
 
  
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 
ที่ 547/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 
....................................................................................................................... 

            เพ่ือให้กำรบริหำรงำนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงอำศัย อ ำนำจตำม มำตรำ 
39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2553 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ มีรำยชื่อดังต่อไปนี้  

       1.   นำยนพดล  กำญจนำงกูร  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                  ประธำนกรรมกำร 
2.   นำยศรเพชร  งำนยำงหวำย  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 
3.   นำงสำวอรอินทุ์  บ ำรุงเก่ำ  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 
4.   นำยธนกร  วรรณชัย   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ       รองประธำนกรรมกำร 
5.   นำยพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์   ครู/ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร

 6.   นำงล ำดวน  แสงวหิค  ครู/หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ   กรรมกำร 
7.   นำงอังค์ริสำ  ช่ำงหล่อ  ครู/หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร   กรรมกำร 
8.   นำงสำวกนก  จันทร์ขำมป้อม  ครู/หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป   กรรมกำร    
9.   นำยอนุเทพ  กุศลคุ้ม   ครู/หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรยีน/หวัหน้ำกลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย ์กรรมกำร 
10. นำงสำวพรพิมล  พรหมหำกุล   ครู/หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี   กรรมกำร 
11. นำงสำวปวริศำ  หำทอง  ครู/หัวหน้ำกลุ่มงำนแนะแนว   กรรมกำร 
12. นำยจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์  ครู/หัวหนำ้กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน/หัวหน้ำระดับช้ัน ม.3 กรรมกำร 
13. นำงสำวธนัญญำ  กำรประกอบ ครู/หัวหน้ำกลุ่มงำนทะเบยีน วัดและประเมินผลกำรเรียน กรรมกำร 
14. นำงสำวอุษำ  วงษำสม   คร/ูหัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
15. นำงสำวิตรี  ไมตรีแพน                   คร/ูหัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัยและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล กรรมกำร 
16. นำงศรีวัย  กัณหำไธสง  คร/ูหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
17. นำงธินิภัทร  ขันศิลำ   คร/ูหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ภำษำไทย   กรรมกำร 
18. นำงพิชญ์สินี  ฦำชำ   คร/ูหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ภำษำต่ำงประเทศ  กรรมกำร      
19. นำยอำทิตย์  พำชัยภูมิ  ครู/หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ คณิตศำสตร์  กรรมกำร 
20. นำงสุภำวดี  กุศลคุ้ม   คร/ูหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ  กรรมกำร 
21. นำยพิสิฐชัย  บุญหนำ  ครู/หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ศิลปะ   กรรมกำร 
22. นำงสำวขนบพร  ศรีพุทธดิลก  ครู/หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ   กรรมกำร    
23. นำยนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข         คร/ูหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ กำรงำนอำชีพ          กรรมกำร      
24. นำงสำวชุลีรัตน์  พันธุ์ยำง         ครู/หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคล(DMC)   กรรมกำร  
25. นำยจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยำนันท์ ครู/หัวหน้ำกลุ่มงำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ กรรมกำร 

 26. นำงพรทิพย์  ค้ ำยำง          ครู/หัวหน้ำระดับชั้น ม.1                กรรมกำร 
27. นำงสำววชิุลดำ  พรมเดื่อ         ครู/หัวหน้ำระดับชั้น ม.2            กรรมกำร 
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           /28. นำยวุฒิไกร.. 
28. นำยวุฒิไกร  กองเขียว  ครู/หัวหน้ำระดับชั้น ม.4               กรรมกำร 
29. นำยอภิชำติ  โตแก้ว   ครู/หัวหน้ำระดับชั้น ม.5                  กรรมกำร 
30. นำงสำวนวลละออ  ฝูงใหญ่     ครู/หัวหน้ำระดับชั้น ม.6              กรรมกำร 
31. นำงสำวรัชดำพร  ขึ้นนกขุ้ม     คร/ูหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
32. นำงสุภกัญญำ  ศรีสำร         คร/ูหัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
33. นำงสำววิไลลักษณ์  ศรีชัยภูมิ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  1. ส่งเสริม สนับสนุน และพิจำรณำกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำให้สอดคล้องกับ

กฎหมำย กฎระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมสนับสนุน  และพิจำรณำให้ควำมเห็นกำรบริหำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำตำมโครงสร้ำง 
กำรบริหำรงำน ประกอบด้วย กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

3. ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียน 
4. ก ำกับดูแลให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
6. ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปี 
7. ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ    
ให้เกิดผลดีแก่รำชกำรต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่ 27 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2565 

 
 

 
 

(นำยนพดล  กำญจนำงกูร) 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 


