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ค าสั่งโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

ที ่ 93/2562 
เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 

…………………………… 

ด้วยโรงเรียนสามัคคีศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีบทบาทหน้าที่ ขอบข่ายและภารกิจ
บริหารและจัดการสถานศึกษาโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงาน  คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
กลุ่ มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กลุ่ มบริหารงานบุคคล  กลุ่ มบริหารงานกิจการนักเรียน                            
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษาที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
การศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจ                     
ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                       
พ.ศ.2545 และมาตรา 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยการมอบอ านาจในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนของผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายงานในหน้าที่
รับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ดังนี้ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       นายอุทรณ์    ทองในแก้ว 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน/ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน ประกอบด้วย 

1. นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร    ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2. นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน

         วิชาการ 
3. นางพิไลวรรณ เพชรคง ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
4. นางสาวจันทรา  ช านาญดง ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
                                                                            งบประมาณ 
5. นางเปรมจิตร พงษ์ศิริกุล ต าแหน่ง ครู ค.ศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางสาวอนิษา  ยาชะรัด ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  ปฏิบัติหนา้ที่ ผู้ช่วยหวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                
7. นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการ 
                                                                            นักเรียน 
8.  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการ
                นักเรียน 
9.  นายชวลิต  เพชรรัตน์ ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการ
               นักเรียน 

 

10. นางสนธยา/… 
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10. นางสนธยา  ช้องประเสริฐ ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

11. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์ ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

12. นายสุวิทย์  จูห้อง ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.2 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ขอบข่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ มีดังนี้  
1. งานบริหารส านักงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน                                                                      
1.1  นางวารีย์   วุทธชูศิลป ์   หัวหน้า   
1.2  นางสาวศวรรณ์รัตน์   เพิ่มพูน   รองหัวหน้า  
1.3  นางสาวอรรถยา   ล่องตี้    กรรมการ 
1.4  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการและเลขานุการ    

2. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
คณะกรรมการด าเนินงาน  

2.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์   เพิ่มพูน    หัวหน้า  
2.2  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   รองหัวหน้า 
2.3  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ  
2.4  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
2.5  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
2.6  นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น     กรรมการ 
2.7  นางจิรพันธ์  สินไชย    กรรมการ 
2.8  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
2.9  นายสุวิทย์  จูห้อง     กรรมการ 
2.10 นางวีรดา ฉุ้นย่อง    กรรมการ 
2.11 นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการ 
2.12 นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 

         2.13 นางสาวอรรถยา   ล่องตี้   กรรมการและเลขานุการ 

3. งานทะเบียน 
                    คณะกรรมการด าเนินงาน  

3.1  นางสาวอรรถยา   ล่องตี้   หัวหน้า   
3.2  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   รองหัวหน้า 
3.3  นางวารีย์  วุทธชูศิลป ์   กรรมการ 
3.4  นายทรงวุฒิ   เฉียงลิบ   กรรมการและเลขานุการ   

4. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
                    คณะกรรมการด าเนินงาน  

4.1  นายทรงวุฒิ     เฉียงลิบ    หัวหน้า  
4.2  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร   รองหัวหน้า  
4.3  นางวารีย์  วุทธชูศิลป ์   กรรมการ 

4.4  นางสาวศวรรณ์รัตน์/… 
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4.4  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการ 
4.5  นางสาวอรรถยา   ล่องตี้   กรรมการและเลขานุการ  

5. งานวิจัยและประสานงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
          คณะกรรมการด าเนนิงาน 

 5.1  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   หัวหน้า 
           5.2  นายบุญชม    ศิริกุลพิทักษ์   รองหัวหน้า 
           5.3  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 5.4  นางยุพิน   บุญมาก    กรรมการ 
 5.5  นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการ 
           5.6  นางสาวกรุณา    ชุมนวน   กรรมการ 
 5.7  นางสาวออมทอง   สุกรอดรู้   กรรมการ 
 5.8  นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล   กรรมการและเลขานุการ 

 6.  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
        คณะกรรมการด าเนินงาน 

          6.1  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   หัวหน้า 
          6.2  นางสาวจันทรา  ช านาญดง   รองหัวหน้า 
          6.3  นางสาวกรุณา   ชุมนวน   กรรมการ 
          6.4  นายทรงวุฒิ   เฉียงลิบ   กรรมการ 
          6.5  นางสาวนาตาชา   ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 

     7.  งานห้องสมุด 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 
          7.1  นางอุบล   มายูร    หัวหน้า 
          7.2  นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้   รองหัวหน้า   
          7.3  นางกษมน   พลเดช    กรรมการ 
 7.4  นางอภิวันท์   สกุลทิพย์แท้   กรรมการและเลขานุการ 

   8.  งานนิเทศภายใน 
          คณะกรรมการด าเนินงาน  
         8.1  นายอุทรณ์      ทองในแก้ว   หัวหน้า 
 8.2  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์   รองหัวหน้า 

8.3  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ  
8.4  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
8.5  นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
8.6  นางจิรพันธ์  สินไชย     กรรมการ 
8.7  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
8.8  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
8.9  นางวีรดา ฉุ้นย่อง    กรรมการ 

           8.10 นางณภัทร/… 
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 8.10 นางณภัทร    อ่อนชื่นจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

 9.  งานแนะแนว 
    คณะกรรมการด าเนินงาน  
         9.1  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   หัวหน้า 
         9.2  นางยุพิน    บุญมาก    รองหัวหน้า 
         9.3  นางสาวกรุณา    ชุมนวน   กรรมการ 
        9.4  นางสาวศวรรณ์รัตน์   เพิ่มพูน  กรรมการ 
  9.5  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    กรรมการและเลขานุการ 

 10.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 
         10.1  นายบุญชม    ศิริกุลพิทักษ์   หัวหน้า        
 10.2  นายชวลิต   เพชรรัตน์   รองหัวหน้า          
 10.3  นายชูชาติ   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 10.4  นายประวิทย์    ค าศรี    กรรมการ 
         10.5  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
 10.6  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง    กรรมการ 
 10.7  นางสาวจินตนา  สังข์ทอง   กรรมการ 
         10.8  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
 10.9 นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล   กรรมการและเลขานุการ         

 11.  งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
  คณะกรรมการด าเนินงาน  
          11.1  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   หัวหน้า 

11.2  นายสุวิทย์  จูห้อง    รองหัวหน้า 
11.3  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ  
11.4  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
11.5  นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
11.6  นางจิรพันธ์  สินไชย   กรรมการ 
11.7  นางวีรดา ฉุน้ย่อง    กรรมการ 

           11.8  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการ 
 11.9  นางสาวจินตนา  สังข์ทอง   กรรมการ 
 11.10 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
 11.11 นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 12.  งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
                     คณะกรรมการด าเนินงาน 
        12.1  นางสาวกรุณา   ชุมนวน   หัวหน้า 
       12.2  นางณภัทร     อ่อนชื่นจิตร   รองหัวหน้า 

 12.3  นายชูชาติ/… 
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 12.3  นายชูชาติ     ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
       12.4  นางสนธยา    ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 12.5  นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
 12.6  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 12.7  นายชวลิต   เพชรรัตน์   กรรมการ 
 12.8  นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการ 
       12.9  นางพิไลวรรณ   เพชรคง   กรรมการ 
 12.10 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง    กรรมการ 
 12.11  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน  กรรมการ 
 12.12 นางสาวจันทรา  ช านาญดง   กรรมการ 
 12.13 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
 12.14 นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 13.  งานรับนักเรียนและจัดท าข้อมูล DMC 
คณะกรรมการด าเนินงาน  

       13.1  นางยุพิน    บุญมาก   หัวหน้า         
 13.2  นางสาวอรรถยา    ล่องตี้   รองหัวหน้า 
 13.3  นางสาวกรุณา ชุมนวน   กรรมการ 
       13.4  นายทรงวุฒิ    เฉียงลิบ   กรรมการ       
 13.5  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ     
 13.6  นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน   กรรมการและเลขานุการ 

 14.  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  คณะกรรมการด าเนินงาน  
       14.1  นางสาวศวรรณ์รัตน์   เพิ่มพูน   หัวหน้า   
       14.2  นางณภัทร     อ่อนชื่นจิตร   รองหัวหน้า 
 14.3  นายชูชาติ     ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
       14.4  นางสนธยา    ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 14.5  นายบุญชม    ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
       14.6  นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
      14.7  นางพิไลวรรณ   เพชรคง   กรรมการ 
      14.8  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ 
 14.9  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   กรรมการ 
 14.10 นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้   กรรมการ 
 14.11 นายทรงวุฒิ   เฉียงลิบ   กรรมการ 
 14.12 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   กรรมการ 
 14.13 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
 14.14 นางสาวนาตาชา ด้ามทอง   กรรมการ 
 14.15 นางสาวจันทรา    ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ    

ขอบข่าย/… 
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ขอบข่ายกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีดังนี้  
 1.  งานบริหารส านักงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงาน  

1.1  นายชูชาติ    ช้องประเสริฐ   หัวหน้า   
1.2  นางวีรดา   ฉุ้นย่อง   รองหัวหน้า 
1.3  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
1.4  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการ 
1.5  นางสาวจินตนา  สังข์ทอง   กรรมการ 
1.6  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

2.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    หัวหน้า 
2.2  นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ   รองหัวหน้า 
2.3  นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
2.4  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล    กรรมการ 
2.5  นายประวิทย์  ค าศรี    กรรมการ 
2.6  นายสุวิทย์    จูห้อง    กรรมการ 
2.7  นายชวลิต   เพชรรัตน์   กรรมการ 
2.8  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ 
2.9  ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กรรมการ 
2.10 นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

3.  งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
          คณะกรรมการด าเนินงาน 
3.1  นางวีรดา ฉุ้นย่อง    หัวหน้า 
3.2  นายบุญชม   ศิริกุลพิทักษ์   รองหัวหน้า 

 3.3  นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ   กรรมการ  
 3.4  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ   กรรมการ 

3.5  นางอุบล  มายูร    กรรมการ 
3.6  นางเพ็ญสุข   เชาวน์วุฒิกุล   กรรมการ 
3.7  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
3.8  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้   กรรมการ 
3.9  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 

           3.10 นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
 3.11 นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
 3.12 นางยุพิน  บุญมาก    กรรมการ 
 3.13 นางจิรพันธ์  สินไชย    กรรมการ 
 3.14 นางกษมน พลเดช    กรรมการ 
 3.15 นายประวิทย์  ค าศรี    กรรมการ 

 3.16 นายชวลิต/… 
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 3.16 นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
 3.17 นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
 3.18 นางวารีย์  วุทธชูศิลป์   กรรมการ 
 3.19 นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการ  
 3.20 นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ 
 3.21 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
 3.22 นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้   กรรมการ 
 3.23 นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   กรรมการ 
 3.24 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการ 
 3.25 นางสาวจันทรา  ช านาญดง   กรรมการ 
 3.26 นางสาวอรรถยา  ล่องตี้   กรรมการ 
 3.27 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   กรรมการ  
 3.28 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
 3.29 นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการ 
 3.30 นางสาวจินตนา  สังข์ทอง   กรรมการ 
 3.31 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
 3.32 นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
 3.33 นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการและเลขานุการ 

4.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
         คณะกรรมการด าเนินงาน 

 4.1  นายสุวิทย์      จูห้อง    หัวหน้า 
           4.2  นายชูชาติ      ช้องประเสริฐ   รองหัวหน้า 
           4.3  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
          4.4  นางธนาพร    วงศ์อภัย   กรรมการ 
          4.5  นางจิรพันธ์     สินไชย   กรรมการ 
          4.6  นายชวลิต      เพชรรัตน์   กรรมการ 
 4.7  นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้   กรรมการ 
 4.8  นางวีรดา   ฉุ้นย่อง   กรรมการ 
 4.9  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการ 
 4.10 นางสาวจินตนา  สังข์ทอง   กรรมการ 
          4.11 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ  
 4.12 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

5.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
    คณะกรรมการด าเนินงาน 
5.1  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   หัวหน้า 
5.2  นายทรงวุฒิ   เฉียงลิบ   รองหัวหน้า 
5.3  นายชูชาติ      ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
5.4  นายบุญชม    ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 

5.5  นางจิรัชยา/... 
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5.5  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
5.6  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
5.7  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
5.8  นางจิรพันธ์  สินไชย    กรรมการ 
5.9  นายชวลิต  เพชรรัตน์    กรรมการ 
5.10 นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
5.11 นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
5.12 นางวีรดา  ฉุ้นย่อง    กรรมการและเลขานุการ 

6.  งานสวัสดิภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 

          6.1  นายประวิทย์    ค าศรี   หัวหน้า           
 6.2  นางเปรมจิตร    พงษ์ศิริกุล   รองหัวหน้า 
 6.3  นางจิรพันธ์     สินไชย   กรรมการ 
 6.4  นายชวลิต    เพชรรัตน์   กรรมการ 
          6.5  นางพิไลวรรณ     เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 

 7.  งานครูที่ปรึกษา/หัวหน้าระดับ 
                    คณะกรรมการด าเนินงาน 

7.1  นายชวลิต  เพชรรัตน์   หัวหน้า 
7.2  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง    รองหัวหน้า 
7.3  นายชูชาติ     ช้องประเสริฐ   กรรมการ  
7.4  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
7.5  นางจิรัชยา    ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
7.6  นางเปรมจิตร    พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
7.7  นายประวิทย์  ค าศรี    กรรมการ 
7.8  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
7.9  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
7.10 นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการและเลขานุการ 

 8.  งานเวรประจ าสัปดาห์ 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 8.1  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์   หัวหน้า 
 8.2  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร   รองหัวหน้า 
 8.3  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 8.4  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้   กรรมการ 
 8.5  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 8.6  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
 8.7  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการ  
 8.8  นางวีรดา   ฉุ้นย่อง    กรรมการ 

 8.9  นางสาวเจติยา/...   
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 8.9  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   กรรมการ 
 8.10 นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   กรรมการและเลขานุการ 

9.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
        คณะกรรมการด าเนินงาน 
9.1  นายชูชาติ    ช้องประเสริฐ   หัวหน้า 
9.2  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   รองหัวหน้า 
9.3  นายบุญชม   ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
9.4  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
9.5  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
9.6  นางจิรัชยา   ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
9.7  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
9.8  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
9.9  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ   
9.10 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   กรรมการ 
9.11 นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
9.12 นายประวิทย์    ค าศรี   กรรมการและเลขานุการ  

ขอบข่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน มีดังนี้  
     1.  งานบริหารส านักงาน 
                    คณะกรรมการด าเนินงาน  

1.1  นางพิไลวรรณ  เพชรคง    หัวหน้า   
1.2  นางเพ็ญสุข     เชาวน์วฒุิกุล    รองหัวหน้า 
1.3  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
1.4  นางสาวลลิตา  อินพรม   กรรมการ 
1.5  นางสาวจันทรา  ช านาญดง   กรรมการและเลขานุการ 

     2.  งานนโยบายและแผนงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 2.1  นางสาวจันทรา    ช านาญดง   หัวหน้า 
           2.2  นางพิไลวรรณ    เพชรคง   รองหัวหน้า 
 2.3  นางเพ็ญสุข     เชาวน์วฒุิกุล   กรรมการ 
           2.4  นายชูชาติ      ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 2.5  นางสนธยา     ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
           2.6  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
           2.7  นางเปรมจิตร    พงษ์ศิริกุล    กรรมการ 
 2.8  นายชวลิต   เพชรรัตน์   กรรมการ 
           2.9  นางณภัทร        อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
 2.10  นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการ 
 2.11  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง    กรรมการ 

          2.12 นางสาวอนิษา/… 
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 2.12 นางสาวอนิษา   ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ 

 3.  งานบริหารการเงินบัญชี 
   คณะกรรมการด าเนินงาน 

3.1  นางเพ็ญสุข     เชาวน์วฒุิกุล   หัวหน้างานการเงิน/บัญชี 
 3.2  นางเปรมจิตร  พงษ์ศิริกุล   เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
          3.3  นางพิไลวรรณ    เพชรคง   เจ้าหน้าที่การเงิน 
          3.4  นางสาวจิราวดี    ไกรเทพ   เจ้าหน้าที่บัญชี 

     4.   งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 
         4.1  นางสาวจันทรา    ช านาญดง   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
         4.2  นายประวิทย์   ค าศรี   เจ้าหน้าที่พัสดุ 
         4.3  นายทรงวุฒิ       เฉียงลบิ   เจ้าหน้าที่พัสดุ  
 4.4  นางสาวลลิตา   อินพรม   เจ้าหน้าที่พัสดุ 

     5.  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 
        5.1  นายอุทรณ์     ทองในแก้ว   หัวหน้า 
 5.2  นางพิไลวรรณ    เพชรคง   รองหัวหน้า 
 5.3  นายชูชาติ     ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
        5.4  นางสนธยา      ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
       5.5  นางเพ็ญสุข     เชาวน์วฒุิกุล   กรรมการ 
       5.6  นายบุญชม     ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 5.7  นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
        5.8  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
       5.9  นางสาวจันทรา  ช านาญดง     กรรมการและเลขานุการ 

     6.   งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานการใช้เงินและผลด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

       6.1  นางพิไลวรรณ    เพชรคง   หัวหน้า 
 6.2  นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล   รองหัวหน้า 
 6.3  นางเพ็ญสุข     เชาวน์วฒุิกุล   กรรมการ 
       6.4  นางสาวจันทรา    ช านาญดง   กรรมการ        
 6.5  นางสาวอรรถยา  ล่องตี้   กรรมการ 
       6.6  นางสาวลลิตา   อินพรม   กรรมการ 
 6.7  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบข่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล มีดังนี้  
     1.  งานบริหารส านักงาน 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 

       1.1  นางเปรมจิตร/… 
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 1.1  นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล   หัวหน้า       
 1.2  นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพ่ิมพูน   รองหัวหน้า 
       1.3  นางสาวณัฐกานต์    เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
 1.4  นางสาวอนิษา   ยาชะรัด   กรรมการและเลขานุการ     

      2.  งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

       2.1  นายอุทรณ์      ทองในแก้ว   หัวหน้า 
2.2  นายบุญชม    ศิริกุลพิทักษ์   รองหัวหน้า 
2.3  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
2.4  นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
2.5  นางจิรพันธ์  สินไชย     กรรมการ 
2.6  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
2.7  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
2.8  นางวีรดา ฉุ้นย่อง    กรรมการ 

           2.9  นางณภัทร    อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
       2.10 นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล   กรรมการและเลขานุการ 

    3.  งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

       3.1  นายอุทรณ์     ทองในแก้ว   หัวหน้า 
 3.2  นางเปรมจิตร    พงษ์ศิริกุล   รองหัวหน้า 
       3.3  นายชูชาติ      ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
       3.4  นางสนธยา    ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
       3.5  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 3.6  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 3.7  นางณภัทร     อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
       3.8  นางพิไลวรรณ    เพชรคง   กรรมการ 
 3.9  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
 3.10 นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
 3.11 นางวีรดา   ฉุ้นย่อง    กรรมการ 
 3.12 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการและเลขานุการ 

     4.  งานสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 4.1  นางสาวอนิษา   ยาชะรัด   หัวหน้า 
 4.2  นางพิไลวรรณ    เพชรคง   รองหัวหน้า 
       4.3  นางสนธยา    ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
       4.4  นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพ่ิมพูน   กรรมการ 
 4.5  นางสาวณัฐกานต์    เอ่งฉ้วน   กรรมการ 

 4.6  นางเปรมจิตร/… 
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 4.6  นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล   กรรมการและเลขานุการ 

ขอบข่ายกลุ่มงานบริหารทั่วไป  มีดังนี้  
 1.  งานบริหารส านักงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.1  นางสนธยา    ช้องประเสริฐ   หัวหน้า 
 1.2  นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์   รองหัวหน้า 
 1.3  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
 1.4  นางสาวกรุณา   ชุมนวน   กรรมการ 
 1.5  นางสาวณัฐกานต์    เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
 1.6  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   กรรมการและเลขานุการ 

 2. งานระบบควบคุมภายใน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

       2.1  นายอุทรณ์    ทองในแก้ว   หัวหน้า 
       2.2  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   รองหัวหน้า 
 2.3  นายชูชาติ    ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 2.4  นางสนธยา  ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 2.5  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 2.6  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท ้   กรรมการ 
       2.7  นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล   กรรมการ   
 2.8  นายชวลิต  เพรชรัตน ์   กรรมการ      
 2.9  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
 2.10 นางพิไลวรรณ   เพชรคง   กรรมการ   
 2.11 นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
 2.12 นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   กรรมการ 
 2.13 นางวีรดา   ฉุ้นย่อง    กรรมการ 
 2.14 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการ 
 2.15 นางสาวเจติยา  จันทพันธ์   กรรมการ 
 2.16 นางสาวอนิษา   ยาชะรัด   กรรมการ 
 2.17 นางสาวจันทรา  ช านาญดง   กรรมการและเลขานุการ 

     3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

       3.1  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   หัวหน้า       
 3.2  นายประวิทย์    ค าศรี   รองหัวหน้า 
 3.3  นางสนธยา   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 3.4  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
 3.5  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
       3.6  นางวารีย์  วุทธชูศิลป์   กรรมการ 

       3.7  นางสาวกรุณา/… 
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 3.7  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ 
 3.8  นางวีรดา   ฉุ้นย่อง    กรรมการ 
 3.9  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน   กรรมการ 
 3.10 นางสาวณัฐกานต์  เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
 3.11 นางสาวจิราวดี   ไกรเทพ   กรรมการและเลขานุการ 

     4.  งานสัมพันธ์ชุมชน 
                 คณะกรรมการด าเนินงาน 
      4.1  นายบุญชม   ศิริกุลพิทักษ์   หัวหน้า 
      4.2  นายชวลิต   เพชรรัตน์   รองหัวหน้า 
 4.3  นายชูชาติ   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 4.4  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
 4.5  นายประวิทย์    ค าศรี   กรรมการ  
 4.6  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ  
 4.7  นางวารีย์ วุทธชูศิลป์   กรรมการ 
 4.8  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการ 
 4.9  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง      กรรมการ 
 4.10 นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ   กรรมการ 
 4.11 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
 4.12 นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการและเลขานุการ 

     5.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

       5.1  นายประวิทย์    ค าศรี   หัวหน้า  ดูแลอาคารอุตสาหกรรม 
    5.2  นายชวลิต  เพชรรัตน ์   รองหัวหน้า  ดูแลหอประชุม 
 5.3  นางสาวกรุณา  ชุมนวน / นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ กรรมการ  ดูแลอาคาร 1 ชั้น 1 
 5.4  นางสาวศวรรณ์รัตน์ เพิ่มพูน  /  นายทรงวุฒิ  เฉียงลิบ กรรมการ  ดูแลอาคาร 1 ชั้น 2 
 5.5  นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ  ดูแลอาคาร 2 ชั้น 1 
 5.6  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการ  ดูแลอาคาร 2 ชั้น 2 
 5.7  นายชูชาติ  ช้องประเสริฐ   กรรมการ  ดูแลอาคาร 3 ชั้น 1 
 5.8  นางอุบล  มายูร  /  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง  กรรมการ  ดูแลอาคาร 3 ชั้น 2 
 5.9  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้  /  นางสาวออมทอง  สุกรอดรู้  กรรมการ  ดูแลอาคาร 3 ชั้น 3 
 5.10 นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์  /  นางสาวเจติยา  จันทพันธ์    กรรมการ  ดูแลอาคาร 3 ชั้น 4 
 5.11 นางเพ็ญสุข  เชาวน์วุฒกิุล   กรรมการ  ดูแลอาคารคหกรรม 
 5.12 นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ  ดูแลอาคารศิลปหัตถกรรม/โรงอาหาร/
           สหกรณ์ร้านค้า 
 5.13 นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ  ดูแลอาคารแสงธรรม / ห้องดนตรี 
 5.14 นายมนิจ   ช่องประเสริฐ    กรรมการ  ดูแลอาคารศิลปหัตถกรรม / สุขา
           นักเรียนชาย  

    5.15  นายบุญเรียง/… 
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 5.15 นายบุญเรียง  แก่นจันทร์   กรรมการ  ดูแลสุขานักเรียนชาย อาคาร 3 
 5.16 นางสาวขวัญฤทัย  จงใจ   กรรมการ  ดูแลอาคาร 1 / สุขาครูชาย หญิง /
           สุขานักเรียนหญิง อาคาร 3 
    5.17 นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการและเลขานุการ  ดูแลอาคารศิลปะ 

      6.  งานอนามัยโรงเรียน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

       6.1  นางจิรพันธ์    สินไชย   หัวหน้า 
       6.2  นายชวลิต    เพชรรัตน์   รองหัวหน้า 
       6.3  นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
 6.4  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
       6.5  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท้   กรรมการและเลขานุการ 

 7.  งานโภชนาการโรงเรียน 
                คณะกรรมการด าเนินงาน 
       7.1  นางมาลี    ศิริกุลพิทักษ์   หัวหน้า 
       7.2  นางธนาพร  วงศ์อภัย   รองหัวหน้า 
 7.3  นางเพ็ญสุข   เชาวน์วุฒิกุล   กรรมการ 
 7.4  นางยุพิน   บุญมาก    กรรมการ 
 7.5  นางจิรพันธ์  สินไชย    กรรมการ 
       7.6  นายประวิทย์   ค าศรี   กรรมการ 
  7.7  นายชวลิต   เพชรรัตน์    กรรมการ 
  7.8  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
 7.9  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   กรรมการและเลขานุการ 

 8.  งานสวัสดิการร้านค้า 
              คณะกรรมการด าเนินงาน 
       8.1  นางสนธยา   ช้องประเสริฐ   หัวหน้า       
 8.2  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   รองหัวหน้า 
 8.3  นางยุพิน  บุญมาก    กรรมการ 
 8.4  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
       8.5  นางธนาพร  วงศ์อภัย   กรรมการ 
       8.6  นางพิไลวรรณ   เพชรคง    กรรมการ 
 8.7  นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
 8.8  นางอภิวันท์  สกุลทิพย์แท ้   กรรมการและเลขานุการ 

  9.  งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม 
            คณะกรรมการด าเนินงาน 
      9.1  นายอุทรณ์   ทองในแก้ว   หัวหน้า 
      9.2  นายประวิทย์   ค าศรี   รองหัวหน้า 

 9.3  นายชูชาต/ิ… 



 หนา้ 15 

 

 9.3  นายชูชาติ   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 9.4  นางสนธยา   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
      9.5  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 9.6  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
 9.7  นายมนิจ ช่องประเสริฐ   กรรมการ 
      9.8  นางสาวณัฐกานต์  เอ่งฉ้วน   กรรมการ 
 9.9  นายบุญเรียง  แก่นจันทร์   กรรมการ  
 9.10 นางสาวขวัญฤทัย  จงใจ   กรรมการ 
 9.11 นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการและเลขานุการ 

     10. งานธนาคารโรงเรียน 
            คณะกรรมการด าเนินงาน 
     10.1  นางจิรัชยา    ลิ้มฉุ้น   หัวหน้า 
     10.2  นางจิรพันธ์  สินไชย   รองหัวหน้า 
     10.3  นางสาวปัทมา  ทองแก้ว   กรรมการ 
 10.4  นางสาวกรุณา  ชุมนวน   กรรมการและเลขานุการ 

     11. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 

     11.1  นายอุทรณ์   ทองในแก้ว   หัวหน้า 
     11.2  นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์   รองหัวหน้า 
 11.3  นายชูชาติ   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 11.4  นางสนธยา   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 11.5  นางมาลี   ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 11.6  นางเปรมจิตร   พงษ์ศิริกุล   กรรมการ 
 11.7  นายชวลิต   เพชรรัตน์   กรรมการ 
 11.8  นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการ 
 11.9  นางพิไลวรรณ   เพชรคง   กรรมการ 
     11.10 นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   กรรมการ 
 11.11 นางวีรดา   ฉุ้นย่อง    กรรมการ 
 11.12 นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน  กรรมการ 
 11.13 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
 11.14 นางสาวจันทรา  ช านาญดง  กรรมการและเลขานุการ 

     12.  งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการศึกษาบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาน                 
จัดการศึกษา 

  คณะกรรมการด าเนินงาน 
    12.1  นายอุทรณ์    ทองในแก้ว   หัวหน้า 
 12.2  นางณภัทร   อ่อนชื่นจิตร   รองหัวหน้า 

12.3  นางกษมน  พลเดช    กรรมการ 
12.4  นางจิรัชยา/... 
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12.4  นางจิรัชยา  ลิ้มฉุ้น    กรรมการ 
12.5  นางจิรพันธ์  สินไชย   กรรมการ 
12.6  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
12.7  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
12.8  นางวีรดา ฉุ้นย่อง    กรรมการ 

       12.9  นางเปรมจิตร     พงษ์ศิริกุล   กรรมการ  
    12.10 นางสาวกรุณา   ชุมนวน   กรรมการและเลขานุการ 

     13.  งานสาธารณูปโภค 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 

    13.1  นายประวิทย์  ค าศรี   หัวหน้า 
 13.2  นายชวลิต   เพชรรัตน์   รองหัวหน้า 
 13.3  นายชูชาติ   ช้องประเสริฐ   กรรมการ 
 13.4  นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
 13.5  นายมนิจ   ช่องประเสริฐ   กรรมการ 
 13.6  นายบุญเรียง  แก่นจันทร์   กรรมการ 
 13.7  นายสุวิทย์   จูห้อง    กรรมการและเลขานุการ 

     14.  งานประชาสัมพันธ์ 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 

    14.1  นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง   หัวหน้า 
    14.2  นางณภัทร  อ่อนชื่นจิตร   รองหัวหน้า 
 14.3  นางสาวจินตนา  สังข์ทอง   กรรมการ 
 14.4  นายพนมศักดิ์  บุญมาศ   กรรมการ 
 14.5  นางสาวจันทรา  ช านาญดง   กรรมการและเลขานุการ 

 15.  งานธุรการ 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 

     15.1  นางสาวจิราวดี  ไกรเทพ   หัวหน้า 
 15.2  นางสนธยา   ช้องประเสริฐ   รองหัวหน้า 
 15.3  นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์   กรรมการ 
 15.4  นายชวลิต  เพชรรัตน์   กรรมการ 
 15.5  นายสุวิทย์  จูห้อง    กรรมการ 
     15.6  นางพิไลวรรณ  เพชรคง   กรรมการ 
     15.7  นางวีรดา  ฉุ้นย่อง    กรรมการ 
 15.8  นางสาวศวรรณ์รัตน์  เพ่ิมพูน  กรรมการ 
 15.9  นางสาวจันทรา  ช านาญ   กรรมการ 
 15.10 นางสาวอนิษา  ยาชะรัด   กรรมการ 
 15.11 นางสาวลลิตา  อินพรม   กรรมการ 

     15.12 นางสาวณัฐกานต์/… 
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 15.12 นางสาวณัฐกานต์   เอ่งฉ้วน   กรรมการและเลขานุการ   

  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีต่อทาง
ราชการต่อไป 

สั่ง   ณ   วันที่  24  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
 

(นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 

 


