
 
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที่  123 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำ กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลสูงสุด และเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำ 
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนและกิจกรรมทำงกำรศึกษำอ่ืนๆ  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และตำมควำมในมำตรำ  27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้ 
 1. นำงโสพิศ  เทศสลุด   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ, ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
 2. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป, ฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 
1.  ฝ่ายบริหารวิชาการ  

1. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ระดับชั้น ม.ต้น 
2. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ระดับชั้น ม.ปลำย 
มีหน้าที่ 1.  วำงแผนงำนและพัฒนำงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำรร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำร                           

2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิชำกำรในกรณีควำมจ ำเป็นเนื่องจำก                  
รองผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

1.1. กลุ่มงานอ านวยการ 
1.1.1.  งานสารบรรณ  

1. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   หัวหน้ำ 
2. นำงสำวศิรินภำ  พรหมชำติ   ผู้ช่วย 
3. นำงสำวจริยำ  บัวหลวง   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 1.จัดท ำ/รับ-ส่งลงทะเบียน หนังสือหรือเอกสำรรำชกำรของฝ่ำยวิชำกำร/กลุ่มสำระ 
2.ประสำนงำนและด ำเนินกำรและติดตำมงำนตำมหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวกับกลุ่มสำระ                  

 หรือกลุ่มงำนสังกัดฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 
1.1.2. งานวัดผลประเมินผล   

1. นำงเจียรนัย  สืบค ำ    หัวหน้ำ 
2. นำงอุษำ  กอบกิจ    ผู้ช่วย 
3. นำงอิสริยำ  ณ พัทลุง    ผู้ช่วย    
4. นำงสำวปรำงค์ทรำย  อุดด้วง   ผู้ช่วย    

มีหน้าที่ 1. ก ำหนด แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวัดผล ประเมินผลของสถำนศึกษำ 
2. ส่งเสริมนิเทศ ติดตำม พัฒนำครู และก ำกับดูแลให้ครูจัดท ำแผนกำรวัดผล ประเมินผล 

แต่ละรำยวิชำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สำระกำรเรียนรู้  หน่วยกำรเรียนรู้ แผนกำรเรียนรู้ และ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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1.1.3. งานทะเบียนนักเรียน 

1. นำงสมพร  ศรีพูล    หัวหน้ำ 
2. นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพิน   ผู้ช่วย 
3. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน    ผู้ช่วย 
4. นำยวีรชัย  วำณิชยสกุล   ผู้ช่วย  

 มีหน้าที ่1. ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลนักเรียน  ลงทะเบียน ข้อมูลผลกำรเรียนในระบบงำนทะเบียน 
    2. ตรวจสอบผลกำรจบกำรศึกษำ ออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ กรณีนักเรียนย้ำยสถำนศึกษำ  
จบกำรศึกษำ กำรรับรองกำรเป็นนักเรียน 

1.2. กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
1.2.1. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำงค์   หัวหน้ำ 
2. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย 
3. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    ผู้ช่วย 
4. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย   
5. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่มสำระฯ  ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. จัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรและสำระต่ำง ๆ ที่ก ำหนดให้มีในหลักสูตรสถำนศึกษำที่ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยบูรณำกำรเนื้อหำสำระท้ังในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้เดียวกันและระหว่ำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม 

2.น ำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และบริหำรจัดกำรกำรใช้หลักสูตรให้ 
เหมำะสม 
  3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ และ PLC 
 1.2.2. งานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   หัวหน้ำ 
2. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย 
3. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำงค์   ผู้ช่วย 
4. นำยนิรุจ  ยิ้มด ี    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. พัฒนำและส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
2. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสำระ 

1.2.3. งานพัฒนาบุคลากร 
1. นำยนิกร  พันธ์รุณ    หัวหน้ำ 
2. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำงค์   ผู้ช่วย 
3. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    ผู้ช่วย 
4. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที่ 1. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำครู โดยกำรจัดอบรมสัมมนำ ศึกษำดูงำนตำมสถำบันต่ำง ๆ  
เพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 มีควำมพร้อมในกำรสอบ 
O-NET และกำรสอบ GAT-PAT 
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1.2.4. งานนิเทศการศึกษา 

1. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ต้น 
2. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ปลำย 
3. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย  
4. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำง   ผู้ช่วย  
5. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย    
6. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกกลุ่มสำระฯ  ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. จัดระบบและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ส่งเสริมนิเทศ ติดตำมและก ำกับให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมสำระและ 

หน่วยกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1.2.5. งานรับนักเรียน 

1. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ต้น 
2. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ปลำย 
3. นำงสมพร  ศรีพูล    ผู้ช่วย 
4. นำงเจียรนัย  สืบค ำ    ผู้ช่วย 
5. นำงสำวธิดำ  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   ผู้ช่วย 
6. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย 
7. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    ผู้ช่วย 
8. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำงค์   ผู้ช่วย 
9. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน    ผู้ช่วย 
10. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. ศึกษำนโยบำยกำรรับนักเรียนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 39เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรรับนักเรียนของโรงเรียน 
  2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรรับนักเรียนและด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำมให้ 
เป็นไปตำมแนวทำงกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 

1.2.6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นำงสำวยุพิน   คงคอน    หัวหน้ำ 
2. นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ    ผู้ช่วย  
3. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   ผู้ช่วย 
4. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง กฤตยำณัท  นกน้อย  ผู้ช่วย   

 มีหน้าที่ 1. รวบรวมระเบียบและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีปฏิทินปฏิบัติงำนสรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ 

กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ
เนตรนำรี ยุวกำชำด 

1.2.7 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ต้น 
2. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ปลำย 

  3. นำงสำวธิดำ  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   ผู้ช่วย 
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  4. นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพนิ   ผู้ช่วย    
  5. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย  
  6. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำงค์   ผู้ช่วย 

7. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    ผู้ช่วย 
  8. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่1.วำงแผนงำน โครงกำรและด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนงำน/หลักสูตร 

2.ร่วมจัดครูผู้รับผิดชอบในรำยวิชำ IS1 IS2 IS3 จัดกำรเรียนกำรสอน 
3.ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรักษำกำรคงสภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
4.ประเมินและรำยงำนผลตำมมำตรฐำน/ตัวชี้วัดนักเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

1.2.8 งานส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ 
1. นำยนิกร  พันธ์รุณ    หัวหน้ำ 
2. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    ผู้ช่วย 
3. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำงค์   ผู้ช่วย 
4. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. ประสำนด ำเนินกำรกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ภำคและระดับประเทศ 
2. ประสำนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ 

ตลอดจนนิเทศติดตำม  น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ต่อผู้อ ำนวยกำรและส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 

1.2.9 โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
1. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ต้น 
2. นำงสุรีรัตน์  ขำวเอ่ียม    หัวหน้ำ ระดับชั้น ม.ปลำย 
3. นำงสุภำพ  อมรประภำ    ผู้ช่วย   
4. นำงอุษำ  กอบกจิ    ผู้ช่วย 
5. นำงสำวธิดำ  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   ผู้ช่วย   
6. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย     
7. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    ผู้ช่วย 
8. นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำง   ผู้ช่วย 
9. นำยเอกกมล  เรืองเดช    ผู้ช่วย 
10. นำยธีรพงษ์   นวลด่อน   ผู้ช่วย 
11. นำงสำวปรำงค์ทรำย  อุดด้วง   ผู้ช่วย 
12. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่1. ร่วมวำงแผนและก ำกับติดตำมในกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษของโรงเรียนและกำรจัด 
กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ 

2. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรจัดหลักสูตรกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษ 
  3. ร่วมมือกับรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรพัฒนำและบริหำรงำนด้ำนหลักสูตรนักเรียน
ที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
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1.2.10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2.10.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

  1. นำงสุภำพ  อมรประภำ    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  2. นำยสมนึก  เกิดเนตร    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  3. นำงอิสริยำ  ณ พัทลุง    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 

1.2.10.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นำงอุษำ  กอบกิจ    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  2. นำงสำวปรำงค์ทรำย  อุดด้วง   รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  3. นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม   รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 

1.2.10.3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นำงสำวแววมยุรำ  จันทร์สง่   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  2. นำงดวงเดือน  กิติประสำท   รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  3. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
 1.2.10.4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นำงศจีลักษณ์  พงศ์สุภำ   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  2. นำงพนัชกร  มีศำสตร์    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  3. นำงสำวสำวิตรี  ขำวทรงธรรม   รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
 1.2.10.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1. นำงสุพรรณ์  วงศำโรจน ์   หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  2. นำงพนิตนำฎ  รัตนพนิต   รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  3. นำงชลปรียำ   สวนทว ี    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
 1.2.10.6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  1. นำงอโณฌำ  บุญโสภำ    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 

2. นำงจำรุวรรณ  เดชคุ้ม    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  3. นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพิน   รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 

4. นำยเอกกมล   เรืองเดช    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
1.2.10.7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  1. นำงทวีสุข  บัวทอง    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  2. นำงสุรภำ  จันทรเปล่ง    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
 1.2.10.8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. นำงอ ำพร  สินมำ    หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
  2. นำยพิทักษ์  โพธิ์ทอง    รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  

มีหน้าที่ 
1. จัดโครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2. บริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมหลักสูตรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบำย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยของโรงเรียน และของหลักสูตรกำรศึกษำ 
3. ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรใช้หลักสูตรของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประเมินผลกำรใช้หลักสูตรอย่ำง 

ต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควรพัฒนำ 
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1.3.  กลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

 1.3.1. งานแนะแนว 
1. นำงจิณห์ญภัค  ประเสริฐศักดิ์   หัวหน้ำ 
2. นำยสันติพร  ภู่พงษ์    ผู้ช่วย 
3. นำงสำวกนกพร  ทองสมบุญ   ผู้ช่วย 
4. นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 1. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
  2. ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลระเบียนสะสม 

3. ด ำเนินกำรปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำของนักเรียนทุกประเภท 

1.3.2. ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
1. นำงดวงเดือน  เร่งเจริญ   หัวหน้ำ  
2. นำงปรียำณัฐ  มำท้วม    เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุด 
3. นำยธีระยุทธ   อินไชย    เจ้ำหน้ำทีห่้อง Resource Center 
4. นำงสำวเบญญำภำ  ศิริวุฒิกำร   เจ้ำหน้ำที่ห้องResource Center 

มีหน้าที ่1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร งบประมำณ โครงกำรของงำนห้องสมุดให้เป็นไปตำมนโยบำย 
ของโรงเรียน 

2. จัดและพัฒนำสถำนที่ห้องสมุดห้อง Resource Center ให้เหมำะสมกับเป็นแหล่งค้นคว้ำ 
หำควำมรู้ไดต้ลอดเวลำและหลำกหลำย 

3. จัดหำ ซื้อ ท ำเอกสำร วำรสำร และสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นคว้ำหำ 
ควำมรู้และควำมบันเทิง ตลอดจนให้บริกำรใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน ครู และบุคคลภำยนอก 

1.3.3 งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1. นำยเอกกมล   เรืองเดช    หัวหน้ำ 

2. นำยอดิเทพ  กรีแสง    ผู้ช่วย 
  3. นำงดำรำรัตน์  มะอิ    ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพิน   ผู้ช่วย 
  5. นำงชลธิชำ  วรภ ู    ผู้ช่วย 
  6. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน    ผู้ช่วย 
  7. นำยวีรชัย  วำณิชยกุล    ผู้ช่วย 
  8. นำยธีระยุทธ   อินไชย    ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่1. วำงแผน จัด ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหำ และเป็นที่ปรึกษำในกำรใช้เทคโนโลยีระบบ 

เครือข่ำยภำยในโรงเรียน  
2. พัฒนำครู นักเรียน และบุคลำกรเพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ต่ำง ๆ ทั้งส่วนที่เป็นฮำร์ดแวร์ และซอฟแวร์ 
3. สนับสนุนฮำร์ดแวร์ และซอฟแวร์ต่อกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4. พัฒนำระบบเว็บไซด์ของโรงเรียน 
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1.3.4 งานเอกสารการพิมพ์ 

1. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    หัวหน้ำ  
2. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย  
3. นำยสมเกียรติ  ถำวร    ผู้ช่วย  

มีหน้าที ่1. จัดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ส ำหรับกำรส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วนและพอเพียง 
  2. ควบคุมดูแลกำรส ำเนำเอกสำรเพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนให้เป็นไปตำมนโยบำยและรวดเร็ว 

3. ก ำหนดขั้นตอนกำรส ำเนำเอกสำรและเผยแพร่ ตลอดจนควบคุมให้กำรส ำเนำเอกสำรเป็นไป 
ตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 

1.4.   กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  1. นำงสำวธิดำ  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์   หัวหน้ำ 
  2. นำยนิกร  พันธ์รุณ    ผู้ช่วย   

3. นำยนิรุจ  ยิ้มดี    ผู้ช่วย   
4. นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. พัฒนำมำตรฐำนทำงกำรศึกษำ 

  2. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

  3. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี   
2.  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

2.1 กลุ่มงานธุรการและงานสารบรรณ 
1. นำงสินีนำฎ  คชนิล    หัวหน้ำ 
2. นำงสำวธนิฐตำ  ลิขสิทธิพันธุ์   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. ประสำน สรุป และรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนของฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 
2. ด ำเนินกำร จัดท ำ และจัดเก็บ เอกสำร ค ำสั่ง หนังสือรำชกำร โครงกำร แผนปฏิบัติกำร  

ที่เก่ียวกับฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 
3. เบิก – จ่ำย รับเงินและท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของฝ่ำยบริหำรกิจกำรนักเรียน 

2.2  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียน 
2.2.1. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

1. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   หัวหน้ำ  
2. นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    ผู้ช่วย   
3. นำงกมลสรวง  คนเฉียบ   ผู้ช่วย 
4. นำงสุรีย์  ศิริรัตน์     ผู้ช่วย 
5. นำยสันติพร  ภู่พงษ์    ผู้ช่วย 
6. นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ   ผู้ช่วย 
7. นำยไพโรจน์   สิริพัฒนำ   ผู้ช่วย 
8. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น     

มีหน้าที ่1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมงำนส่งเสริมและพัฒนำวินัยนักเรียน 
2. ก ำกับ ควบคุมนักเรียน ไม่ให้มีพฤติกรรมที่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ ที่โรงเรียนก ำหนด 

เสริมสร้ำงวินัย และปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน 
3. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำนส่งเสริมและพัฒนำวินัยนักเรียน 
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2.2.2. งานระดับชั้นเรียน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นายวรวิทย์  ไชยม่ิง  หัวหน้า 

1. นำงกมลสรวง  คนเฉียบ   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2. นำงจิตฐิชำ  ครุฑคง    รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
3. นำงสำวโสภำ  ค ำสีสังข์    รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
4. นำงสุรีย์  ศิริรัตน์    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
5. นำยอัคคเดช   เผือกทอง   รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
6. นำงจำรุวรรณ  เดชคุ้ม    รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
7. นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
8. นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพิน   รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
9. นำยธรำธร  สุขะอำคม    รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา หัวหน้า  
1. นำยสันติพร  ภู่พงษ์    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
2. นำงวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์   รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
3. นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ   หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
4. นำงอิสริยำ  ณ พัทลุง    รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
5. นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ    หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
6. นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์   รองหัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 มีหน้าที ่1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมงำนระดับชั้นเรียน 
2. ก ำกับ ครูที่ปรึกษำในระดับชั้น ให้ด ำเนินกำรดูแลนักเรียน ในด้ำนกำรเรียน พฤติกรรม กำร

รักษำควำมสะอำดห้องเรียน กำรเข้ำร่วมกิจกรรม และจัดท ำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักเรียน 
3. สรุปและรำงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำนระดับชั้นเรียน 

2.2.3.  งานโรงเรียนคุณธรรม 
1. นำงชลปรียำ  สวนทว ี    หัวหน้ำ 
2. นำงสุพรรณ์  วงศำโรจน์   ผู้ช่วย 
3. นำงรุ่งรวี  อภิชำติธ ำรง    ผู้ช่วย 
4. นำงวิไลลักษณ์  งำนสลุง   ผู้ช่วย 
5. นำงปำริชำติ  สิทธิ    ผู้ช่วย 
6. นำงวลัยพร  แจ่มนำม    ผู้ช่วย 
7. นำงอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ   ผู้ช่วย 
8. นำงสำวธรรมรัตน์  รำชรองเมือง  ผู้ช่วย   
9. คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ผู้ช่วย 

 หน้าที ่1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมงำนโรงเรียนคุณธรรม 
 2. ประสำนกำรจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัย พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ควำมพอเพียง ควำมกตัญญู ควำมชื่อสัตย์ ควำมรับผิดชอบ และอุดมกำรณ์
คุณธรรม) 

3. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำนระดับชั้นเรียน 
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2.2.4 งานโรงเรียนสุจริต 

1. นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ   หัวหน้ำ 
2. นำงพนิตนำฏ  รัตนพนิต   ผู้ช่วย     

 3. นำงจิตฐิชำ  ครุฑคง    ผู้ช่วย 
4. นำงสำวสุทธิดำ  เพ็ชรเอม   ผู้ช่วย   

 มีหน้าที ่1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมงำนโรงเรียนสุจริต 
2. ประสำนกำรจัดกิจกรรม ตำมโครงกำรของ สพฐ.และจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” ให้นักเรียนมีทักษะกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ 

3. . สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำนโรงเรียนสุจริต 
2.2.5 งานรักษาความปลอดภัยและงานสารวัตรนักเรียน 

1. นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    หัวหน้ำ 
2. นำยธรำธร  สุขะอำคม    ผู้ช่วย 
3. นำงสำวธนิฐตำ  ลิขสิทธิพันธุ์   ผู้ช่วย  
4. นำยปรัชญำวัฒน์  ปิ่นเกต ุ   ผู้ช่วย  
5. นำยเกรียงไกร  พิชัยพันธ์   ผู้ช่วย 
6. นำยประทีป  กันพัน    ผู้ช่วย 
7. นำยปัญญำ  ลำภสมทบ   ผู้ช่วย 
8. นำยสิทธิชัย  เขียวอ่อน    ผู้ช่วย 
9. นำยตะวัน  หล่ออินทร์    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมงำนสำรวัตรนักเรียน จรำจร และรักษำควำม
ปลอดภัย 

2. ก ำกับดูแลพฤติกรรมนักเรียน ก ำกับติดตำมนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมำะสม 
3. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่เวรของครู กำรปฏิบัติหน้ำที่ของยำมรักษำกำรณ์ วันหยุด 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
4. ดูและควำมปลอดภัยทั่วไป ภำยในอำคำรและบริเวณโรงเรียนโดยรอบทั้งกลำงวัน กลำงคืน 
5. จัดระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียนให้เป็นระบบ 
6. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำนสำรวัตรนักเรียน จรำจร และรักษำควำมปลอดภัย 

2.3  กลุ่มงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3.1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. นำงสินีนำฏ  คชนิล    หัวหน้ำ 
2. นำยสันติพร  ภู่พงษ์    ผู้ช่วย 
3. นำงจิณห์ญภัค   ประเสริฐศักดิ์   ผู้ช่วย 
4. นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์   ผู้ช่วย 
5. นำงสำวธนิฐตำ  ลิขสิทธิ์พันธุ์   ผู้ช่วย  
6. นำยธรำธร  สุขะอำคม    ผู้ช่วย 
7. นำยเอกกมล  เรืองเดช     ผู้ช่วย           
8. นำยธีระยุทธ   อินไชย    ผู้ช่วย 
9. นำยปรัชญำวัฒน์  ปิ่นเกตุ   ผู้ช่วย 
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10. หัวหน้ำระดับและรองหัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น ผู้ช่วย 
11. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   ผู้ช่วย  

 มีหน้าที่ 1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. จัดเตรียมเอกสำรตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส ำหรับครูที่ปรึกษำ 
4. ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน 
5. ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหำ และช่วยเหลือนักเรียน 
6. จัดสวัสดิกำรช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ในกรณีเสียชีวิตร่วมกับครูที่ปรึกษำและสมำคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
7. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำน 

 2.3.2 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
  1. นำงสุรีย์  ศิริรัตน์    หัวหน้ำ 
  2. นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    ผู้ช่วย 
  3. นำยปรัชญำวัฒน์  ปิ่นเกตุ   ผู้ช่วย   
  4.  นำยสิทธิชัย   เขียวอ่อน   ผู้ช่วย 
  5. นำยเกรียงไกร  พิชัยพันธ์   ผู้ช่วย 
  6. หัวหน้ำระดับ, รองหัวหน้ำระดับ   ผู้ช่วย 

7. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ 1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

2. ประสำนและจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ 
3. รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ 
4. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำนและแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติดในสถำนศึกษำ 

2.3.3. งานศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียน 
1. นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์   หัวหน้ำ 
2. นำงสำวกนกพร  ทองสมบุญ   ผู้ช่วย   
3. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    ผู้ช่วย  

มีหน้าที ่1. จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน โครงกำร/กิจกรรมจิตอำสำ YC พัฒนำทักษะชีวิตในช่วงวัยรุ่นฯ 
2. ประสำนและด ำเนินกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนทักษะชีวิต กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียนและกำร 

ป้องกันตนเองจำกควำมเสี่ยงต่ำง ๆ กับนักเรียน 
3. ประสำน และด ำเนินกิจกรรมจัดอบรม ให้ควำมรู้ และป้องกันกำรกระท ำผิด กับนักเรียน 
4. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมงำนศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียน 

 2.3.4. งานสิทธิเด็ก 
  1. นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์   หัวหน้ำงำน 

2. นำงสำวกนกพร  ทองสมบุญ   ผู้ช่วย 
  3. นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย    ผู้ช่วย    
 มีหน้าที ่ ศึกษำ หำสำเหตุกำรกระท ำควำมผิดของนักเรียน จัดฝึกอบรม ให้ควำมรู้ ป้องกันกำรกระท ำ
ควำมผิด 
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2.3.5. งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. นำยสันติพร  ภู่พงษ์    หัวหน้ำ 
2. นำยสมนึก  เกิดเนตร    ผู้ช่วย 
3. นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ    ผู้ช่วย 
4. นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    ผู้ช่วย   
5. นำยปรัชญำวัฒน์  ปิ่นเกตุ   ผู้ช่วย  

มีหน้าที่  ด ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งประธำนสภำนักรเยน เป็นที่ปรึกษำ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรนักเรียน 
3.  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

นำงดวงพร  เพ็ชรบัว    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 มีหน้าที ่1. วำงแผนงำนและพัฒนำงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
งบประมำณ  

2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ในกรณีควำมจ ำเป็นเนื่องจำก     
รองผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

3.1. กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 
  1. นำงสวำท  สิริพัฒนำ    หัวหน้ำ 
  2. นำงนุศรำ  ผิวพรรณ์    ผู้ช่วย 
  3. นำงกุหลำบ  ลอยเวหำ    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดท ำ/รับ-ส่ง ลงทะเบียน หนังสือเอกสำรรำชกำรของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  

3.2.  กลุ่มงานการเงิน-บัญชี 
 3.2.1. งานการเงิน - บัญชี  
  1. นำงดวงพร  เพ็ชรบัว    หัวหน้ำ 

2. นำงพยอม  คุ้มฉำย    ผู้ช่วย    
  3. นำงพนัชกร  มีศำสตร์    ผู้ช่วย 
  4. นำงชลธิชำ  วรภ ู    ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวทิวำพร  อ่ัวหงวน   ผู้ช่วย 
  6. นำงสำวอำภำศิริ  เกตุมีแสง   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที ่รับ-เบิก-จ่ำยเงินทุกประเภท/ท ำบัญชีกำรเงินและรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน,ค่ำสำธำรณูปโภค 
 3.2.2. งานสิทธิประโยชน์ข้าราชการครูและบุคลากร 
  1. นำงสวำท  สิริพัฒนำ    หัวหน้ำ 
  2. นำงพยอม  คุ้มฉำย    ผู้ช่วย  
  3. นำงสำวทิวำพร  อ่ัวหงวน   ผู้ช่วย                                                                                      
 มีหน้าที ่ เบิกจ่ำยค่ำกำรศึกษำบุตร/ ค่ำรักษำพยำบำล/ค่ำเช่ำบ้ำน/ค่ำประกันสังคม ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 3.2.3 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากร 
  1. นำงดวงพร  เพ็ชรบัว    หัวหน้ำ 
  2. นำงพยอม  คุ้มฉำย    ผู้ช่วย  
  3. นำงสำวทิวำพร  อ่ัวหงวน   ผู้ช่วย                                                                                      
 มีหน้าที ่1. จัดเงินสวัสดิกำรเพ่ือขวัญก ำลังใจ ในกำรดูแลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในกรณีญำติเสียชีวิต  
(บิดำ,มำรดำ,สำมี,ภรรยำและบุตร) 
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  2. จัดเงินสวัสดิกำรให้กู้ยืมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

3. จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย เงินสวัสดิกำรและรำยงำนประจ ำปี 
3.2.4 กลุ่มงานยานพาหนะ 

  1. นำงสวำท  สิริพัฒนำ    หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวโสภำ  ค ำสีสังข ์   ผู้ช่วย      
  3. นำงสำวรัตนำกร  โพธิ์ดง   ผู้ช่วย   
 มีหน้าที ่จัดบริกำรกำรใช้รถโรงเรียน ,ประกันภัย , บ ำรุงรักษำ 

3.3. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
  1. นำงธิติมำ  พรำมพิทักษ์   หัวหน้ำ   
  2. นำงสำวรัตนำกร  โพธิ์ดง   ผู้ช่วย 

3. นำงสำวโสภำ  ค ำสีสังข ์   ผู้ช่วย 
4. นำงกุหลำบ  ลอยเวหำ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ จัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ – ครุภัณฑ/์ลงทะเบียนวัสดุ – ครุภัณฑ์/กำรเบิกจ่ำยวัสดุ – ครุภัณฑ/์กำร 
ตรวจสอบพัสดุประจ ำปี/กำรจ ำหน่ำยพัสดุ14 
 3.4 กลุ่มงานแผนงาน 
 3.4.1 งานแผนงาน/นโยบาย, งานวางแผนพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1. นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่   หัวหน้ำ 
  2. นำงกมลสรวง  คนเฉียบ   ผู้ช่วย   
  3. นำงสำวปรำรถนำ  หอมลำ   ผู้ช่วย 
  4. นำงสำวอำภำศิริ  เกตุมีแสง   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที ่ วำงแผนงำน/นโยบำย /จัดท ำแผนพัฒนำ/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี/จัดท ำและเสนอขอ
งบประมำณ 
 3.4.2 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล  รายงานการใช้เงินตามโครงการ 

1. นำงกมลสรวง  คนเฉียบ   หัวหน้ำ 
2. นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่   ผู้ช่วย 
3. นำงสำวปรำรถนำ  หอมลำ   ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่ ตรวจสอบติดตำมรำยงำนกำรใช้เงินตำมโครงกำร 
3.5  กลุ่มงานสารสนเทศ 

 3.5.1 งานสารสนเทศ, งานวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
1. นำงดำรำรัตน์  มะอิ    หัวหน้ำ 
2. นำงวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์   ผู้ช่วย   
3. นำงสำวโชติรส  แมลงภู่   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่จัดท ำสำรสนเทศโรงเรียน วิเครำะห์และรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ 
3.5.2 งานควบคุมภายใน 

1. นำงวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์   หัวหน้ำ 
2. นำงดำรำรัตน์  มะอิ    ผู้ช่วย   
3. นำงสำวโชติรส  แมลงภู่   ผู้ช่วย  

 มีหน้าที ่จัดท ำระบบควบคุมภำยในและสรุปรำยงำน 
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4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล   
 4.1.   งานวางแผนอัตราก าลัง, สรรหาบรรจุแต่งตั้ง, พัฒนาบุคลากร, ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

และงานบ าเหน็จความดี ความชอบ 
  1. นำงนงนุช  วิริยำนุกูล    หัวหน้ำ   
  2. นำงผกำกรอง  พินิจ    ผู้ช่วย   

3. นำงวิภำวรรณ  เงินเมือง   ผู้ช่วย 
4. นำงสำวลัลนำ  ปลั่งศรีรัตน์   ผู้ช่วย   
5. นำงสำวพิชญภัค  กันอินทร์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ จัดท ำเอกสำรกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน/กำรเลื่อนหรือมีวิทยฐำนะ/ งำนบรรจุแต่งตั้ง/อัตรำก ำลัง/ 
กำรย้ำยโอน-ช่วยรำชกำร/กำรเกษียณอำยุรำชกำร/กำรลำออกจำกรำชกำร/งำนลูกจ้ำงชั่วครำว/ค ำสั่งไปรำชกำร/ 
ค ำสั่งปฏิบัติงำนในภำพรวมของโรงเรียน 
 4.2. งานทะเบียนประวัติ, เครื่องราชฯ, วินัยครูและบุคลากร 
  1. นำงผกำกรอง  พินิจ    หัวหน้ำ 

2. นำงวิภำวรรณ  เงินเมือง   ผู้ช่วย 
3. นำงสำวลัลนำ  ปลั่งศรีรัตน์   ผู้ช่วย  

  4. นำงสำวพิชญำภัค  กันอินทร์   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที ่ จัดเก็บสถิติข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำร/สรุปรำยงำนวันลำ/ทะเบียนประวัติ/จัดท ำเอกสำรกำร 
ขอพระรำชทำนเครื่องรำชฯ/ท ำเนียบครูและบุคลำกร/กำรขอหนังสือรับรอง  
5.  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

นำงสุดำภรณ์  ศิริสุวรรณ    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
 มีหน้าที่ 1. วำงแผนงำนและพัฒนำงำนฝ่ำยบริหำรทั่วไปร่วมกับรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไปในกรณีควำมจ ำเป็นเนื่องจำก                        
รองผู้อ ำนวยกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

5.1 กลุ่มงานธุรการ 
5.1.1 งานสารบรรณ 

1. นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   หัวหน้ำ 
2. นำงสำวธำริณี  เบญจมำศ   ผู้ช่วย   
3. นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   ผู้ช่วย 

       5.1.2 งานพัสดุ 
  1. นำงสำววิภำวัส  รื่นฤทธิ์   หัวหน้ำ 

2. นำงสำวบุษกร   พรหมศรี   ผู้ช่วย 
       5.1.3 งานติดตามและประเมิน 
  1. นำงจิตฐิชำ  ครุฑคง    หัวหน้ำ 
  2. นำงสำววิภำวัส  รื่นฤทธิ์   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที ่1. งำนรับ –ส่ง  โต้ตอบหนังสือ  จัดเก็บหนังสือรำชกำรและของฝ่ำยบริหำรทั่วไปในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรทั่วไป 

2. รวบรวมและจัดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของฝ่ำยบริหำรทั่วไป จัดให้บริกำรยืม
วัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม     
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3. ควบคุมเก่ียวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ ของฝ่ำยบริหำรทั่วไปให้เป็นไปตำมระเบียบของทำง

รำชกำร 
4. วำงแผนควบคุมกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
5. วิเครำะห์และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
6. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ำยบริกำรทั่วไป 
7. รวบรวมข้อมูล จัดท ำสำรสนเทศของฝ่ำยบริกำรฯ 

 5.2  กลุ่มงานสวัสดิการนักเรียน 
5.2.1 งานโภชนาการ     

1. นำงจำรุวรรณ  เดชคุ้ม    หัวหน้ำ 
2. นำงสำวพิลำศลักษณ์  เสริมพงษ์  ผู้ช่วย  
3. นำงประภำพรรณ  พรมสำร   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่1. ควบคุม ดูแล ติดตำมให้ร้ำนค้ำขำยอำหำร ขนม เครื่องดื่ม ให้ปฏิบัติตำมระเบียบโรงเรียนว่ำ
ด้วยกำรควบคุมผู้น ำอำหำรมำขำยในโรงเรียน ถ้ำมีกำรไม่ปฏิบัติต้องติดตำมให้ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือให้
หยุดขำยโดยมีก ำหนดเวลำหรือให้เลิกสัญญำกำรจ ำหน่ำย 

2. ติดตำมดูแลกำรซื้ออำหำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบริโภคอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ 
3. ดูแลน้ ำดื่มให้เพียงพอต่อปริมำณ ครู – อำจำรย์ และนักเรียนภำยในบริเวณโรงอำหำร 

5.2.2 งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน   
1. นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล   หัวหน้ำ 
2. นำงสำวพัทธนันท์  ขวัญทอง   ผู้ช่วย    

 มีหน้าที ่ จัดหำยำ และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำลให้บริกำรสุขภำพอนำมัยของนักเรียน
บุคลำกรภำยในโรงเรียนโดยศึกษำประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพในอดีตของนักเรียน ตลอดจน กำรตรวจโรคโดย
แพทย์และทันตแพทย์ รวมทั้งประเมินสุขภำพจิตและอำรมณ์ของนักเรียนด้วยจัดท ำสมุดบันทึกสุขภำพประจ ำตัว
นักเรียนทุกคนและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 

5.2.3 งานโสตทัศนศึกษา    
1. นำยสุรเชษฐ์   แสงอำทิตย์   หัวหน้ำ 
2. นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ   ผู้ช่วย 
3. นำยธีระยุทธ   อินไชย    ผู้ช่วย 
4. นำยคุณกร  สนองวงศ์    ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่1. ควบคุม ดูแลจัดซื้อ จัดหำ ซ่อมบ ำรุงโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอควำมต้องกำรและพร้อมใช้งำน
ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ 

2. จัดบริกำรและสนับสนุนกำรประชุม สัมมนำและกำรแสดง กำรจัดนิทรรศกำร 
ในโอกำสต่ำง ๆ ของโรงเรียน 

4.2.4 งานธนาคารโรงเรียน    
1. นำงนุศรำ  จันทร์สละ      หัวหน้ำ 
2. นำงสำวพชรพร  มั่นหำญ   ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ 1. ส่งเสริมกำรออมส ำหรับนักเรียนและบุคลำกร 
           2. ประสำนงำนกับธนำคำรออมสิน สำขำนำงพญำ ในกำรจัดวำงระเบียบแนวปฏิบัติให้เป็น 

แนวทำงเดยีวกัน 
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5.3 กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 
5.3.1 งานประชาสัมพันธ์ และประสานสื่อมวลชน   

1. นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ    หัวหน้ำ 
2. นำงพนิตนำฏ  รัตนพนิต   ผู้ช่วย   
3. นำยสุรเชษฐ์   แสงอำทิตย ์   ผู้ช่วย 
4. นำงสำวสุทธิดำ  เพ็ชรเอม   ผู้ช่วย 
5. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 1. วำงแผนประชำสัมพันธ์และประสำนสื่อมวลชน ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ในกำร
ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงของสถำนศึกษำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถำบันและ
สื่อมวลชนในท้องถิ่น 

2. จัดบริกำรถ่ำยภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำและทำงสื่อ
ออนไลน์ต่ำง ๆ 

5.3.2 งานวารสารและหนังสืออนุสรณ์   
1. นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ    หัวหน้ำ 
2. นำงพนิตนำฎ  รัตนพนิต   ผู้ช่วย 
3. นำงสำวสุทธิดำ  เพ็ชรเอม   ผู้ช่วย 
4. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่1. ประสำนงำน บุคลำกร นักเรียนในกำรรวบรวมข้อมูล /ควำมรู้เพ่ือวำงแผน / จัดท ำวำรสำรของ
โรงเรียน 

2. จัดท ำเอกสำร, แผ่นพับ น ำเสนอกิจกรรมของโรงเรียนตลอดปีกำรศึกษำ 
5.3.3 งานสัมพันธ์ชุมชน 

1. นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ   หัวหน้ำ 
2. นำงจิตฐิชำ   ครุฑคง    ผู้ช่วย 
3. นำงดวงเดือน  กิติประสำท   ผู้ช่วย 
4. นำงสำววิภำวัส  รื่นฤทธิ์   ผู้ช่วย 
5. นำงสำวสุดำรัตน์  แสงผึ้ง   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 1. ศึกษำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน จัดท ำแผนงำนสร้ำง 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 

2. พิจำรณำหำแนวทำงส่งเสริมพัฒนำด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนกำรจัดให้บริกำรด้ำน 
สถำนที่ ร่วมพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะวำงแนวนโยบำย ก ำหนดงำนโครงกำรติดตำมประสำนประโยชน์ในกำรปฏิบัติ 
งำนฝ่ำยบริกำรในด้ำนกำรเผยแพร่ชื่อเสียงโรงเรียน กำรให้บริกำรชุมชนด้ำนข่ำวสำรด้ำนกีฬำต่ำงๆ ฯลฯ 

5.3.4 งานสวัสดิการบุคลากรทั่วไป 
 1. นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   หัวหน้ำ   

2. นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ   ผู้ช่วย 
3. นำงรัชนี  พรมชู    ผู้ช่วย 
4. นำงจิตฐิชำ  ครุฑคง    ผู้ช่วย 
5. นำงสำววิภำวัส  รื่นฤทธิ์   ผู้ช่วย 
6. นำงสำวสุดำรัตน์  แสงผึ้ง   ผู้ช่วย 
7. นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   ผู้ช่วย 
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 มีหน้าที่  1. จัดสวัสดิกำร เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน เช่น กำรเจ็บป่วย ประสบอัคคีภัย ญำติ (บิดำ มำรดำ 
สำมี ภรรยำ บุตร ธิดำ) และผู้มีอุปกำรคุณ ถึงแก่กรรมจัดหำพวงหรีด ในกำรร่วมงำน ตำมโอกำสและประเพณี 

2. ติดต่อประสำนงำนกับหมวด / ฝ่ำย / งำน ในกำรจัดงำนเลี้ยงต่ำง ๆ และจัดกำรให้สวัสดิกำร 
แก่ครู อำจำรย์ทุกท่ำนนอกเหนือไปจำกสวัสดิกำรของทำงรำชกำร 

3. จัดกำรส่งเสริมให้สมำชิก เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีกัน เกิดขวัญและก ำลังใจในกำร 
ปฏิบัติงำน เช่น จัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ในโอกำสต่ำง ๆ  ด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนเพื่อเลี้ยงสังสรรค์แก่ครูในโรงเรียน 

5.3.5 งานสมาคมศิษย์เก่าฯ 
  1. นำงรัชนี  พรมชู    หัวหน้ำ 
  2. นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   ผู้ช่วย 
  3. นำยชำติ  ถำวร    ผู้ช่วย 
  4. นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ    ผู้ช่วย 
  5. นำยสันติพร  ภู่พงษ์    ผู้ช่วย      

 6. นำยพันธพงษ์   อินทรวิเศษ   ผู้ช่วย 
7. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   ผู้ช่วย 
8. นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่   ผู้ช่วย 
9. นำงสำวแววมยุรำ  จันทร์สง่   ผู้ช่วย    

  10. นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์   ผู้ช่วย 
11. นำงสำวพิลำศลักษณ์  เสริมพงษ์  ผู้ช่วย 

  12. นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   ผู้ช่วย 
  13. นำยสมเกียรติ  ถำวร    ผู้ช่วย  

14.นำงสำวศิรินภำ  พรหมชำติ   ผู้ช่วย 
มีหน้าที ่1. รวบรวมจัดท ำทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่ำ  

  2. ด ำเนินงำนด้ำนเอกสำร ข้อมูลและดูแลอำคำรสมำคมฯ 
  3. ประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสมำคมฯ และศิษย์เก่ำ 

5.4. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
5.4.1 งานพัฒนาก ากับดูแลอาคารสถานที่และภูมิทัศน์    

  1. ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์  ค ำทำ    หัวหน้ำ 
2. นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   ผู้ช่วย 
3. นำยอัคคเดช   เผือกทอง   ผู้ช่วย 
4. นำงสำววิภำวัส  รื่นฤทธิ์   ผู้ช่วย 

  5. นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ   ผู้ช่วย 
  6. นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง    ผู้ช่วย 
  7. นำยณรงค์  จันทุดม    ผู้ช่วย 

8. นำงจิตฐิชำ  ครุฑคง    ผู้ช่วย 
  9. นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์   ผู้ช่วย  
  10. นำงสำวพิลำศลักษณ์ เสริมพงษ์  ผู้ช่วย 
  11. นำงสำวสุดำรัตน์  แสงผึ้ง   ผู้ช่วย  
  12. นำยชัยรัตน์  อ่ ำพูล    ผู้ช่วย 
  13. นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์   ผู้ช่วย 
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 มีหน้าที ่1. วำงแผนกำรใช้อำคำรสถำนที่ ตกแต่ง รักษำควำมสะอำด พัฒนำส ำนักงำน อำคำรเรียน 
หอประชุม โรงอำหำร โรงฝึกงำน บริเวณโรงเรียน และให้มีบรรยำกำศเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน กำรจัด
กิจกรรมในโรงเรียน และให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน  
   2. จัดหำ ควบคุม ดูแลรักษำ ซ่อมแซม และให้บริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวัสดุครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ภำยในอำคำรสถำนที่ 
  3. ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ แข็งแรงและสะอำด
สวยงำมอยู่เสมอ 

4. จัดแบ่งงำน และมอบหมำยงำนกำรดูแลรักษำบริเวณโรงเรียนและอำคำรสถำนควบคุม ดูแล 
ตักเตือน ให้ค ำแนะน ำ นักกำรภำรโรงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรรักษำควำมสะอำดในบริเวณท่ีตนรับผิดชอบ 

5. จัดหำ ควบคุม ดูแลรักษำ และซ่อมแซมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสำธำรณูปโภคในด้ำนบริกำร
น้ ำดื่ม น้ ำใช้ ไฟฟ้ำ 

5.4.2 งานสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน 
1. นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง    หัวหน้ำ 
2. นำยไพบูลย์  อมรประภำ   ผู้ช่วย 
3. นำงรัชนี  พรมชู    ผู้ช่วย 
4. นำงณัชภัทร  วงศ์จีน    ผู้ช่วย 
5. นำยสงบ  ดุษฎีธัญกุล    ผู้ช่วย 
6. นำงสำวบุษกร  พรหมศรี   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 1. จัดดูแล ด้ำนสิ่งแวดล้อม ตำมอำคำรและบริเวณโรงเรียนให้ดูสะอำดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
2. ด ำเนินงำนกิจกรรม 5 ส ตำมนโยบำยของโรงเรียน 
3. วำงแผน รณรงค์ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนวำงแผนด ำเนินงำนพัฒนำระบบพัฒนำองค์กรด้วย 5ส 

5.4.3 งานก ากับดูแลลูกจ้าง    
1. ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์  ค ำทำ    หัวหน้ำ 
2. นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   ผู้ช่วย 
3. นำงจิตฐิชำ  ครุฑคง    ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ วำงแผน ก ำกับดูแล มอบหมำยงำน ในกำรดูแล ตกแต่งและรักษำควำมสะอำดบริเวณอำคำร 
สถำนที่ต่ำง ๆ ของโรงเรียน ให้สะอำดเรียบร้อยสวยงำมและพร้อมใช้เสมอ 
6. ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
  1. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ    หัวหน้ำ 
  2. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   ผู้ช่วย  
  3. นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม   ผู้ช่วย  
 มีหน้าที่ 1. ประสำนข้อรำชกำรกับฝ่ำย/กลุ่มงำน/กลุ่มสำระตำมที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำย 
  2. ปฏิคมผู้มำติดต่อกับผู้อ ำนวยกำร 

6.1. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นำงโสพิศ  เทศสลุด    ที่ปรึกษำ 
 2. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  ที่ปรึกษำ 
 3. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ    หัวหน้ำ 

  4. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   ผู้ช่วย   
  5. นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม   ผู้ช่วย 
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 มีหน้าที ่1. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ  
  2. จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ 

5.2. งานโครงการน้ าดื่มเพื่อทุนการศึกษา 
  1. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ    หัวหน้ำ 
  2. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   ผู้ช่วย   
  3. นำยสันติพร  ภู่พงษ์    ผู้ช่วย    
 มีหน้าที่ 1. จัดท ำบัญชีสต๊อกน้ ำ 
  2. จัดท ำบัญชีรับจ่ำยรำยวัน 
  3. จัดท ำงบก ำไร ขำดทุนและกำรจัดสรรเงินก ำไร 
 5.3 งานสมาคมผู้ปกครองและครู 

 1. นำงโสพิศ  เทศสลุด    ที่ปรึกษำ 
 2. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  ที่ปรึกษำ 
 3. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ    หัวหน้ำ 

4. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม   ผู้ช่วย  
 มีหน้าที ่1.ประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงโรงเรียนกับสมำคมผู้ปกครองและครู 

           2. จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยเงินของสมำคม 
 5.5 งานสหวิทยาเขตพุทธชินราช 

 1. นำงโสพิศ  เทศสลุด    ที่ปรึกษำ 
 2. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  ที่ปรึกษำ 
 3. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ    หัวหน้ำ 

4. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   ผู้ช่วย 
  5. นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม   ผู้ช่วย  
 มีหน้าที ่1. ประสำนข้อรำชกำรกับโรงเรียนในสหวิทยำตำมที่มอบหมำย 
  2. จัดประชุมของสหวิทยำเขต ตำมระยะเวลำที่ประธำนสหวิทยำเขตมอบหมำย 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนด้วยดี  

  สั่ง  ณ  วันที่  8  พฤษภำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
           ( นำยสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ ) 
                                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 


