
                                            
 
                                         

  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที ่๑๔๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
----------------------------------------- 

         ด้วย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ มีกำรเปลี่ยนแปลง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เนื่องจำกมีกำรย้ำยเข้ำ ออก 
และกำรบรรจุแต่งตั้งใหม่ ดั งนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ          
และแผนงำน ด้ำนงำนบุคคล และด้ำนบริหำรทั่วไป ด ำเนินงำนไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ        
และประสิทธิผล เป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
และบรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติบริ หำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๙             
และกฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้  
 

๑. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
๑. นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำน 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๓. ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร  รองประธำน 

        รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณและแผนงำน 
๔. ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
๕. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผน   
๖. นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป   
๗. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
๘. นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๙. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร   
๑๐. นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๑๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



๒ 

 

หน้ำที่ 
  ๑. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 
  ๒. ให้ควำมเห็นชอบนโยบำย และแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  ๓. ร่วมประชุม วำงแผน ด ำเนินกำร ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ        
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรทั่วไป ด้ำนบุคคล และด้ำนงบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยสมบูรณ์       
ตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ศึกษำธิกำรจังหวัด และสถำนศึกษำ 

๔. ให้ค ำปรึกษำ ประสำนงำน แก้ไขปัญหำ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ติดตำมงำน ส่งเสริม ให้ขวัญ
และก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

๒. กลุ่มบริหารวิชาการ 
นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

๒.๒ งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
       ๑. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  ครู    หัวหน้ำ 
       ๒. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
       ๓. นำยปลื้ม  ปรีชำ        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
       ๔. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ช ำนำญกำร  
       ๕. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร 
            ๖. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ูช ำนำญกำร 
       ๗. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู
       ๘. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู
  ๙. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  คร ู

๑๐. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี  คร ู   เลขำนุกำร 

๒.๓ กลุ่มงำนวัดผล ประเมินผล และทะเบียนนักเรียน 
       ๑. นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย   คร ู   หัวหน้ำ  
            ๒. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู
       ๓. นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์  คร ู
       ๔. นำงสำวภริตำ  โอชำรส  ครูผู้ช่วย 
       ๕. นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง  ครูอัตรำจ้ำง 

๖. นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร  คร ู   เลขำนุกำร 

๒.๔ งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       ๑. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
       ๒. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู
       ๓. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน    ครู  
   ๔. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู
  ๕. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  คร ู
  ๖. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี  คร ู    เลขำนุกำร 



๓ 

 

๒.๕ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด 
       ๑. นำงนงพงำ  อิสสอำด   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
       ๒. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๓. นำงสุดำพร  ยิ้มสิน   ครู ช ำนำญกำร 
       ๔. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  
  ๕. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร 
       ๖. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  คร ู
       ๗. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี  คร ู
       ๘. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  คร ู       

  ๙. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู
       ๑๐. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู
       ๑๑. นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง 
       ๑๒. นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ เลขำนุกำร  

๒.๖ งำนนิเทศกำรศึกษำ 
       ๑. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
      ๒. นำยปลื้ม  ปรีชำ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

  ๓. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๔. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร 

      ๕. นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ู   
       ๖. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  คร ู 
       ๗. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่  คร ู     

๘. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ  คร ู   
       ๙. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี  คร ู    
   ๑๐. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  ครู  

๑๑. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์  ครู    เลขำนุกำร 

๒.๗ งำนแนะแนว 
       ๑. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู   หัวหน้ำ   
       ๒. นำงสำวพรทิพย์  อุดร   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
       ๓. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์  คร ู   เลขำนุกำร  

๒.๘ งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       ๑. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
       ๒. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
       ๓. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  
   ๔. นำงสำวณัฏฐำภรณ์  ใหญย่อด  คร ู  

  ๕. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี    คร ูช ำนำญกำร  เลขำนุกำร 

๒.๙ งำนเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
       ๑. นำยเกษม  เมำลิทอง   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
       ๒. นำงนงพงำ  อิสสอำด   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๓. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   



๔ 

 

   ๔. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
  ๕. นำงกญัญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช ำนำญกำร  
       ๖. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู   เลขำนุกำร  

๒.๑๐ งำนพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
       ๑. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  หัวหน้ำ  
       ๒. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู

๓. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู
       ๔. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู
       ๕. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู
  ๖. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  คร ู   เลขำนุกำร 

๒.๑๑ กลุ่มงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
       ๑. นำยปลื้ม  ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มงำน      
   ๒. นำงสำวสุรีย์  ทนคง   คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำนเนตรนำรี 
   ๓. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู   หัวหน้ำงำนลูกเสือ 
       ๔. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   หัวหน้ำงำนยุวกำชำด 
   ๕. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู   หัวหน้ำงำนแนะแนว 
  ๖. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง  ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำกิจกรรมชุมนุม 

๗. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์  ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำกิจกรรม 
         เพ่ือสังคมและ 
         สำธำรณประโยชน์ 

  ๘. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  คร ู   เลขำนุกำร   

๒.๑๒ งำนรับนักเรียน 
            ๑. นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
           ๒. นำงสำวพรทิพย์  อุดร   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 
  ๓. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช ำนำญกำร  
            ๔. นำยภูวดล  ส ำลี   คร ู

  ๕. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู
           ๖. นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู   เลขำนุกำร 

๓. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

นำยศักรินทร์   วงษ์แหยม      คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
นำงพรรณี  เกตุถำวร      ครู ช ำนำญกำร      รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

๓.๑ งำนแผนงำน    
     ๑. นำงกันต์ฤทัย  พ่ึงสมศักดิ์  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
    ๒. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
  ๓. นำงสำวณัฏฐำภรณ์  ใหญย่อด  คร ู

  ๔. นำยศิวกร  กรึงไกร   คร ู
  ๕. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย   เลขำนุกำร 
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๓.๒ งำนตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนกำรใช้งบประมำณ       
     ๑. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
  ๒. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู
   ๓. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   เลขำนุกำร 

๓.๓ งำนกำรเงิน 
     ๑. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก  คร ู  
  ๓. นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ  คร ู
  ๔. นำงปัทมำ  กีถำวร   คร ู 

  ๕. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์  ครูผู้ช่วย  
  ๖. นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว   
   ๗. นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง  ครูผู้ช่วย   เลขำนุกำร 

๓.๔ งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
     ๑. นำงพรรณี  เกตุถำวร   คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู  
     ๓. นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ  คร ู
   ๔. นำยวีรวัฒน ์ ลงผิว   ครูผู้ช่วย    
  ๕. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  ครูผู้ช่วย    

๖. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย  
๗. นำยรณกร  ไข่นำค   คร ู   เลขำนุกำร  

๓.๕ งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
     ๑. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
   ๓. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   เลขำนุกำร 

๓.๖ งำนยำนพำหนะ 
     ๑. นำยศิวกร กรึงไกร   คร ู   หัวหน้ำ 
   ๒. นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย 
  ๓. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย   เลขำนุกำร 

๔. กลุ่มบริหารทั่วไป 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

นำยเกษม  เมำลิทอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำงนงพงำ  อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

๔.๑ งำนระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ 
     ๑. นำงสำวสุรีย์  ทนคง     คร ู   หัวหน้ำ 
  ๒. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู    
  ๓. นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล  คร ู
   ๔. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย 
     ๕. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส  คร ู   เลขำนุกำร 
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๔.๒ งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
     ๑. นำยประสพชัย  แน่ประโคน  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ  คร ู   

  ๓. นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย 
  ๔. นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย 
  ๕. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง 
  ๖. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง 

  ๗. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู   เลขำนุกำร 

๔.๓ งำนประชำสัมพันธ์ 
     ๑. นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 

๒. นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์  คร ู     
     ๓. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู

    ๔. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู
 ๕. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู

     ๖. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  คร ู
     ๗. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์  คร ู
    ๘. นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข   ครูผู้ช่วย 
  ๙. นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์   ครูผู้ช่วย 
   ๑๐. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 

๑๑. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ  คร ู    เลขำนุกำร 

๔.๔ งำนสวัสดิกำรโรงเรียน 
     ๑. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  ครู ช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
    ๒. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
   ๓. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   เลขำนุกำร 

๔.๕ งำนโสตทัศนศึกษำ 
            ๑. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน   คร ู   หัวหน้ำ 
            ๒. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู
  ๓. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง  คร ู
  ๔. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  คร ู
  ๕. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
   ๖. นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ  ครูผู้ช่วย 
  ๖. นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว 
   ๗. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม  คร ู   เลขำนุกำร 

๔.๖ กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

     ๔.๖.๑ งำนป้องกัน แกไ้ขปัญหำยำเสพติด และเอดส์ 
            ๑. นำยอัศวิน  ศรีบัว     คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
            ๒. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู
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            ๓. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ   คร ู
            ๔. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู
            ๕. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  คร ู  
  ๖. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย 
  ๗. นำยธวชั  วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย 
  ๘. นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย 

๙. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   เลขำนุกำร 

     ๔.๖.๒ งำนส่งเสริมสุขภำพและสวัสดิภำพนักเรียน 
            ๑. นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำ 
           ๒. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู
            ๓. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  คร ู
   ๔. นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์  คร ู  
           ๕. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  

๖. นำยธรรมนูญ  ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง 
๗. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์    ครูผู้ช่วย   เลขำนุกำร 

 ๔.๖.๓ งำนโภชนำกำรและโรงอำหำร 
๑. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู   หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร  คร ู

            ๓. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์  ครูผู้ช่วย 
  ๔. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง  ครูผู้ช่วย 

๕. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   
๖. นำงสำวนัฐพร  ภวูงษ์   คร ู   เลขำนุกำร 

     ๔.๖.๔ งำนประชำธิปไตยและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
            ๑. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำ 
           ๒. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู
           ๓. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ     คร ู
            ๔. นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี  คร ู
   ๕. นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์   ครูผู้ช่วย    
            ๖. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์  ครูอัตรำจ้ำง 
            ๗. นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย    เลขำนุกำร 

     ๔.๖.๕ งำนส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม   
            ๑. นำยวันเฉลิม  อุลิต    คร ู   หัวหน้ำ 
            ๒. นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
            ๓. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๔. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ   ครู ช ำนำญกำร 
            ๕. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  คร ู
   ๖. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู
            ๗. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู   เลขำนุกำร 
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     ๔.๖.๖ งำนส่งเสริมพัฒนำระเบียบวินัย และสำรวัตรนักเรียน 
            ๑. นำยอัศวิน   ศรีบัว   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ           
  ๒. นำงนงพงำ  อิสสอำด (ม.๑)  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๓. นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์ (ม.๒)             ครูผู้ช่วย 
๔. นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี (ม.๓)  คร ู

            ๕. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง (ม.๔)  ครูผู้ช่วย 
๖. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ (ม.๕)  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

            ๗. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ (ม.๖) ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
            ๘. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ   คร ู
  ๙. นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู    เลขำนุกำร 

     ๔.๖.๗ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            ๑. นำงปำริชำติ  ยมวรรณ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
            ๒. นำงสำวพรทิพย์  อุดร   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ          
            ๓. นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ   คร ู     
   ๔. นำยพีระศิลป์  เอกฐิน     คร ู    
  ๕. นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น  คร ู   

๖. นำยวันเฉลิม  อุลิต   คร ู  
            ๗. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์  คร ู
   ๘. นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย 
  ๙. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล  คร ู   เลขำนุกำร  

    ๔.๖.๘ งำนเวรรักษำกำรณ์ 
            ๑. นำยสมพร  อมรเวช   คร ู   หัวหน้ำ 
  ๒. นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล  คร ู
            ๓. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู   เลขำนุกำร 

๔.๖.๙ งำนธนำคำรโรงเรียน 
            ๑. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู   หัวหน้ำ 
            ๒. นำยเสกสรรค์  สุขมำ   คร ู   
  ๓. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย 
  ๔. นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ูช ำนำญกำร  เลขำนุกำร 

๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
  นำงจิตร์สมำ  สมงำม   ครู ช ำนำญกำร  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 ๕.๑ งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง ย้ำย สรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
   ๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
  ๒. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ  คร ู  
   ๓. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย 
  ๔. นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  คร ู   เลขำนุกำร 



๙ 

 

๕.๒ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเลื่อนเงินเดือน 
  ๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 

๒. นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์    คร ู   
๓. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย  
๔. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชยักุล  ครูผู้ช่วย  
๔. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู   เลขำนุกำร  

๕.๓ งำนวินัยและกำรลงโทษ 
  ๑. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู   หัวหน้ำ 
  ๒. นำงสำวทุเรียน  ไวยบุร ี  คร ู   
   ๓. นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  คร ู   เลขำนุกำร 

๕.๔ งำนจัดท ำทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
  ๑. นำงสำวทุเรียน  ไวยบุร ี  คร ู   หัวหน้ำ 
  ๒. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  คร ูช ำนำญกำร 
   ๓. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย 
   ๔. นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวสัดิ์  ครูผู้ช่วย   เลขำนุกำร 

 ๕.๕ งำนยกย่อง ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ๑. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ  คร ู   หัวหน้ำ 
  ๒. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู
  ๓. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชยักุล  ครูผู้ช่วย  
   ๔. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย     

๕. นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก  คร ู   เลขำนุกำร 

 ๕.๖ งำนธุรกำรและสำรบรรณ 
  ๑. นำงจิตร์สมำ  สมงำม   คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ  

๒. นำงสำวนัฐพร  ภวูงษ์   คร ู
๓. นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี  ครูผู้ช่วย 
๔. นำงสำวพรนิภำ  ศรีอรุณ  ครูธุรกำร  เลขำนุกำร 

 ๕.๗ งำนเลขำนุกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
  ๑. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  คร ูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
  ๒. นำงนงพงำ  อิสสอำด   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
  ๓. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  คร ูช ำนำญกำร 
  ๔. นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู
  ๕. นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง  ครูผู้ช่วย 

๖. นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   เลขำนุกำร 

หน้ำที่ 
  ๑. ร่วมกันวำงแผน ด ำเนินกำร ประเมินผล สรุปรำยงำนผล ตำมงำนท่ีได้รับมอบหมำย 
  ๒. ออกค ำสั่ง มอบหมำยงำนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สนับสนุนงำน ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 



๑๐ 

 

 ทั้งนี้ ขอให้คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

(นำยประจวบโชค   สร้อยสม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 


