.๑7.2 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   2.17.2.1 นางสาวิตรี  ไมตรีแพน ครู หัวหน้า 
   ๒.๑7.2.2 นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม ครู รองหัวหน้า 
   2.17.2.3 นางสาวกนก จันทร์ขามป้อม  ครู ผู้ช่วย 
   2.17.2.4 นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน ครู ผู้ช่วย 
   2.17.2.5 นางสุภาวดี  แฟงชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย 
          2.17.2.6 นายสุวิทย์  นามวรรณ ครู ผู้ช่วย 
   2.17.2.7 นายอิทธิเบศ ใสแสง ครู ผู้ช่วย 
   2.17.2.8 นายธิติวัฒน์ เลิศขามป้อม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
   2.17.2.9 นางสาววริสรา พลศักด์ิซ้าย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
   2.17.2.10 นางสาวธีรดา  เลาประเสริฐสุข ครูผู้ช่วย เลขานุการ 
   2.17.2.11 นางสาวมัชฌิมา  บุตรโต ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.17.3 งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   2.17.3.1 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู หัวหน้า 
   ๒.๑7.3.2 นายอนุเทพ กุศลคุ้ม ครู รองหัวหน้า 
   2.17.3.3 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู ผู้ช่วย 
   2.17.3.4 นางสาวอุษา วงษาสม ครู ผู้ช่วย 
   2.17.3.5 นางวนิดา เสลานอก ครู ผู้ช่วย 
          2.17.3.6 นายบุญเรือง ก่ิงกนทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ช่วย 
   2.17.3.7 นางสาวจิตตรานันท์ เก้ินโนนกอก ครู เลขานุการ 
 ๒.๑8 กลุ่มงานนักเรียนเรียนรวม 
 2.18.1 นางวราภรณ์ สอนสังข์ พนักงานราชการ หวัหน้า 
 2.18.2 นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
 ๒.๑8.3 นางมาลิณี จุ้มใหญ่ ครู ผู้ช่วย 
 ๒.๑8.4 นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ ครู ผู้ช่วย 

3. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 นายโกศล  เพชรประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 
 นายพจน์พิศาล  ฦาชา ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 3.1. กลุ่มงานบริหารสำนักงานบริหารท่ัวไป 

 3.1.1 นายพจน์พิศาล  ฦาชา ครู  หัวหน้า 
 3.1.2 นายอภิชาติ  โตแก้ว ครู  ผู้ช่วย 
 3.1.3 นายเฉลิมเกียรติ ผานาค ครู ผู้ช่วย 

  3.1.4 นายวีระพล ศรีสะอาด ครู ผู้ช่วย 
 3.1.5 ว่าที่ ร.ต.อรรถกร โคตรเสน ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 3.1.6 นายสิงหา อ่อนทำ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
 3.1.7 นางกันยกร  โนนแวง พนักงานราชการ เลขานุการ 

 3.1.8 นางสาวอรพินท์...   
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 3.1.8 นางสาวอรพินท์  ปลื้มสุด เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.2. กลุ่มงานธนาคารขยะรีไซเคิล 
       3.2.1 นางกันยกร  โนนแวง พนักงานราชการ หัวหน้า 
   3.2.2 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ผู้ช่วย 
      3.2.3 นายวัชรากรณ์  งามศรีนวสกุล ครู ผู้ช่วย 
       3.2.4 นายอภิสิทธิ์ เพชรรัตนมุณี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 3.3. กลุ่มงานโภชนาการ 

 3.3.1 นายนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข ครู หัวหน้า 
 3.3.2 นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล ครู ผู้ช่วย 
 3.3.3 นางมัจฉา  ศิริพงศ์ ครู ผู้ช่วย 
 3.3.4 ว่าที่ ร.ต.อรรถกร โคตรเสน ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 3.3.5 แม่บ้านโรงอาหารทุกคน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วย 

 3.4. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
    3.4.1 นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล ครู หัวหน้า 
   3.4.2 นายนิเวศน์  ต้ังอุทัยสุข ครู ผู้ช่วย 
    3.4.3 นางนวมญสิกานต์ เครือสกุลมงคล ครู ผู้ช่วย 
   3.4.4 นางมัจฉา  ศิริพงศ์ ครู ผู้ช่วย 
   3.4.5 ว่าที่ ร.ต.อรรถกร โคตรเสน ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 3.5. กลุ่มงานอาคารสถานท่ี งานสาธารณูปโภค   

 3.5.1 นายอภิชาติ  โตแก้ว ครู หัวหน้า 
 3.5.2 นายเฉลิมเกียรติ ผานาค ครู ผู้ช่วย 
 3.5.3 นายอนิรุทธ์ิ ลาภทวี ครู ผู้ช่วย 
 3.5.4 นายวีระพล ศรีสะอาด ครู ผู้ช่วย 

   3.5.5 ว่าที่ ร.ต.อรรถกร โคตรเสน ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 3.5.6 นายณรงค์  ช่างหล่อ พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
 3.5.7 นางกันยกร โนนแวง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
 3.5.8 จ.ส.อ. อานนท์  แคภูเขียว พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
 3.5.9 นายสิงหา อ่อนทำ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
 3.5.10 นายวัชรพงษ์ คงโนนกอก ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
 3.5.11 ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน  ผู้ช่วย 
 3.5.12 พนักงาน/แม่บ้านทำความสะอาดทุกคน  ผู้ช่วย 
 3.5.13 นางสาวอรพินท์  ปลื้มสุด เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วย 

 3.6. กลุ่มงานยานพาหนะ 
       3.6.1 นายวีระพล ศรีสะอาด ครู หัวหน้า 
       3.6.2 นายสิงหา อ่อนทำ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
       3.6.3 นายจีระ  ไสยชาติ ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วย 
      3.6.4 นายสุขสันต์  มณีจันทร์ ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วย 
       3.6.5 นายนิกร  ธรรมมา พนักงานขับรถ ผู้ช่วย 
       3.6.6 นายทัดชัย  นักทำนา พนักงานขับรถ ผู้ช่วย 
       3.6.7 นายวุฒิไกร  บุญเจิด พนักงานขับรถ ผู้ช่วย 

 3.6.8 นางสาวอรพินท์...   
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 3.6.8 นางสาวอรพินท์  ปลื้มสุด เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วย 
 3.7 กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา 

 3.7.1 นายปริญทร  ทิพย์สมบัติ ครู หัวหน้า 
 3.7.2 นายอนิรุทธ์ิ ลาภทวี ครู ผู้ช่วย 
 3.7.3 นายภูชิต วงษ์สูงเนิน พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
 3.7.4 นายธนวิทย์ พิบูลย์สังข์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 
 3.7.4 นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
 3.7.5 นายบุญเรือง  ก่ิงกนทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ช่วย 

 3.8 กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
 3.8.1 นางธินิภัทร  ขันศิลา ครู หัวหน้า 
 3.8.2 นางขนบพร  โลบ้านไผ่ ครู ผู้ช่วย 
 3.8.3 นางกันยกร  โนนแวง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
 3.8.4 นายบุญเรือง  ก่ิงกนทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ช่วย 

 3.9 กลุ่มงานดนตรี ดุริยางค์และนาฏศิลป์ 
 3.9.1 นายพิสิฐชัย  บุญหนา ครู หัวหน้า 
 3.9.2 นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู ครู ผู้ช่วย 
 3.9.3 นางสาวลำดวน  ลันดา ครู ผู้ช่วย 
 3.9.4 นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน ครู ผู้ช่วย  
 3.9.5 นางอัจนี ทองเพ่ิม ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 3.9.6 นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก ครูอัตราจ้าง ผูช้่วย 

 3.10 กลุ่มงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
       3.10.1 นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักด์ิ ครู หัวหน้า 
      3.10.2 นางสาวจิตรานันท์  เก้ินโนนกอก ครู ผู้ช่วย 
       3.10.3 นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน ครู ผู้ช่วย 
       3.10.4 นายปริญทร ทิพย์สมบัติ ครู ผู้ช่วย 
       3.10.5 นายภูชิต วงษ์สูงเนิน พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
       3.10.6 นายบุญเรือง ก่ิงกนทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ช่วย 
       3.10.7 นายธนวิทย์  พิบูลย์สังข์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย  
 3.11 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 3.11.1 นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์ ครู หัวหน้า 
 3.11.2 นางสาวกองสิน ชินทะนา ครู ผู้ช่วย 
 3.11.3 นางมาลินี จุ้มใหญ่ ครู ผู้ช่วย 
 3.11.4 นายอิทธิเบศ ใสแสง ครู ผู้ช่วย 
 3.11.5 นายบุญเรือง  ก่ิงกนทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ช่วย                                                                                             

4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
         นายวันชัย คงสมบูรณ์       ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 4.1 กลุ่มงานบริหารสำนักงานกิจการนักเรียน 
      4.1.1 นายวันชัย คงสมบูรณ์       ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  หัวหน้า 

4.1.2  นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ ครู  ผู้ช่วย 
4.1.3 นายเมฆินทร์ รัศมีพรม ครู ผู้ช่วย 

4.1.4 นางสาววิชุพร...   
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4.1.4 นางสาววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู ผู้ช่วย 
4.1.5 นายพิชัย วิเวกรัมย์ ครู ผู้ช่วย 
4.1.6 นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ ครู ผู้ช่วย 
4.1.7 นายศรัญญู  ปานมะเริง เจ้าหน้าที่สารสนเทศนักเรียน  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  4.2 กลุ่มงานสารบรรณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
4.2.1 นางสาววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู หัวหน้า                          
4.2.2 นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ ครู ผู้ช่วย 
4.2.3 นางสาวสุภาภรณ์ แสนดี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.2.4 นายศรัญญู  ปานมะเริง เจ้าหน้าที่สารสนเทศนักเรียน  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 4.3 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      4.3.1 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  หัวหน้า 

4.3.2 นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ ครู ผู้ช่วย 
4.3.3 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
4.3.4 นางสาวสุภาภรณ์ แสนดี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 4.4 กลุ่มงานระเบียบวินัยและความประพฤติ 
4.4.1 นายพิชัย วิเวกรัมย์ ครู  หัวหน้า 
4.4.2 นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ ครู  ผู้ช่วย 
4.4.3 นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ ครู ผู้ช่วย 
4.4.4 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
4.4.5 จ.ส.อ. อานนท์ แคภูเขียว พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
4.4.6 นายปรีชา ทาลี พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
4.4.7 นายสมศักด์ิ กองพล พนักงานราชการ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 4.5 กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
4.5.1 นางสาวญาติกา  หงษ์ชัยภูมิ ครู หัวหน้า 
4.5.2 นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ ครู ผู้ช่วย 
4.5.3 นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ ครู  ผู้ช่วย 
4.5.4 นางพรทิพย์ ค้ำยาง  ครู  ผู้ช่วย 
4.5.5 นางลำดวน แสงวิหค  ครู  ผู้ช่วย 
4.5.6 นายปุรเชษฐ์ ขำหินต้ัง  ครู  ผู้ช่วย 
4.5.7 นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู    ครู  ผู้ช่วย 
4.5.8 นายอภิชาติ โตแก้ว  ครู  ผู้ช่วย 
4.5.9 นางสาวสุภาภรณ์ แสนดี ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.5.10 นายพัชรพล  รัศมี พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
4.5.11 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 4.6 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4.6.1 นายเมฆินทร์ รัศมีพรม ครู หัวหน้า 
4.6.2 นายปรีชา ดงวัง ครู ผู้ช่วย 
4.6.3 นายศุภฤกษ์ พรแพงจันทร์ ครู ผู้ช่วย 
4.6.3 นายปรีชา ทาลี พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
4.6.4 นายเรืองศักด์ิ ชาญสูงเนิน ครู  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

4.7 กลุ่มงานกิจกรรมและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน... 
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 4.7 กลุ่มงานกิจกรรมและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4.7.1 นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์ ครู  หัวหน้า 
4.7.2 นางสาวนวลละออ ฝูงใหญ่ ครู  ผู้ช่วย 
4.7.3 นายปุรเชษฐ์ ขำหินต้ัง ครู  ผู้ช่วย 
4.7.4 นายปรีชา ดงวัง ครู ผู้ช่วยและเลขานุการ 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นายพงษ์ศักด์ิ  พูนประสิทธ์ิ  ครู  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นางกันยาวีร์  ต้ังพงษ์           ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล   
 5.1 กลุ่มงานบริหารสำนักงานบุคคล 

 5.1.1 นางกันยาวีร์  ต้ังพงษ์          ครู/ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   หัวหน้า 
 5.1.2 นางกานต์พิชชา  เพชรประไพ ครู    ผู้ช่วย 
 5.1.3 นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู ครู    ผู้ช่วย 
 5.1.4 นางสาวสุวณี  จันทสังข์ ครู    ผู้ช่วย  
 5.1.5 นายสุวิทย์  นามวรรณ ครู    ผู้ช่วย 
 5.1.6 นางสาวนุชนาถ  เจริญชีพ ครู    ผู้ช่วย 
  5.1.7 นางจินยะวรรณ์  บุญหนา  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 5.1.8 นางสาวอัญชลี  ขุนแก้ว ครู    เลขานุการ 
 5.1.9 นางสาวประภาพร  พรหมทา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 5.2 กลุ่มงานวินัย และการรักษาวินัย 
  5.2.1 นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู ครู    หัวหน้า 

  5.2.2 นางกานต์พิชชา  เพชรประไพ ครู    ผู้ช่วย 
  5.2.3 นายสุวิทย์  นามวรรณ ครู    ผู้ช่วย 
  5.2.4 นางสาวสุวณี จันทสังข์ ครู    ผู้ช่วย 
  5.2.3 นางจินยะวรรณ์  บุญหนา พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

 5.3 กลุ่มงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร 
    ๕.3.1 การเลื่อนวิทยฐานะ 

  5.3.1.1 นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู ครู    หัวหน้า  
  5.3.1.2 นางสาวอัญชลี  ขุนแก้ว ครู    ผู้ช่วย 
  5.3.1.3 นางกันยาวีร์ ต้ังพงษ์ ครู     ผู้ช่วย 
  5.3.1.4 นายสุวิทย์ นามวรรณ ครู     ผู้ช่วย 
  5.3.1.5 นางสาวประภาพร  พรหมทา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วย 

  ๕.3.2 งานพัฒนาบุคคล 
  5.3.2.1 นายสุวิทย์ นามวรรณ ครู    หัวหน้า 
  5.3.2.2 นางกานต์พิชชา  เพชรประไพ ครู    หัวหน้า 
  5.3.2.3 นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู ครู    ผู้ช่วย 
  5.3.2.4 นางสาวนุชนาถ  เจริญชีพ ครู    ผู้ช่วย   
  5.3.2.5 นางจินยะวรรณ์  บุญหนา พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
  5.3.2.6 นางสาวประภาพร  พรหมทา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วย 
 
 

๕.3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์… 
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  ๕.3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  5.3.3.1 นางสาวสุวณี  จันทสังข์ ครู    หัวหน้า 
  5.3.3.2 นางสาวอัญชลี  ขุนแก้ว ครู    ผู้ช่วย 
   5.3.3.3 นางสาวนุชนาถ  เจริญชีพ ครู    ผู้ช่วย 
  5.3.3.4 นางสาวประภาพร  พรหมทา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วย 

    ๕.3.4 งานเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
  5.3.4.1 นางกันยาวีร์  ต้ังพงษ์ ครู    หัวหน้า 

     5.3.4.2 นางสาวอัญชลี  ขุนแก้ว ครู    ผู้ช่วย 
     5.3.4.3 นางสาวสุวณี  จันทสังข์ ครู    ผู้ช่วย 

  5.3.4.4 นายสุวิทย์  นามวรรณ ครู    ผู้ช่วย 
  5.3.4.5 นางสาวนุชนาถ  เจริญชีพ ครู    ผู้ช่วย 

 5.4 กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
 5.4.1 นางสาวอัญชลี  ขุนแก้ว ครู    หัวหน้า 
 5.4.2 นางกันยาวีร์ ต้ังพงษ์ ครู    ผู้ช่วย 
 5.4.3 นางสาวสุวณี  จันทสังข์ ครู    ผู้ช่วย 
 5.4.4 นางสาวนุชนาถ  เจริญชีพ ครู    ผู้ช่วย 
 5.4.5 นางจินยะวรรณ์  บุญหนา พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

 5.5 กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและออกจากราชการ 
 5.5.1 นางกันยาวีร์  ต้ังพงษ์ ครู    หัวหน้า 
 5.5.2 นางกานต์พิชชา  เพชรประไพ ครู    ผู้ช่วย 
 5.5.3 นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู ครู    ผู้ช่วย 
 5.5.4 นางจินยะวรรณ์  บุญหนา พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
 5.5.5 นางสาวประภาพร  พรหมทา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วย 

 5.6 กลุ่มงานพัสดุสำนักงาน 
 5.6.1 นางจินยะวรรณ์ บุญหนา พนักงานราชการ   หัวหน้า 
 5.6.2 นางสาวประภาพร  พรหมทา เจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วย   

6. สำนักงานผู้อำนวยการ 
6.1 นางสาวณัชธยาน์  ธงภักด์ิ ครูผู้ช่วย  หัวหน้า   

     6.2 นางสาวสุดสายไหม  สีเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ ผู้ช่วย   

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความอุตสาหะ วิริยะ ให้เกิดผลดีแก่
ราชการต่อไป  

 สั่ง  ณ วันที่  15  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

                    
(นายชัยรัตน์  เจริญสุข) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 


