
  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 
ที ่546/2565 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนพิเศษตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน  
ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 

....................................................................................................................... 
            กำรบริหำรรำชกำรของสถำนศึกษำมีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรมอบหมำยงำน หรืออ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำร กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกิดควำมคล่องตัวและ 
เกิดประสิทธิภำพ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และ 
มีประสิทธิภำพ  จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ มำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2547  และแก้ ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บที่  3) พ.ศ. 2553 จึ งมอบหมำยหน้ ำที่  และควำมรับผิดชอบงำนพิ เศษ 
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน เพ่ือปฏิบัติงำน ประจ ำกลุ่มบริหำรและกลุ่มงำน ประจ ำภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565  
ดังต่อไปนี้ 
 
1. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย                       รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
    นำงล ำดวน  แสงวิหค     ครู     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
    1.1 กลุ่มงานบริหารส านักงานงบประมาณ 

    1.1.1 นำงล ำดวน  แสงวหิค   ครู    หัวหน้ำ 
    1.1.2 นำงสำวอภิชยำ  บุญหลำย   ครู    ผู้ช่วย 
    1.1.3 นำงสำวดำริน  อินทโชติ   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
    1.1.4 นำงสำวพิมพ์กมล ศรีสกุล   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
    1.1.5 นำงสำวสุกัลยำ  เกตุธำนี   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 1.1.6 นำงสำวพรพิมล  พรหมหำกุล  ครู    เลขำนุกำร 
    1.1.7 นำงสำวปวีณำ  แกว้เบ้ำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บัญชี  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   1.1.8 นำงสำวพันธิมำ  หอมวงษ์   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    1.2 กลุ่มงานธุรการ 
    1.2.1 นำงจินตนำ  วัฒนก้ำนตง   ครู              หัวหน้ำ 
    1.2.2 นำงสำววิไลลักษณ์  ศรีชัยภูมิ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร             ผู้ช่วย 

    1.3 กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
     1.3.1 นำงสำวพรพิมล  พรหมหำกุล  ครู    หัวหน้ำ 
    1.3.2 นำงสำวอภิชยำ  บุญหลำย   ครู     ผู้ช่วย 
     1.3.3 นำงสำวดำริน  อินทโชติ   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
    1.3.4 นำงสำวสุกัลยำ  เกตุธำนี   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  1.3.5 นำงสำวพิมพ์กมล ศรีสกุล   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
    1.3.6 นำงสำวปวีณำ  แก้วเบ้ำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่บัญชี  ผู้ช่วย  

  1.3.7 นำงสำวพันธิมำ  หอมวงษ์   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  ผู้ช่วย 
           /1.4 กลุ่มงำนพัสดุ.. 
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  1.4 กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
   1.4.1 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม   ครู    หัวหน้ำ 
   1.4.2 นำงสำวพรทิวำ  ปลัดศรีช่วย   ครู    ผู้ช่วย 
   1.4.3 นำงสำวสุภำวดี  กุลแก้ว   ครู    ผู้ช่วย 

         1.4.4 นำงสำวเกศรำพร  ชำดง   ครู    ผู้ช่วย 
         1.4.5 จ่ำสิบเอกวรพล  มีพวก   ครู    ผู้ช่วย 
  1.5 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

   1.5.1 นำงสุภกัญญำ  ศรีสำร   ครู    หัวหน้ำ 
   1.5.2 นำงสำวณัฐภรณ์  สีหำวัตร์   ครู    ผู้ช่วย  
   1.5.3 นำยธิติวัฒน ์ เลิศขำมป้อม   ครู    ผู้ช่วย 
   1.5.4 นำงสำวศศิพิมพ์  เทพโมง   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 

   1.6 กลุ่มงานระบบควบคุมภายใน 
   1.6.1 นำงสำวนภสัวรรณ์  ศรีอริยะเมธ  ครู    หัวหน้ำ  
   1.6.2 นำงสำวพันธิมำ  หอมวงษ์   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  ผู้ช่วย 

   1.7 กลุ่มงานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
   1.7.1 นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำ 
   1.7.2 นำงล ำดวน  แสงวิหค   ครู    ผู้ช่วย 
   1.7.3 นำงสำวนภสัวรรณ์  ศรีอริยะเมธ  ครู    ผู้ช่วย 

   1.8 กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.8.1 นำงจินตนำ  วัฒนกำ้นตง   ครู              หัวหน้ำ 
   1.8.2 นำงสำววิไลลักษณ์  ศรีชัยภูมิ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร             ผู้ช่วย 

2. กลุ่มบริหารวิชาการ  
    นำงสำวอรอินทุ์  บ ำรุงเก่ำ                              รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
    นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ           ครู      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   2.1 กลุ่มงานบริหารส านักงานวิชาการ 

    2.1.1 นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ   ครู        หัวหน้ำ 
    2.1.2 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน   ครู    ผู้ช่วย 
    2.1.3 นำงสำวจิตรำนันท ์ เกิ้นโนนกอก    ครู    ผู้ช่วย 
    2.1.4 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์  ครู     ผู้ช่วย 
    2.1.5 นำงสำวสิริประภำ  จันดี   ครู    ผู้ช่วย 
    2.1.6 นำยวิทวชั  ตำศรี      ครู    ผู้ช่วย 
    2.1.7 นำยเกรียงไกร  เอ็งโอภำสนันท์  ครู    ผู้ช่วย 
 2.1.8 นำงสำววำรุณี  หล้ำเวยีง              ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 2.1.9 นำงกันยนำ ภักดีนอก   ครู    เลขำนุกำร 
 2.1.10 นำงสำวเรวดี  รักษำชนม์   เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนวิชำกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.1.11 นำงสำวอรพินท์  ปลื้มสุด   เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนวิชำกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
2.2 กลุ่มงานแนะแนว 
    2.2.1 นำงสำวปวริศำ  หำทอง   ครู    หัวหน้ำ   
    2.2.2 นำงสำวธัญญำรัตน์  ยำวุธ   ครู    ผู้ช่วย 
           /2.2.3 นำงสำวอโณทัย.. 
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 2.2.3 นำงสำวอโณทัย  แก้วทอง    ครู    ผู้ช่วย   
 2.2.4 นำงสำวจันทร์ธิมำ  ดงวัง   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย                             
    2.2.5 นำงสำวสวุิมล  เคลือบคณโท  ครู    เลขำนุกำร 
    2.2.6 นำงสำวสุนสิำ  อุทัยอ้ม   เจ้ำหน้ำที่งำนแนะแนว  ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

     2.3 กลุ่มงานห้องสมุด 
     2.3.1 นำงธนฎัฐำ  สวงกระโทก   ครู    หัวหน้ำ 
     2.3.2 นำงวนิดำ  บ ำรุง    ครู    ผู้ช่วย 
     2.3.3 นำงสำววิชุลดำ  พรมเดื่อ   ครู    ผู้ช่วย 
     2.3.4 นำงสำวสุภำลักษณ์  หอมวงษ์  ครู    ผู้ช่วย  
     2.3.5 นำงสำวสินใจ  พันธ์ดง   ครู    เลขำนุกำร                                                                                             
     2.3.6 นำยแสงทอง  อุ่นแก้ว   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร      
     2.3.7 นำงสำวธิดำรัตน์  สะแพงน้อย  ผู้ช่วยบรรณำรักษ์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร      

     2.4 กลุ่มงานนิเทศการศกึษา 
     2.4.1 นำงวิไลลักษณ์  แสนสะอำด  ครู    หัวหน้ำ 
     2.4.2 นำงสำวนันทรีย์  เค้ำโนนกอก  ครู    ผู้ช่วย 
  2.4.3 นำงชัชชญำ  อุ่นเมือง   ครู    ผู้ช่วย 

     2.๕ กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
           นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์   คร ู    หัวหน้ำ  
           2.5.1 ห้องเรียนพิเศษ SMP (วิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์) 

        2.5.1.1 นำยสุริยะ  คุณวันดี   ครู    หัวหน้ำห้องเรียนพิเศษ SMP 
        2.5.1.2 นำยอำทิตย์ พำชัยภูมิ   ครู    หัวหน้ำ SMP ม.ต้น 
        2.5.1.3 นำงสำวนิภำพร  เกตุเขียว  ครู    หัวหน้ำ SMP ม.ปลำย 
        2.5.1.4 นำงศรีวัย กัณหำไธสง   ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.5 นำยวุฒิไกร  กองเขียว  ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.6 นำงสำวพรพิมล  พรหมหำกุล    ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.7 นำงสำวนุชนำถ  เจริญชีพ          ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.8 นำงสำวสุภำภรณ์  แสนดี  ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.9 นำงสำวจุฑำมำศ  บุญชำติ  ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.10 นำงสำวอ ำพร  วิชำชัย  ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.11 นำงสำวมัชฌิมำ  บุตรโต  ครู    ผู้ช่วย   
        2.5.1.12 นำงสำวธนญัญำ  กำรประกอบ ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.13 นำงสำวรวสิรำ  พลศักดิ์ซ้ำย  ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.14 นำยพิชิต โพธิ์พัฒน์            ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.15 นำยสุวิทย์  นำมวรรณ           ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.16 นำงสำวศศิประภำ  ผันกลำง  ครู    ผู้ช่วย 
        2.5.1.17 นำงสำววิชนำถ  วุฒิสำร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย    

     2.5.1.18 นำงสำวอัมพิกำ  อินบ้ำนผือ  ครู    เลขำนุกำร 
        2.5.1.19 นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร  ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     2.5.1.20 นำยพีรพัฒน์  มีรำช   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                         /2.5.2 ห้องเรียนพิเศษ IEP.. 
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      2.5.2 ห้องเรียนพิเศษ IEP (ภำษำต่ำงประเทศ) 
     2.5.2.1 นำงวนิดำ เสลำนอก   ครู    หัวหน้ำห้องเรียนพิเศษ IEP 
     2.5.2.2 นำงสำวปกำมำศ กงจีน   ครู    หัวหน้ำ IEP ม.ต้น 
     2.5.2.3 นำงสำวอัจฉรำ อ่อนสกุล  ครู    หัวหน้ำ IEP ม.ปลำย 
     2.5.2.4 นำงพิชญ์สินี  ฦำชำ   ครู    ผู้ช่วย 
     2.5.2.5 นำงสำวสุวณี  จันทสังข์  ครู    ผู้ช่วย  
     2.5.2.6 นำงสุภำวดี  แฟงชัยภูมิ  ครู    ผู้ช่วย  
     2.5.2.7 นำงจินตนำ  วัฒนก้ำนตง  ครู    ผู้ช่วย 
     2.5.2.8 นำยอดิศร  ศรีลำพัฒน์  ครู    ผู้ช่วย 
     2.5.2.9 นำงสำวพรทิวำ ปลัดศรีช่วย  ครู    ผู้ช่วย 
     2.5.2.10 นำยเกรียงไกร เอ็งโอภำสนันท์ ครู    ผู้ช่วย 
     2.5.2.11 นำยฐิตวัฒน์  ดูเชิดรัมย์  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
     2.5.2.12 นำยอภิณัฐ  โพธิ์จักร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
     2.5.2.13 นำงสำวธันยธรณ์  สุทธิ  ครูผู้ช่วย    เลขำนุกำร 
     2.5.2.14 นำยนรำธร  ทองบ่อ   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     2.6 กลุ่มงานโรงเรียนธนาคาร 

  2.6.1 นำยธนำกร  แฟงชัยภูมิ   ครู    หัวหน้ำ 
  2.6.2 นำงวนิดำ  เสลำนอก   ครู    ผู้ช่วย 
  2.6.3 นำงสำวธันยธรณ์  สทุธิ   ครูผู้ช่วย    เลขำนุกำร 

     2.7 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     2.7.1 นำยจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์   ครู    หัวหน้ำ 
     2.7.2 นำงพนัชกร  พลประเสริฐ   ครู    ผู้ช่วย 
     2.7.3 นำยอลงกรณ์  สมัย   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  2.7.4 นำงสำวศิรินทิพย์  มูลสำร   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 

           2.7.5 นำงสำวปิยธิดำ  งำมงอน   ครูผู้ช่วย    เลขำนุกำร  
     2.8 กลุ่มงานการรับนักเรียน 

     2.8.1 นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ   ครู    หัวหน้ำ 
     2.8.2 นำงสำวธนัญญำ  กำรประกอบ  ครู    ผู้ช่วย 
     2.8.3 นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง   ครู    ผู้ช่วย 
     2.8.4 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู    ผู้ช่วย 
     2.8.5 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก  ครู    เลขำนุกำร 
     2.8.6 นำงกันยนำ  ภักดนีอก   ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     2.9 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
     2.9.1 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์  ครู    หัวหน้ำ 
     2.9.2 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก  ครู    ผู้ช่วย 
     2.9.3 นำงกันยนำ  ภักดีนอก   ครู    เลขำนุกำร 

       2.9.4 นำงสำวสิริประภำ  จันดี   ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     2.10 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

     2.10.1 นำงสำวอุษำ  วงษำสม   ครู    หัวหน้ำ    
           /2.10.2 นำงสำวจุฑำมำศ.. 
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      2.10.2 นำงสำวจุฑำมำศบุญชำติ  ครู    เลขำนุกำร                             
     2.11 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 
        2.11.1 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ                                                                                            

       2.11.1.1 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน  ครู    หัวหน้ำ 
       2.11.1.2 นำยวิทวชั  ตำศร ี    ครู    ผู้ช่วย 
       2.11.1.3 นำงสำววำรุณี  หล้ำเวียง         ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 2.11.2 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
       2.11.2.1 นำงศรีวัย  กัณหำไธสง   ครู    กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
       2.11.2.2 นำงธินิภัทร  ขนัศิลำ   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
       2.11.2.3 นำงพิชญ์สินี  ฦำชำ   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 

    2.11.2.4 นำยอำทิตย์  พำชัยภูมิ   ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์  
           2.11.2.5 นำงสุภำวดี  กุศลคุ้ม   ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
           2.11.2.6 นำยพิสิฐชัย  บุญหนำ   ครู  กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
           2.11.2.7 นำงสำวขนบพร  ศรีพุทธดิลก    ครู  กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ 
           2.11.2.8 นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข  ครู  กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ 

       2.11.3 รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
       2.11.3.1 นำยวัชรินทร์  ไมตรีแพน  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
       2.11.3.2 นำงสำวนภัสวรรณ์  ศรีอริยะเมธ  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
       2.11.3.3 นำงวนิดำ  บ ำรุง   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
       2.11.3.4 นำงจินตนำ  วัฒนก้ำนตง  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ          
       2.11.3.5 นำงสุลำวัลย ์ เบรมบริดจ์  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ   
       2.11.3.6 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์  
       2.11.3.7 นำยวิทวัช  ตำศรี   ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์  

     2.11.3.8 นำงจุฑำรัตน์  ผิวเผื่อน   ครู  กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
     2.11.3.9 นำงสำวนลิกำนต์  ตอสกุล  ครู  กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ 
     2.11.3.10 นำยอภิชำติ  โตแก้ว   ครู  กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ 
     2.11.3.11 นำยจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 

        2.11.4 เลขำนุกำรและสำรบรรณกลุ่มสำระฯ 
     2.11.4.1 นำงสำวศศิประภำ  ผันกลำง  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.๑1.๔.๒ นำงกันยนำ  ภักดีนอก   ครู         กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.11.4.3 นำงสำวนุชนำถ  เจริญชีพ  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.11.4.4 นำงสำวมัชฌิมำ  บุตรโต  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.11.4.5 นำงสำวศิริรัตน์  ชำวส ำรำญ  ครู   กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.11.4.6 นำงสำววิชุลดำ  พรมเดื่อ  ครู   กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.11.4.7 นำงสำวจุฑำมำศ  บุญชำติ  ครู   กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     2.11.4.8 นำงมำลินี  จุ้มใหญ่   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย  
     2.11.4.9 นำยธิติวัฒน ์ เลิศขำมป้อม  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
     2.11.4.10 นำงสำวสินใจ  พันธ์ดง  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
     2.11.4.11 นำงวรำภรณ์  สอนสังข์           พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย    

               /2.11.4.12 นำงสุภำวด.ี. 
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  2.11.4.12 นำงสภุำวดี    แฟงชัยภูมิ  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ  
     2.11.4.13 นำงสำวธัญญำรัตน์  ยำวุธ  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
     2.11.4.14 นำงสำวธันยธรณ์  สุทธิ  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
     2.11.4.15 นำยฉัตรมงคล  ทองหล่อ             ครูอัตรำจ้ำง กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
     2.11.4.16 นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร  ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์               
     2.11.4.17 นำงสำวรวิสรำ  พลศักดิ์ซ้ำย  ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
     2.11.4.๑8 นำงสำวศศิพิมพ์  เทพโมง  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
     2.11.4.๑9 นำยเนติพงษ์  สุนย์ทอง  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
     2.11.4.20 นำยสิงหำ  อ่อนท ำ   ครูอัตรำจ้ำงเขต กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
     2.11.4.21 นำงสำวจันทร์ธิมำ  ดงวัง  ครูอัตรำจ้ำง กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ                                                                                     
     2.11.4.22 นำยปรีชำ  ดงวัง   ครู  กลุ่มสำระฯ ศิลปะ  
     2.11.4.23 นำงสำวญำติกำ  หงษช์ัยภูมิ  ครู  กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ 
     2.11.4.24 นำงสำววิภำวรรณ  แบ่งคอนสำร  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ  
     2.11.4.25 นำงกันยกร  โนนแวง  พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ  

        2.11.5 แผนงำน พัสดุ โครงกำรกลุ่มสำระฯ 
   2.11.5.1 นำงสำวพรทิวำ  ปลัดศรีช่วย  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.5.2 นำงสำวศศิประภำ  ผันกลำง  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.5.3 นำยอดิศร  ศรีลำพัฒน์   ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.5.4 นำยวีระพล  ศรีสะอำด  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.5.5 นำยพิชัย  วิเวกรัมย์   ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.5.6 นำงธนัฎฐำ  สวงกระโทก  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   2.11.5.7 นำงจุลลดำ  ศรวีิพัฒน์   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   2.11.5.8 นำงสำวณัฐภรณ์  สีหำวัตร์  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   2.11.5.9 นำงจตุพร  ชำดง   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   2.11.5.10 นำงสำวธีรดำ  เลำประเสริฐสุข ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
   2.11.5.11 นำงนวมญสิกำนต์  เครือสกุลมงคล   ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์   
   2.11.5.12 นำงธยำนี  พิมพ์สิงห์   ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
   2.11.5.13 นำยวุฒิไกร  กองเขียว  ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
   2.11.5.14 นำงสำวสุภำวดี  กุลแก้ว  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.5.15 นำยเฉลิมเกียรติ  ผำนำค  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.5.16 นำงล ำดวน  แสงวิหค  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.5.17 นำงสำวเกศรำพร  ชำดง  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.5.18 นำงสำวอโณทัย  แก้วทอง  ครู  กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
   2.11.5.19 นำยอลงกรณ์  สมัย   ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
   2.11.5.20 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม   ครู  กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ 
   2.11.5.21 ว่ำที่ ร.ต.อรรถกร  โคตรเสน  ครู  กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำและพลศึก
2.11.6 วิชำกำรกลุ่มสำระฯ 
   2.11.6.1 นำงสำวจิตรำนันท์  เก้ินโนนกอก  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.2 นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์ ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
                 /2.11.6.3 นำงสำวชุลีรัตน.์. 
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  2.11.6.3 นำงสำวชุลีรัตน์  พันธุ์ยำง  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.4 นำงสำวบุญรัตน์  กัณหำไธสงค์  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  2.11.6.5 นำงพิมภำ  หงไธสงค์   ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.6 นำยสุริยะ  คุณวันดี   ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  2.11.6.7 นำงสำวอ ำพร  วชิำชัย   ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.8 นำงสำวอุษำ   วงษำสม  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.9 นำงสำวนิภำพร เกตุเขียว  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.10 นำงวิไลลักษณ์  แสนสะอำด  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.11 นำยเกรียงไกร  เอ็งโอภำสนันท์ ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.12 นำงสำวนุชนำถ  เจริญชีพ  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.13 นำงสำวมัชฌมิำ  บุตรโต  ครู  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.14 นำงสำววิชนำถ  วุฒิสำร  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.15 นำยพีรพัฒน์  มีรำช   ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.16 นำงสำววำรุณ ี หล้ำเวียง  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.17 นำงสำวสุภำพร   แสนแก้ว  พนักงำนรำชกำร กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   2.11.6.18 นำงสำวกองสิน  ชินทะนำ  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   2.11.6.19 นำยอิทธิเบศ  ใสแสง   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   2.11.6.20 นำงสำวนันทรีย์  เค้ำโนนกอก  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
   2.11.6.21 นำงเนำวรัตน์  คงฉนวน  ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
   2.11.6.22 นำงวนิดำ  เสลำนอก   ครู  กลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ 
   2.11.6.23 นำงสำวอัจฉรำ  นำจ ำรัส  ครู  กลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์ 
   2.11.6.24 นำงอังค์ริสำ   ช่ำงหล่อ  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.6.25 นำงพรทิพย์   ค้ ำยำง   ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.6.26 นำงพนัชกร  พลประเสริฐ  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.6.27 นำงสำวณัฐธยำน์  ธงภักดิ์  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.6.28 นำยธนำกร  แฟงชัยภูมิ  ครู  กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำฯ 
   2.11.6.29 นำงอัจณี  ทองเพิ่ม   ครู  กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
   2.11.6.30 นำงสำวล ำดวน  ลันดำ  ครู  กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
   2.11.6.31 นำงมัจฉำ   มงคลจิตต์  ครู  กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ 
   2.11.6.32 นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  ครู  กลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ  

2.12 กลุ่มงานทะเบียน วัดและประเมินผลการเรียน 
   2.12.1 กลุ่มงำนทะเบียน           

  2.12.1.1 นำงสำวธนัญญำ  กำรประกอบ  ครู    หัวหน้ำ   
  2.12.1.2 นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง   ครู    ผู้ช่วย   
  2.12.1.3 นำงสำวชุลีรัตน์  พันธุ์ยำง  ครู    ผู้ช่วย   
  2.12.1.4 นำงจุฑำรัตน์  ผิวเผื่อน  ครู    ผู้ช่วย  
  2.12.1.5 นำงสำวอ ำพร วิชำชัย                     ครู                                  ผู้ช่วย 

  2.12.1.6 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์  ครู                                  ผู้ช่วย 
  2.12.1.7 นำยอดิศร  ศรีลำพัฒน์  ครู    ผู้ช่วย     
                              /2.12.1.8 นำงกุลนันทน์..   
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  2.12.1.8 นำงกุลนันทน์ตำศรี   ครู    ผู้ช่วย 
  2.12.1.9 นำงสำววิชนำถ  วุฒิสำร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย   
  2.12.1.10 นำงสำวลัดดำวลัย์  สมภำร  ครู    เลขำนุกำร  
  2.12.1.11 นำยพิชิต  โพธิ์พัฒน์   ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   2.12.1.12 นำยณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ  ผู้ช่วยนำยทะเบยีน     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  2.12.2 กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรเรียน 
   2.12.2.1 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์  ครู    หัวหน้ำ 

           2.12.2.2 นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร  ครู    ผู้ช่วย 
           2.12.2.3 นำงสำวอ ำพร วิชำชัย   ครู    ผู้ช่วย 
           2.12.2.4 นำงกุลนันทน์  ตำศรี   ครู    เลขำนุกำร 
2.13 กลุ่มงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
           2.13.1 นำยเกรียงไกร  เอ็งโอภำสนันท์  ครู    หัวหน้ำ 
           2.13.2 นำงสำวนวลละออ  ฝูงใหญ่  ครู    ผู้ช่วย 
           2.13.3 นำยจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์   ครู    ผู้ช่วย 
           2.13.4 นำยอิทธิเบศ  ใสแสง    ครู    ผู้ช่วย 
           2.13.5 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู    ผู้ช่วย 
           2.13.6 นำงสำวศศิประภำ ผันกลำง  ครู    ผู้ช่วย 
           2.13.7 นำงสำวนิภำพร เกตุเขียว   ครู    ผู้ช่วย 
           2.13.8 นำยพีรพัฒน์  มีรำช   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
           2.13.9 นำงสำววิชนำถ  วุฒิสำร   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
           2.13.10 นำยฐิตวฒัน์  ดูเชิดรัมย์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
           2.13.11 นำงสำววำรุณี  หล้ำเวียง  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
           2.13.12 นำงสำวสริิประภำ  จันดี  ครู    เลขำนุกำร 
           2.13.13 นำยอภิณัฐ  โพธิ์จักร์   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2.14 กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           2.14.1 นำงสำวิตร ี ไมตรีแพน   ครู    หัวหน้ำ 
           2.14.2 นำงสำวธีรดำ  เลำประเสริฐสุข  ครู    ผู้ช่วย 
           2.14.3 นำงสำวรวสิรำ  พลศักดิ์ซ้ำย  ครู    เลขำนุกำร 
           2.14.4 นำงสำวมัชฌิมำ  บุตรโต   ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.15 กลุ่มงานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
           2.15.1 นำงสำวชุลรีัตน์  พันธุ์ยำง  ครู    หัวหน้ำ 
           2.15.2 นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง   ครู    ผู้ช่วย 
           2.15.3 นำงจุฑำรัตน์  ผิวเผื่อน   ครู    ผู้ช่วย 
           2.15.4 นำงสำวอ ำพร วิชำชัย   ครู    ผู้ช่วย 
           2.15.5 นำงสำวธนญัญำ  กำรประกอบ   ครู    ผู้ช่วย  
 2.15.6 นำงศุภวรรณ  ภำคศัพท์   ครู    ผู้ช่วย 
           2.15.7 นำงสำวลัดดำวัลย์  สมภำร  ครู    ผู้ช่วย  
 2.15.8 นำยอดิศร  ศรีลำพัฒน์   ครู    ผู้ช่วย 
                                                                                                                   /2.15.9 นำยพิชิต.. 

http://www.ptt2.go.th/web/plan/2015-03-24-06-01-48/55-dmc-2-2558-10-58


 
 
 

9 

         2.15.9  นำยพิชิต  โพธิ์พัฒน์   ครู             ผูช้่วย 
 2.15.10 นำงกุลนันทน์  ตำศรี   ครู    ผู้ช่วย 
          2.15.11 นำงสำววิชนำถ  วฒุิสำร   ครูผู้ช่วย    เลขำนุกำร  
 2.15.12 นำยณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ  ผู้ช่วยนำยทะเบียน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒.๑6  กลุ่มงานสะเต็มศึกษา (STEM) 
           2.16.1 นำงศรีวัย  กัณหำไธสง   ครู             หัวหน้ำ 
           2.16.2 นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์            ครู                                       ผู้ช่วย 
           2.16.3 นำงสำวบญุรัตน์  กัณหำไธสงค์  ครู    ผู้ช่วย 
           2.16.4 นำยเกรียงไกร  เอ็งโอภำสนันท์  ครู    ผู้ช่วย 
           2.16.5 นำงสำวสุภำลักษณ์  หอมวงษ์  ครู    เลขำนุกำร 
           2.16.6 นำงสำวศศิประภำ  ผันกลำง  ครู      ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
๒.๑7  กลุ่มงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
          2.17.1 นำงสำวิตรี  ไมตรีแพน   ครู    หัวหน้ำ 
          2.17.2 นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์  ครู    รองหัวหน้ำ 
          2.17.3 นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  ครู    ผู้ช่วย 
          2.17.4 นำงจุฑำรัตน์  ผิวเผื่อน   ครู    ผู้ช่วย 
          2.17.5 นำงสำวรัชดำพร ขึ้นนกขุ้ม  ครู    ผู้ช่วย 
          2.17.6 นำยอิทธิเบศ  ใสแสง   ครู    ผู้ช่วย 
          2.17.7 นำยปรีชำ  ดงวัง    ครู    ผู้ช่วย 
         2.17.8 นำงสำวอัจฉรำ  อ่อนสกุล   ครู    ผู้ช่วย 
         2.17.9 นำงสำวอัจฉรำ  นำจ ำรัส   ครู    ผู้ช่วย 
         2.17.10 นำงสำวสิริประภำ  จันดี  ครู    ผู้ช่วย 
         2.17.11 นำยธิติวัฒน์  เลิศขำมป้อม  ครู    ผู้ช่วย 
          2.17.12 นำงสำวธีรดำ  เลำประเสริฐสุข  ครู    เลขำนุกำร 
          2.17.13 นำงสำววริสรำ  พลศักดิ์ซ้ำย  ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
          2.17.14 นำงสำวมัชฌิมำ  บุตรโต  ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๑8  กลุ่มงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

  2.18.1 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์  ครู    หัวหน้ำ 
  2.18.2 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม   ครู    ผู้ช่วย 
  2.18.3 นำงสำวพรทิวำ  ปลัดศรีช่วย  ครู    ผู้ช่วย    
  2.18.4 นำงสำวอุษำ  วงษำสม   ครู    ผู้ช่วย 
  2.18.5 นำยบุญเรือง  กิ่งกนทำ   เจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ  ผู้ช่วย 
  2.18.6 นำงสำวจิตรำนันท์  เกิ้นโนนกอก  ครู    เลขำนุกำร 
  2.18.7 นำงวนิดำ  เสลำนอก   ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.19   กลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์ 
   2.19.1 นำยสุริยะ  คุณวันดี   ครู    หัวหน้ำ 
   2.19.2 นำงสำวบุญรัตน์  กัณหำไธสงค์  ครู    ผู้ช่วย  

 2.19.3 นำงสำวนิภำพร เกตุเขียว   ครู    เลขำนุกำร 
  2.19.4 นำงสำวศศิประภำ ผันกลำง  ครู    ผู้ช่วยเลขำนุกำร       
             /3. กลุ่มบริหำรทั่วไป.. 
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 3. กลุ่มบริหารทั่วไป 
    นำยพงษ์ศักดิ์   พูนประสิทธิ์                           ครู     ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กลุ่มบริหำรทั่วไป 
    นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม    ครู      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป  
3.1  กลุ่มงานบริหารส านักงานบริหารทั่วไป 

  3.1.1   นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  ครู    หัวหน้ำ 
  3.1.2   นำยอภิชำติ  โตแก้ว   ครู    ผู้ช่วย 
  3.1.3   นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข   ครู    ผู้ช่วย 
  3.1.4   นำยเฉลิมเกียรติ  ผำนำค   ครู    ผู้ช่วย 
  3.1.5   ว่ำที่ ร.ต.อรรถกร  โคตรเสน  ครู    ผู้ช่วย 
  3.1.6   นำงกันยกร  โนนแวง   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
 3.1.7   นำยศิริชัย ตำปรำบ   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย   
  3.1.8   นำงสำววิภำวรรณ  แบ่งคอนสำร  ครูผู้ช่วย              เลขำนุกำร  
  3.1.9   นำงจินยะวรรณ์  บุญหนำ   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  3.1.10 นำงสำวธัญญรัตน์  คงโนนกอก  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรทั่วไป ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 3.2. กลุ่มงานธนาคารขยะรีไซเคิล 
        3.2.1 นำงสำวมยุรี  ชูเดช    ครู    หัวหน้ำ                                                                                                           
        3.2.2 นำงสำววิภำวรรณ แบ่งคอนสำร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
        3.2.3 นำงกันยกร  โนนแวง   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย  
        3.2.4 นำยฉัตรมงคล  ทองหล่อ   ครูอัตรำจ้ำง   เลขำนุกำร 
 3.3. กลุ่มงานโภชนาการ 

  3.3.1 นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข   ครู    หัวหน้ำ 
  3.3.2 ว่ำที่ ร.ต.อรรถกร  โคตรเสน   ครู    ผู้ช่วย 
  3.3.3  แม่บ้ำนโรงอำหำรทุกคน   ลูกจ้ำงชั่วครำว   ผู้ช่วย 
  3.3.4  นำงกันยกร  โนนแวง   พนักงำนรำชกำร   เลขำนุกำร  

 3.4. กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
     3.4.1 นำงมัจฉำ  มงคลจิตต์   ครู    หัวหน้ำ 
   3.4.2 นำงสำวนลิกำนต์  ตอสกุล   ครู    ผู้ช่วย 
     3.4.3 นำงนวมญสิกำนต์  เครือสกุลมงคล    ครู    ผู้ช่วย 
   3.4.4 นำงจินยะวรรณ์  บุญหนำ   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   3.4.5 นำงสำวอัญชลี  ขุนแก้ว   ครู    เลขำนุกำร 
๓.๕. กลุ่มงานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค 
        ๓.๕.1  นำยอภิชำติ โตแก้ว    ครู    หัวหน้ำ 
        ๓.๕.๒  นำยเฉลิมเกียรติ ผำนำค   ครู    ผู้ช่วย 
        ๓.๕.๓  นำยอนิรุทธิ์ ลำภทวี    ครู    ผู้ช่วย 
        ๓.๕.๔  นำยปรีชำ  ดงวัง    ครู    ผู้ช่วย 
        ๓.๕.๕  ว่ำที่ ร.ต.อรรถกร โคตรเสน   ครู    ผู้ช่วย 
        3.๕.6   นำงสำววิภำวรรณ แบ่งคอนสำร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  

      3.5.7   นำยภูชิต  วงษ์สูงเนิน   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย    
        ๓.๕.8   นำงจินยะวรรณ์  บุญหนำ   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
                         /3.๕.9 ว่ำที่ร.ต.อนุชิต  
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        3.๕.9   ว่ำที่ ร.ต. อนุชิต เสริฐวำสนำ  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
        3.๕.10 นำยศิริชัย ตำปรำบ   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
        ๓.๕.๑1 นำยวัชรพงษ์ คงโนนกอก   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
        ๓.๕.12 นำยฉัตรมงคล  ทองหล่อ   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย  
        ๓.๕.๑3 นำยสุประดิษฐ์  บุญโพธิ์   ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
        ๓.๕.๑4 นำยอัฐพล  เทียมชัยภูมิ   เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  ผู้ช่วย 
        ๓.๕.๑5 นำงสำวธัญญรัตน์  คงโนนกอก  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรทั่วไป ผู้ช่วย    
       ๓.๕.๑6  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวทุกคน     ผู้ช่วย 
       ๓.๕.๑7  พนักงำน/แม่บ้ำนท ำควำมสะอำดทุกคน     ผู้ช่วย 
       ๓.๕.๑8  นำงกันยกร โนนแวง   พนักงำนรำชกำร   เลขำนุกำร 
3.๖. กลุ่มงานยานพาหนะ 
       ๓.๖.1 ว่ำที่ ร.ต.อรรถกร โคตรเสน   ครู    หัวหน้ำ 
       3.๖.๒ นำยศรลักษณ์ สิมมำ     พนักงำนขับรถ   ผู้ช่วย    
       ๓.๖.๓ นำยสุรเชษฐ์ ต้นแปะ    พนักงำนขับรถ   ผู้ช่วย   
       ๓.๖.4 นำยศิริชัย ตำปรำบ    ครูอัตรำจ้ำง   เลขำนุกำร 
3.7 กลุ่มงานโสตทัศนศึกษา 
       3.7.1 นำยปริญทร ทิพย์สมบัติ   ครู    หัวหน้ำ 
       ๓.๗.๒ นำยอนิรุทธิ์ ลำภทวี    ครู    ผู้ช่วย 
       3.7.3 นำยประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์   ครู    ผู้ช่วย 
       3.7.4 นำยภูชิต วงษ์สูงเนิน    พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
       3.๗.5 นำยวัชรพงษ์ คงโนน    ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
       ๓.7.6 นำยบุญเรือง กิ่งกนทำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ ผู้ช่วย 
       ๓.7.7 นำยอัฐพล  เทียมชัยภูมิ   เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  เลขำนุกำร 
3.8 กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ 
       3.๘.๑ นำงสำวมยุรี  ชูเดช    ครู    หัวหน้ำ 
       ๓.8.๒ นำงสำวขนบพร ศรีพุทธดิลก    ครู    ผู้ช่วย 
       3.๘.๓ นำงกันยกร โนนแวง     พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
       ๓.๘.4 นำยบุญเรือง กิ่งกนทำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ เลขำนุกำร 
3.9 กลุ่มงานดนตรี ดุริยางค์และนาฏศิลป์ 
       ๓.๙.๑ นำยพิสิฐชัย บุญหนำ    ครู    หัวหน้ำ 
       ๓.๙.๒ นำงสำวล ำดวน ลันดำ   ครู    ผู้ช่วย 
       ๓.๔.๓ นำงจุฑำรัตน์ ผิวเผื่อน   ครู    ผู้ช่วย 
       ๓.๙.๔ นำงอัจณี ทองเพ่ิม    ครู    ผู้ช่วย 
       3.9.5 นำยปรีชำ ดงวัง    ครู    ผู้ช่วย    
       3.9.6 นำยอลงกรณ์  สมัย    ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
       3.9.6 นำงจินยะวรรณ์ บุญหนำ   พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
       3.9.7 นำยวัชรพงษ์ คงโนนกอก   ครูอัตรำจ้ำง   เลขำนุกำร     
 3.10 กลุ่มงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
       3.5.1 นำยวัชรินทร์  ไมตรีแพน   ครู    หัวหน้ำ 
                     /3.5.2 นำงสำวดวงแก้ว.. 
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       3.5.2 นำงสำวดวงแก้ว  ประสำนศักดิ์  ครู    ผู้ช่วย 
       3.5.3 นำงกันยนำ  ภักดีนอก   ครู    ผู้ช่วย 
       3.5.4 นำยปริญทร ทิพย์สมบัติ   ครู    ผู้ช่วย  
       3.5.5 นำยพิชัย  วิเวกรัมย์    ครู    ผู้ช่วย 
       3.5.6 นำยประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์   ครู    ผู้ช่วย 
       3.5.7 นำยภูชิต  วงษ์สูงเนิน    พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
       3.5.8 นำยบุญเรือง  กิ่งกนทำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ ผู้ช่วย 
       3.5.9 นำยอัฐพล  เทียมชัยภูมิ   เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  เลขำนุกำร 
3.11 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 3.6.1 นำงจุลลดำ  ศรีวิพัฒน์   ครู    หัวหน้ำ 
 3.6.2 นำงสำวกองสิน  ชินทะนำ   ครู    ผู้ช่วย 
 3.6.3 นำงมำลินี  จุ้มใหญ่    ครู    ผู้ช่วย 
 3.6.4 นำยบุญเรือง  กิ่งกนทำ   ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ ผู้ช่วย 
 3.6.5 นำยอิทธิเบศ  ใสแสง    ครู    เลขำนุกำร 

3.12 กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย 
 3.7.1 นำยเฉลิมเกียรติ  ผำนำค   ครู    หัวหน้ำ    
 3.7.2 นำงสำววิภำวรรณ แบ่งคอนสำร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
 3.7.3 นำยศิริชัย  ตำปรำบ    ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย                                                                                                       
 3.7.4 นำงสำวธัญญรัตน์  คงโนนกอก  เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป เลขำนุกำร                                                                                          

4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 นำยธนกร  วรรณชัย รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที ่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม  ครู               หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
4.1 กลุ่มงานบริหารส านักงานกิจการนักเรียน 

4.1.1 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม ครู  หัวหน้ำ 
4.1.2 นำงสำวศิริรัตน์  ชำวส ำรำญ ครู ผู้ช่วย 
4.1.3 นำงสำวสุภำภรณ์  แสนดี ครู ผู้ช่วย 
4.1.4 นำยเนติพงษ์  สุนย์ทอง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.1.5 นำยนรำธร  ทองบ่อ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.1.6 นำงสำววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู เลขำนุกำร 
4.1.7 นำยศรัญญู  ปำนมะเริง เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศนักเรียน ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

4.2 กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2.1 นำยนรำธร  ทองบ่อ ครูผู้ช่วย  หัวหน้ำ  
4.2.2 นำงสำวศิริรัตน์  ชำวส ำรำญ ครู ผู้ช่วย 
4.2.3 นำงสำววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู ผู้ช่วย 
4.2.4 นำยธนวุฒิ  จันทีเทศ ครู ผู้ช่วย   
4.2.5 นำงสำวสุภำพร  แสนแก้ว พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
4.2.6 นำงสำวสุภำภรณ์  แสนดี ครู เลขำนุกำร 

4.3 กลุ่มงานระเบียบวินัยและความประพฤติ 
4.3.1 นำงสำวญำติกำ  หงษ์ชัยภูมิ ครู หัวหน้ำ 

   /4.3.2 นำยพิชัย.. 
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4.3.2 นำยพิชัย  วิเวกรัมย์ ครู ผู้ช่วย 
4.3.3 นำยธนวุฒิ  จันทีเทศ ครู ผู้ช่วย 
4.3.4 นำยสมศักดิ์  กองพล พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
4.3.5 นำยพัชรพล  รัศมี พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
4.3.6 นำยสิงหำ  อ่อนท ำ ครูอัตรำจ้ำงเขต ผู้ช่วย                                                         
4.3.7 นำงสำวสุภำพร  แสนแก้ว พนักงำนรำชกำร เลขำนุกำร                                      

4.4 กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
4.4.1 กลุ่มงานยาเสพติด 

4.4.1.1 นำยพิชัย  วิเวกรัมย์ ครู หัวหน้ำ 
4.4.1.2 นำงสำวญำติกำ  หงษ์ชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย 
4.4.1.3 นำยเนติพงษ์  สุนย์ทอง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.4.1.4 นำยนรำธร  ทองบ่อ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.4.1.5 นำยสมศักดิ์  กองพล พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
4.4.1.6 นำยพัชรพล  รัศมี พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
4.4.1.7 นำยสิงหำ  อ่อนท ำ ครูอัตรำจ้ำงเขต ผู้ช่วย 
4.4.1.8 นำงสำวสุภำพร  แสนแก้ว พนักงำนรำชกำร เลขำนุกำร 

4.4.2  กลุ่มงานระดับชั้น 
4.4.2.1 นำงสำวศิริรัตน์  ชำวส ำรำญ ครู หัวหน้ำ 
4.4.2.2 นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง ครู ผู้ช่วย 
4.4.2.3 นำงสำววิชุลดำ  พรมเด่ือ ครู ผู้ช่วย 
4.4.2.4 นำยจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์ ครู ผู้ช่วย 
4.4.2.5 นำยวุฒิไกร  กองเขียว ครู ผู้ช่วย   
4.4.2.6 นำยอภิชำติ  โตแก้ว ครู ผู้ช่วย 
4.4.2.7 นำงสำวนวลละออ  ฝูงใหญ่ ครู ผู้ช่วย 
4.4.2.8 นำยพิชัย  วิเวกรัมย์ ครู เลขำนุกำร 

4.5 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4.5.1 นำยเนติพงษ์  สุนย์ทอง ครูผู้ช่วย หัวหน้ำ 
4.5.2 นำงสำวญำติกำ  หงษ์ชัยภูมิ ครู ผู้ช่วย 
4.5.3 นำงสำวศิริรัตน์  ชำวส ำรำญ ครู ผู้ช่วย 
4.5.4 นำงสำววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู ผู้ช่วย 
4.5.5 นำยนรำธร  ทองบ่อ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย  
4.5.6 นำยสมศักดิ์  กองพล พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย  
4.5.7 นำยศรัญญู  ปำนมะเริง เจ้ำหน้ำที่สำรสนเทศนักเรียน ผู้ช่วย 
4.5.8 นำงสำวสุภำพร  แสนแก้ว พนักงำนรำชกำร เลขำนุกำร  

4.6 งานกิจกรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย         
4.6.1  กลุ่มงานสภานักเรียน 
 4.6.1  กลุ่มงานสภานักเรียน 

4.6.1.1 นำงสำวนวลละออ  ฝูงใหญ่ ครู หัวหน้ำ 
4.6.1.2 นำงสำวปิยธิดำ  งำมงอน ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
   /4.6.1.3 นำยปรีชำ..   
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4.6.1.3 นำยปรีชำ  ดงวัง ครู เลขำนุกำร 
  4.6.2  กลุ่มงาน To be number one 

4.6.2.1 นำงสำวญำติกำ  หงษ์ชัยภูมิ   ครู หัวหน้ำ 
4.6.2.2 นำยกิตติพงษ์  จ ำชำติ ครู ผู้ช่วย 
4.6.2.3 นำยนรำธร  ทองบ่อ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.6.2.4 อลงกรณ์  สมัย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.6.2.5 นำงสำวสิริประภำ  จันดี ครู เลขำนุกำร 

  4.7 งานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
4.7.1 นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม ครู หัวหน้ำ 
4.7.2 นำงสำววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู ผู้ช่วย 
4.7.3 นำยนรำธร  ทองบ่อ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
4.7.4 นำยสมศักดิ์  กองพล พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
4.7.5 นำยพัชรพล  รัศมี พนักงำนรำชกำร ผู้ช่วย 
4.7.6 นำยสิงหำ  อ่อนท ำ ครูอัตรำจ้ำง ผู้ช่วย  
4.7.7 นำยพิชัย  วิเวกรัมย์ ครู เลขำนุกำร 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    นำยศรเพชร งำนยำงหวำย                            รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    นำงสำวรัชดำพร ขึ้นนกขุ้ม         ครู      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  5.1 กลุ่มงานบริหารส านักงานบุคคล 

5.1.1 นำงสำวรัชดำพร ขึ้นนกขุ้ม   ครู       หัวหน้ำ 
5.1.2 นำงสุลำวัลย์  เบรมบรดิจ์    ครู    ผู้ช่วย 
5.1.3 นำงสำวอัจฉรำ  นำจ ำรัส   ครู    ผู้ช่วย 
5.1.4 นำงสำวสุวณี  จันทสังข์   ครู    ผู้ช่วย  
5.1.5 นำยสวุิทย์  นำมวรรณ    ครู    ผู้ช่วย 
5.1.6 นำงสำวนุชนำถ  เจรญิชีพ   ครู    ผู้ช่วย 
5.1.7 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ    ครู    เลขำนุกำร 
5.1.8 นำยศุภกร  ไมตรี    เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 5.2 กลุ่มงานวินัย และการรักษาวินัย 
5.2.1 นำงสุลำวัลย์  เบรมบรดิจ์   ครู    หัวหน้ำ 
5.2.2 นำยสวุิทย์  นำมวรรณ    ครู    ผู้ช่วย 
5.2.3 นำงสำวนชุนำถ  เจรญิชีพ   ครู    เลขำนุกำร 

 5.3 กลุ่มงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร 
      ๕.3.1 กำรเลื่อนวิทยฐำนะ 

5.3.1.1 นำงสำวรัชดำพร ขึ้นนกขุ้ม  ครู    หัวหน้ำ 
5.3.1.2 นำงสุลำวัลย ์ เบรมบริดจ์  ครู    ผู้ช่วย 
5.4.2.3 นำยสุวิทย์  นำมวรรณ  ครู    เลขำนุกำร 
 
          /๕.3.2 งำนพัฒนำบุคคล.. 
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      ๕.3.2 งำนพัฒนำบุคคล 
5.3.2.1 นำยสุวิทย์  นำมวรรณ  ครู    หัวหน้ำ 
5.3.2.2 นำงสำวสุวณี  จันทสังข์  ครู    ผู้ช่วย 
5.3.2.3 นำงสำวนุชนำถ  เจริญชีพ                ครู    ผู้ช่วย  
5.3.2.4 นำยศุภกร  ไมตรี   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เลขำนุกำร 

  ๕.3.3 กำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
5.3.3.1 นำงสำวสุวณี  จันทสังข์  ครู    หัวหน้ำ 
5.3.3.2 นำงสำวนุชนำถ  เจริญชีพ  ครู    ผู้ช่วย 
5.3.3.3 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ  ครู    เลขำนุกำร 

      ๕.3.4 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน 
5.3.4.1 นำงสำวรัชดำพร ขึ้นนกขุ้ม  ครู       หัวหน้ำ 

   5.3.4.2 นำงสำวนุชนำถ  เจริญชีพ  ครู    ผู้ช่วย 
 5.3.4.3 นำยสุวิทย์  นำมวรรณ  ครู    ผู้ช่วย 
 5.3.4.4 นำงสำวสุวณี  จันทสังข์  ครู    เลขำนุกำร 

 5.4 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง และก าหนดต าแหน่ง 
5.4.1 นำงสำวสุวณี  จันทสังข์   ครู    หัวหน้ำ 
5.4.2 นำงสำวนุชนำถ  เจรญิชีพ   ครู    ผู้ช่วย  
5.4.3 นำยสวุิทย์  นำมวรรณ    ครู    เลขำนุกำร 

 5.5 กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและออกจากราชการ 
5.5.1 นำงสำวอัจฉรำ  นำจ ำรัส   ครู    หัวหน้ำ 
5.5.2 นำงสำวอัจฉริยำ  อุค ำ    ครู    ผู้ช่วย 
5.5.3 นำยศุภกร  ไมตรี    เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล เลขำนุกำร  

6. ส านักงานผู้อ านวยการ 
 6.1 นำงสำวณัฐธยำน์  ธงภักดิ์   ครู    หัวหน้ำ   
 6.2 นำยฐิตวัฒน์  ดูเชิดรัมย์    ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  
 6.3 นำงสำวสุดสำยไหม  สีเดือน   เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร เลขำนุกำร 

                                           
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมอุตสำหะ วิริยะ ให้เกิดผลดี

แก่รำชกำรต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ วันที่  27  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 
 

 
(นำยนพดล  กำญจนำงกูร) 

                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


