คำสั่งโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยำคำร
ที่ ๔๖ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน
เพื่อให้กำรดำเนินงำน กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นหลักอ้ำงอิงสำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนและกิจกรรมทำงกำรศึกษำอื่น
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงแต่งตั้งให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อานวยการ กากับดูแลงานบริหารทั่วไป
นายเจษฎา ศรีนวล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่ บริหำรจัดกำรงำนในกลุ่มบริหำรทั่วไป และมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้
๑.๑ งำนธุรกำรและงำนประสำนรำชกำรกับเขตพื้นที่กำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น
นำงสำวพิยดำ พระแท่น
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกัญญำรัตน์ จันทร์ผัด
ผู้ช่วย
นำงสำวมำลัยพร สระทองจันทร์
ผู้ช่วย
นำงสำวพิมำนมำศ อปรำชิตำ
ผู้ช่วย
๑.๒ งำนรับนักเรียน
นำยบุญเลิศ ทองหำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำววรำภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์
ผู้ช่วย
๑.๓ งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียน
นำงกำระเกษ อ่อนแก้ว
ผู้รับผิดชอบ
๑.๔ งำนส่งเสริมสนับสนุนด้ำนวิชำกำร งบประมำณ บุคลำกร และบริหำรทั่วไป
นำงสำวอมรฤดี จินดำปัถย์
ผู้รับผิดชอบ
๑.๕ งำนอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม
นำยเจษฎำ ศรีนวล
ผู้รับผิดชอบ
นำยณัฐวุฒิ บรรเทำทุกข์
ผู้ช่วย
นำยศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง
ผู้ช่วย
นำงสำวพูนพิสมัย มีลำภ
ผู้ช่วย

๑.๖ งำนกำรจัดทำสัมมะโนผู้เรียน
นำงสำวศรัญญำ แก้วหนูนวล
ผู้รับผิดชอบ
นำงธนัฏฐำ เหรียญเครือ
ผู้ช่วย
๑.๗ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย
นำงประภำ ทั่วจบ
ผู้รับผิดชอบ
๑.๘ งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
นำยเอกชัย โพธิ์เย็น
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวยุวดี พุทสอน
ผู้ช่วย
นำยศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง
ผู้ช่วย
๑.๙ งำนกำรประชำสัมพันธ์กำรศึกษำและบริกำรสำธำรณะ
นำยสุทธิโชค แกมไทย
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอมรฤดี จินดำปัถย์
ผู้ช่วย
๑.๑๐ กำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำน
และสถำบัน สังคมอื่น
นำยวุฒิชัย ฉำยำประเสริฐพร
ผู้รับผิดชอบ
๑.๑๑ งำนอนำมัยโรงเรียน
นำงสำวรชยำ ทองสุขโข หัวหน้ำงำนและรับผิดชอบงำน สคบ. และโภชนำกำร
นำงสำวจิรภัทร ตั้นสมบูรณ์ ปฎิบัติหน้ำที่งำนอนำมัยและผู้ช่วยงำน สคบ.
นำงศศิธร บุญสม
ผู้ช่วยและรับผิดชอบห้องพยำบำลและดูแลนักเรียนเจ็บป่วย
๑.๑๒ งำนธนำคำรโรงเรียน
นำงสำวภิญโญ เอี่ยมน้อย
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวภัททิรำ ศุภมำศ
ผู้ช่วย
๑.๑๓ งำนโสตทัศนูปกรณ์
ว่ำที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บำงเตย
ผู้รับผิดชอบ
นำยวัชระ ศิริฤกษ์
ผู้ช่วย
๒. กลุ่มงานบริหารบุคคล
นางอรวินท์ วงษ์หวายเหนียว ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
มีหน้าที่ บริหำรจัดกำรงำนในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล และมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้
๒.๑ งำนวำงแผนอัตรำกำลัง และกำรกำหนดตำแหน่ง
นำงกันหำ อินจีน
ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ งำนกำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง
นำงอรวินท์ วงษ์หวำยเหนียว
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวพิยดำ พระแท่น
ผู้ช่วย
๒.๓ งำนกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
นำงประภำ ทั่วจบ
ผู้รับผิดชอบ
๒.๔ งำนวินัยและกำรรักษำวินัย
นำงจิตรำ อมฤทธิ์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสุภำวดี บุญญำนุรักษ์
ผู้ช่วย

๒.๕ งำนกำรออกจำกรำชกำร
นำยสมบูรณ์ ฤทธิ์ทวี

ผู้รับผิดชอบ

๓. กลุม่ งานบริหารวิชาการ
นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รองผู้อานวยการกากับดูแลงานบริหารวิชาการ
นางกิตธีรา กอสุนทร หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
มีหน้าที่ บริหำรงำนในกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร และมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน ดังนี้
๓.๑. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรสำนักงำนกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร
นำงสำวญำณีนำรถ ต่ำยคนอง
ผู้รับผิดชอบ
๓.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
นำงกิตธีรำ กอสุนทร
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวภัททิรำ กอสุนทร
ผู้ช่วย
หัวหน้ำกลุ่มสำระทั้ง ๘ กลุ่มสำระ
ผู้ช่วย
๓.๓ งำนกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
๓.๓.๑ ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระและหน่วยกำรเรียนรู้
นำงสำวรุ่งนภำ ฤทธิ์ทวี
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำไทย
นำงกิตธีรำ กอสุนทร
หัวหน้ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
นำงกำระเกษ อ่อนแก้ว
หัวหน้ำกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
นำงอัณณ์ชญำน์ ประสมทรัพย์ หัวหน้ำกลุ่มสำระสังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม
นำงดวงสมร อปรำชิตำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
นำงอรทัย ว่องแก้ว
หัวหน้ำกลุ่มสำระศิลปศึกษำ
นำงสำรี่ เบ็ญจชำติ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี
นำยสันติ ลินลำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระสุขศึกษำ-พลศึกษำ
๓.๓.๒ หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
นำงสำวเสำว์ณี วงษ์พัฒน์
ผู้รับผิดชอบ
นำยอรุณ สว่ำงเมฆ
ผู้ช่วย
นำงธนัฏฐำ เหรียญเครือ
ผู้ช่วย
นำงสำวศรัญญำ แก้วหนูนวล
ผู้ช่วย
๓.๔ งำนกำรวัดผล ประเมินผลกำรเรียน
นำงสำววิลำวัณย์ เลำหะพิจิตรพงค์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวจิรำภรณ์ แก้วประสิทธิ์
ผู้ช่วย
๓.๕ งำนทะเบียนนักเรียน และเทียบโอนผลกำรเรียน
นำงสำวนิจพิชำ ตันสุวรรณ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวจุฑำทิพ สระทองพรม
ผู้ช่วย
๓.๖ งำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรคุณภำพกำรศึกษำ
นำยอำนำจ ประทุมทำน
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวพูนพิสมัย มีลำภ
ผู้ช่วย
๓.๗ งำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ
นำงสำวภัททิรำ ศุภมำศ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวธนัญญำ ปัญญำบุญ
ผู้ช่วย

๓.๘ งำนกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
นำงจิตรำ อมฤทธิ์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวศิริกำญจน์ กำรตรง
ผู้ช่วย
๓.๙ งำนกำรนิเทศกำรศึกษำ
นำงสุธีรำ ร่วมชมรัตน์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวภัททิรำ ศุภมำส
ผู้ช่วย
๓.๑๐ งำนกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน
นำยอรุณ สว่ำงเมฆ
ผู้รับผิดชอบ
นำงกำระเกษ อ่อนแก้ว
ผู้ช่วย
๓.๑๑ งำนกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำและองค์กรอื่น
นำงรุ่งนภำ ฤทธิ์ทวี
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวรชยำ ทองสุขโข
ผู้ช่วย
๓.๑๒ งำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน
และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
นำงธนัฎฐำ เหรียญเครือ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวศรัญญำ แก้วหนูนวล
ผู้ช่วย
๓.๑๓ งำนห้องสมุด
นำงสำวศิริกำญจน์ กำรตรง
ผู้รับผิดชอบ
นำงรุ่งนภำ ฤทธิ์ทวี
ผู้ช่วย
๓.๑๔ งำนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
นำยบุญเลิศ ทองหำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงศศิธร บุญสม
ผู้ช่วย
นำยนพดล กล้วยหอม
ผู้ช่วย
๓.๑๕ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นำยสมบูรณ์ ฤทธิ์ทวี
หัวหน้ำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีหน้าที่ บริหำรงำนในกลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีบุคลำกรรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑. งำนปกครองนักเรียน
นำยประสิทธิ์ อินทรโสภำ
หัวหน้ำและผู้รับผิดชอบงำนปกครองนักเรียน
นำยสันติ ลินลำ
ผู้รับผิดชอบงำนยำเสพติด , โรคเอดส์
นำงสำวดวงฤดี หล่อวิจิตร
ผู้รับผิดชอบพฤติกรรมนักเรียน
นำยประสิทธิ์ อินทรโสภำ
ผู้รับผิดชอบพฤติกรรมนักเรียน
๒. งำนแนะแนว
นำงธนัฎฐำ เหรียญเครือ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวศรัญญำ แก้วหนูนวล
ผู้ช่วย
๓. งำน TO BE NUMBERONE และศึกษำต่อ ม. ปลำย
นำงสำวยุวดี พุทสอน
ผู้รับผิดชอบ
๔. งำน กยศ. นักเรียน
นำงอัณณ์ชญำน์ ประสมทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวศรัญญำ แก้วหนูนวล
๕. งำนปกครองระดับชั้นเรียน
นำงสำวจินตนำ หนองปิงคำ
นำยณัฐวุฒิ บรรเทำทุกข์
นำงสำวยุวดี พุทสอน
นำงสำวดวงฤดี หล่อวิจิตร
นำยประสิทธิ์ อินทรโสภำ
นำยสันติ ลินลำ

ผู้ช่วย
ผู้ประสำนงำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ผู้ประสำนงำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
ผู้ประสำนงำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ผู้ประสำนงำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ผู้ประสำนงำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
ผู้ประสำนงำนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖

๔. กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นำงดวงสมร อปรำชิตำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผน
มีหน้าที่ บริหำรงำนในกลุ่มงำนบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำนและมีบุคลำกรรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๔.๑ งำนแผนงำน
นำงอรทัย ว่องแก้ว
ผู้รับผิดชอบ
นำงสุภำวดี บุญญำนุรักษ์
ผู้ช่วย
๔.๒ งำนกำรเงินและบัญชี
นำงสำรี่ เบ็ญจชำติ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
นำงสำวสถำพร พระแท่น
เจ้ำหน้ำที่บัญชี
นำงสำวพิมำนมำศ อปรำชิตำ
ผู้ช่วยงำนกำรเงินและบัญชี
นำงกิตธีรำ กอสุนทร
กรรมกำรตรวจสอบภำยใน
นำงสำวกัญญำรัตน์ จันทร์ผัด
กรรมกำรตรวจสอบภำยใน
๔.๓ งำนพัสดุและสินทรัพย์
นำงสุภำภรณ์ ทองดี
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
นำงสำวมนสิชำ เปล่งเจริญศิริชัย
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
นำงสำววรำภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
๔.๔ งำนศูนย์สำรสนเทศ
ว่ำที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บำงเตย
ผู้รับผิดชอบ
นำยเจษฎำ ศรีนวล
ผู้ช่วย
นำงสำวธนัญญำ ปัญญำบุญ
ผู้ช่วย
๔.๕ งำนระบบควบคุมภำยใน
วำที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บำงเตย
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกัญญำรัตน์ จันทร์ผัด
ผู้ช่วย
๕. กลุ่มงานสวัสดิการ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำรของครู บุคลำกร และนักเรียน ในโรงเรียนพระแท่นดงรัง
วิทยำคำร ดังนี้
๑. นำงประภำ ทั่วจบ
หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร
๒. นำงสำวปภำอร โชติวรรณชูสกุล
ผู้ช่วย
๓. นำงสำวมำลัยพร สระทองจันทร์
ผู้ช่วย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งมอบหมำยงำนปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดควำม
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยคงคำ จุลกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยำคำร

