
  
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนพัฒนานิคม 
ท่ี  122/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบงาน 
ตามโครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 

------------------------------------------------------------ 
           เพื่อให้การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พ.ศ. 25๕2 (ปรับปรุง ๒๕๖๐) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาศัยอำนาจระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุดต่อทางราชการ จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี และรับผิดชอบงานตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ของโรงเรียนพัฒนานิคม ดังต่อไปนี้ 
๑. กลุ่มอำนวยการ 

๑.๑ นางณัฏฐินี    หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
๑.๒ นายกิตติคม   บุตรแสนคม    รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารท่ัวไปและกลุ่มบรหิาร 

กิจการนักเรียน 
 ๑.๓ นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย    รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑.๔ นายกิตติศักดิ์   ปานงาม  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหาร 

งบประมาณ 
 1.5 นางสาวดาวเรือง   สายคำเลิศ  กรรมการ 
 1.6 นางสาวปรารถนา   คำสีทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
 1.7 นางสาวดาลัด   คำตัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๒. กลุ่มบริหารวิชาการ  
2. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.1 นางสาวนุชนาถ   ผาน้อย  รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.2 นางนภเกตน์   คำปัน  ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้า   

กลุ่มบริหารวชิาการ 
 2.3 สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ/งานสารสนเทศ 

1) นางสาวศิริเพ็ญ   ฤกษ์ใหญ่  หัวหน้างาน 
2) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
3) นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์  กรรมการ 
4) นางสาวน้ำมนต์ ฤๅชัย   กรรมการ 
5) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการและเลขานุการ 

  2.4 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  หัวหน้างาน 
2) นายอมร  หลงศรีภูมิ  กรรมการ 
3) นายปารเมศ  มหิเมือง   กรรมการ 
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4) นางอรนุช  เอี่ยมธรรม  กรรมการ 
5) นางสงวน  จันทร์พร  กรรมการ 
6) นางจำเรียง  หมู่ทอง   กรรมการ 
7) นายพงศธร    แสนเมือง  กรรมการ 
8) นางอารีรัก  บุญรามณรงค์  กรรมการ 
9) นายอิฐสรา  บุญคล้าย  กรรมการ 
10) นายพนม  บุญมางำ  กรรมการ 
11) นางสาวกีระนาถ  อาจวงค์   กรรมการ 
12) นางเยาวลักษณ์   กองศิลป์  กรรมการ 
13) นางเรวด ี  กวางโตน  กรรมการและเลขานุการ 

  2.5 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
1) นางเรวด ี  กวางโตน  หัวหน้างาน 
2) นางอรนุช  เอี่ยมธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3) นางสงวน  จันทร์พร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4) นางจำเรียง  หมู่ทอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

      และเทคโนโลยี 
5) นายพงศธร    แสนเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
6) นางอารีรัก  บุญรามณรงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

      และพลศึกษา 
7) นายอิฐสรา  บุญคล้าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8) นายพนม  บุญมางำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
9) นางสาวกีระนาถ    อาจวงค์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10) นางอุษา   จันทร   กรรมการ 
11) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
12) นางเยาวลักษณ์  กองศิลป์  กรรมการ 
13) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถยีร  กรรมการ 
14) นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์  กรรมการ 
15) นายปารเมศ  มหิเมือง   กรรมการและเลขานุการ 

  2.6 งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวปัทมา เหรียญทอง หัวหน้างาน  
       2.6.1 งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

1) นางสาวอโรชา สลุงใหญ่  หัวหน้างาน 
2) นายอมร  หลงศรีภูมิ  กรรมการ 
3) นางสาวจริยา  บัวพนัส   กรรมการ 
4) นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน  กรรมการ 
5) นางสาวน้ำมนต์ ฤๅชัย   กรรมการ 
6) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ  

            2.6.2 งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  หัวหน้างาน 
2) นายอมร  หลงศรีภูมิ  กรรมการ 
3) นางสาวจริยา  บัวพนัส   กรรมการ 
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4) นางสาวแสงเทียน ยุทธนาวิน  กรรมการ 
5) นางสาวน้ำมนต์ ฤๅชัย   กรรมการ 
6) นางสาวอโรชา สลุงใหญ่  กรรมการและเลขานุการ  

  2.7 งานทะเบียนนักเรียนและ GPA    นายอมร หลงศรีภูมิ    หัวหน้างาน  
       2.7.1 งานทะเบียนนักเรียนและ GPA  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  

1) นางสาวณรัณทร กรภัทร์พร  หัวหน้างาน 
2) นางอุษา  จันทร   กรรมการ 
3) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
4) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
5) นางสาวอัญชิสา    ภิรมย์สุทธิ์  กรรมการ 
6) นายอมร  หลงศรีภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 

           2.7.2 งานทะเบียนนักเรียนและ GPA  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1) นายอมร  หลงศรีภูมิ  หัวหน้างาน 
2) นางอุษา  จันทร   กรรมการ 
3) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
4) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถยีร  กรรมการ 
5) นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์  กรรมการ 
6) นางสาวณรัณทร  กรภัทร์พร  กรรมการและเลขานุการ 

  2.8. งานนิเทศการเรียนรู ้
1) นางนภเกตน์  คำปัน   หัวหน้างาน 
2) นางอรนุช  เอี่ยมธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3) นางสงวน  จันทร์พร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4) นางจำเรียง  หมู่ทอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

      และเทคโนโลยี 
5) นายพงศธร  แสนเมือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
6) นางอารีรัก  บุญรามณรงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

      และพลศึกษา 
7) นายอิฐสรา  บุญคล้าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8) นายพนม  บุญมางำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
9) นางสาวกีระนาถ   อาจวงค์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10) นางเรวด ี  กวางโตน  กรรมการ 
11) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการ 
12) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการและเลขานุการ 

  2.9 งานพัฒนา O-NET 
1) นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์  หัวหน้างาน 
2) นางนภเกตน์  คำปัน   กรรมการ 
3) นายอมร  หลงศรีภูมิ  กรรมการ 
4) นายปารเมศ  มหิเมือง   กรรมการ 
5) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
6) นางสาวแสงเทียน  ยุทธนาวิน  กรรมการ 
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7) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  2.10 งานวิจัยและพัฒนาส่ือ 

1) นายปารเมศ  มหิเมือง   หัวหน้างาน 
2) นางนภเกตน์  คำปนั   กรรมการ 
3) นางสาวอโรชา สลุงใหญ่  กรรมการ   
4) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
5) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการ 
6) นางสาวแสงเทียน  ยุทธนาวิน  กรรมการและเลขานุการ 

  2.11 งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และบรรณารักษ์ 
1)  นางสาวจุฑาทิพ  ห้องกระจก  หัวหน้างาน 
2)  นางสาวทิพย์พร กาญจนศิลป์  กรรมการ 
3)  นางสาวปรียาภรณ์  ผังคี   กรรมการและเลขานุการ  

  2.12 งานเรียนรวมและพฒันาการเรียนรู้ 
1) นางสาวจริยา บัวพนัส   หัวหน้างาน 
2) นายอมร  หลงศรีภูมิ  กรรมการ 
3) นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์  กรรมการ 
4) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถยีร  กรรมการ 
5) นางสาวณัฐณิชา แสงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

  2.13 งานรับนักเรียน 
1) นางสาวสุภาวดี ธิกา   หัวหน้างาน 
2) นางนภเกตน ์ คำปัน   กรรมการ 
3) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
4) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
5) นางสาวน้ำทิพย์ ฤๅชัย   กรรมการ 
6) นางสาวกมลทิพย์  พุทธรักขิโต  กรรมการ 
7) นางสาวกรรณิกา   เพียรพิจารณ์  กรรมการและเลขานุการ 

  2.14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายสันติ  ดอกกุหลาบ หัวหน้า 
         2.14.1 กิจกรรมลูกเสือ 

1) นายอิฐสรา  บุญคล้าย  หัวหน้างาน 
2) นางจำเรียง  หมู่ทอง   ผู้กำกับลูกเสือกลุ่มท่ี 1 
3) นางสาวพรสุดา   นามกุณี   ผู้กำกับลูกเสือกลุ่มท่ี 2 
4) นางสาวศิริรัตน์   เถ่ือนดี   ผู้กำกับลูกเสือกลุ่มท่ี 3 
5) นายสันติ  ดอกกุหลาบ  ผู้กำกับลูกเสือกลุ่มท่ี 4 
6) นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่อง  ผู้กำกับลูกเสือกลุ่มท่ี 5 
7) นางสาวศิรดา  ศรีวิลักษณ์      กรรมการ 
8) นายพงศ์ศานต์  เจริญวารี         กรรมการ 
9) นายพงศธร   แสนเมือง          กรรมการและเลขานุการ 

         2.14.2 กิจกรรมชุมนุมและทัศนศึกษา 
1) นางสาวอัญชิสา ภิรมย์สุทธิ์  หัวหน้างาน 
2) นางสาวณรัณทร กรภัทร์พร  กรรมการ 
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3) นางสาวจริยา บัวพนัส   กรรมการเลขานุการ 
      2.14.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 

1) นายชูชาติ  โพธิ์ทอง   หัวหน้างาน 
2) นายทวีศักดิ์  พิทักษ์ศร  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 
3) นายศราวุฒิ  บำรุงศิลป์  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 
4) นายชูชาติ  โพธิ์ทอง   ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 
5) นางสาวณัฐนรี เคียงกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

     2.14.4 กิจกรรมแนะแนว 
1) นางสาวกรรณิกา เพียรพิจารณ์  หัวหน้างาน 
2) นางสาวจริยา   บัวพนัส   กรรมการ 
3) นางสาวน้ำทิพย์ ฤๅชัย   กรรมการ 
4) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการ 
5) นางสาวกมลทิพย์   พุทธรักขิโต  กรรมการและเลาขานุการ 

  2.15 งานห้องเรียนพิเศษ 
1) นางสาวณรัณทร  กรภัทร์พร  หัวหน้างาน 
2) นางสาวศิริเพ็ญ    ฤกษ์ใหญ่  กรรมการ 
3) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการ 
4) นางรัตณา  เสาศิริ   กรรมการ 
5) นางนภเกตน์   คำปัน   กรรมการ 
6) นายสายันต์  เย็นเจริญ  กรรมการ 
7) นางทัศนี  เทียนบุตร  กรรมการ 
8) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
9) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ   

  2.16 โครงการโรงเรียนเรียนมาตรฐานสากล  
1) นางนภเกตน์   คำปัน   หัวหน้างาน 
2) นางเรวด ี  กวางโตน  กรรมการ 
3) นางสาวปัทมา เหรียญทอง  กรรมการ 
4) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
5) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการ 
6) นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่  กรรมการและเลขานุการ  

  2.17 โครงการ “ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ” (HCEC) 
1) นางสาวกีระนาถ อาจวงค์   หัวหน้างาน 
2) นางนภเกตน ์  คำปัน   กรรมการ 
3) นางกาญจน์สุดา   มาช่วย   กรรมการ 
4) นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่   กรรมการ 
5) นายธนาบัตร   วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
6) นางนันทิดา        พิมพ์สมบูรณ์  กรรมการ 
7) นางสาวณัฐนรี      เคียงกลาง  กรรมการ 
8) นางสาวสุภาภรณ์  แก่นรอด  กรรมการ 
9) นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์  กรรมการและเลขานุการ 
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  2.18 โครงการห้องเรียนสีเขียว 
1) นางจำเรียง  หมู่ทอง   หัวหน้างาน 
2) นายสันติ  ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
3) นางเยาวลักษณ์ กองศิลป์  กรรมการ 
4) นายปารเมศ  มหิเมือง   กรรมการ 
5) นางสาวดาวเรือง สายคำเลิศ  กรรมการ 
6) นางสาวมาริสา ลอยแก้ว   กรรมการ 
7) นางสาวปรียาภรณ์ ผังคี   กรรมการและเลขานุการ 

2.19 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
1) นายสายันต์  เย็นเจริญ  หัวหน้างาน 
2) นางจำเรียง  หมู่ทอง   กรรมการ 
3) นางสาวณรัณทร กรภัทร์พร  กรรมการ 
4) นาง เยาวลักษณ์ กองศิลป์  กรรมการ 
5) นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่  กรรมการ 
6) นางสาวมาริสา  ลอยแก้ว   กรรมการ 
7) นางสาวปรียาภรณ์   ผังคี   กรรมการ 
8) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการและเลขานุการ 

2.20 โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
1) นางนภเกตน์   คำปัน   หัวหนา้งาน 
2) นางเรวดี    กวางโตน  กรรมการ 
3) นายชูชาติ  โพธิ์ทอง   กรรมการ 
4) นายประพวน สุ่มเมือง   กรรมการ 
5) นางทิพย์รัตน ์  ศรีพึ่ง             กรรมการ 
6) นางรัตณา  เสาศิริ   กรรมการ 
7) นางทัศนี    เทียนบุตร    กรรมการ 
8) นายเสน่ห์    คำปัน     กรรมการ 
9) นางนันทิดา   พิมพ์สมบูรณ์  กรรมการ 
10) นางสาวอัจฉรา   จันทร์ผ่อง     กรรมการ 
11) นายอมร   หลงศรีภูมิ  กรรมการ 
12) นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่   กรรมการ 
13) นางอรทัย    กองปัญญา        กรรมการ 
14) นางสาวปัทมา   เหรียญทอง  กรรมการ 
15) นายพนม  บุญมางำ  กรรมการ 
16) นางสาวศิริรัตน์ เถ่ือนดี   กรรมการ 
17) นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร  กรรมการ 
18) นายพงศธร  แสนเมือง  กรรมการ 
19) นายปารเมศ  มหิเมือง   กรรมการ 
20) นางสาวศิริเพ็ญ ฤกษ์ใหญ่  กรรมการและเลขานุการ 
21) นางสาวสุภาวดี ธิกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ  

3.1 นายกิตติศักดิ์  ปานงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
3.2 นางทัศนี      เทียนบุตร ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้า   

กลุ่มบริหารงบประมาณ  
     3.3 สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ/สารสนเทศ   
  ๑) นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  หัวหน้างาน 

๒) นางสาวดาลัด   คำตัน   กรรมการ 
3) นางสาวชลิตตา   บุญเรือง   กรรมการ 
๔) นางสาวปรารถนา   คำสีทิพย์  กรรมการ 
๕) นางสาวณัฐนรี   เคียงกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

3.4 งานแผนงาน   
๑) นางสาวอัจฉรา   จันทร์ผ่อง    หัวหน้างาน 
๒) นางทัศนี    เทียนบุตร  กรรมการ 
๓) นายเสน่ห์    คำปัน   กรรมการ 
๔) นางสาวดาวเรือง   สายคำเลิศ   กรรมการ 
๕) นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  กรรมการและเลขานุการ 

3.๕ งานธุรการ   
๑) นางสาวปรารถนา  คำสีทิพย์  หัวหนา้งาน 
๒) นางทัศนี   เทียนบุตร           กรรมการ 
๓) นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  กรรมการ 
๔) นางสาวชลิตตา   บุญเรือง   กรรมการ 
๕) นางสาวดาลัด   คำตัน   กรรมการและเลขานุการ 

3.๖ งานการเงิน   
๑) นางธิติมา    ชัยชนะคะสุดใจ  หัวหน้างาน 
๒) นางทัศนี    เทียนบุตร  กรรมการ 
๓) นางสาวลัดดา   ปริยาปัญจางค์  กรรมการ 
๔) นางสาวพรสุดา   นามกุณี   กรรมการ 
5) นางสาวณัฐนรี   เคียงกลาง  กรรมการ 
6) นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  กรรมการ 
7) นางสาวศรีไพร   พูลหลำ   กรรมการและเลขานุการ 

         3.๗ งานบัญชี   
๑) นางสาวลัดดา   ปริยาปัญจางค์  หัวหน้างาน 
๒) นางธิติมา    ชัยชนะคะสุดใจ           กรรมการ 
๓) นางสาวศรีไพร   พูลหลำ   กรรมการ 
๔) นางสาวพรสุดา   นามกุณี   กรรมการและเลขานุการ 

 3.๘ งานพัสดุและสินทรัพย์  
๑) นางรัตณา    เสาศิริ     หัวหนา้งาน 
๒) นางสาวอัจฉรา   จันทร์ผ่อง  กรรมการ 
๓) นางสาวณัฐนรี   เคียงกลาง  กรรมการ                   
๔) นางสาวศรีไพร   พูลหลำ   กรรมการ 
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๕) นางสาวชลิตตา   บุญเรือง   กรรมการและเลขานุการ 
3.๙ งานควบคุมภายใน   

๑) นางสาวพรสุดา   นามกุณี    หัวหนา้งาน 
๒) นางสาวอัจฉรา   จันทร์ผ่อง  กรรมการ 
๓) นายเสน่ห์    คำปัน   กรรมการ 
๔) นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  กรรมการ 
๕) นางสาวดาวเรือง   สายคำเลิศ   กรรมการและเลขานุการ   

  3.๑๐ งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
๑) นางทัศนี    เทียนบุตร  หัวหน้างาน 
๒) นางรัตณา    เสาศิริ     กรรมการ 
๓) นางสาวดาลัด   คำตัน   กรรมการ 

  ๔) นางสาวชลิตตา   บุญเรือง   กรรมการ 
  ๕) นางสาวลัดดา   ปริยาปัญจางค์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.๑๑ งานยานพาหนะ   

๑) นางสาวณัฐนรี   เคียงกลาง  หัวหน้างาน 
๒) นางรัตณา    เสาศิริ   กรรมการ 
๓) นายชูชาติ    โพธิ์ทอง   กรรมการ 
๔) นายสันติ    ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
๕) นายอิฐสรา    บุญคล้าย  กรรมการ 
๖) นายประวุฒิ    คำแก้ว   กรรมการ 
๗) นางสาวชลิตตา   บุญเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

 3.๑๒ งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
๑) นายเสน่ห์    คำปนั   หัวหน้างาน 
๒) นางทัศนี    เทียนบุตร  กรรมการ 
๓) นางสาวอัจฉรา   จันทร์ผ่อง  กรรมการ 
๔) นางนันทิดา    พิมพ์สมบูรณ์  กรรมการ 
๕) นางสาวดาวเรือง   สายคำเลิศ  กรรมการและเลขานุการ 

 3.๑๓ งานสารสนเทศ 
  ๑) นางนันทิดา    พิมพ์สมบรูณ์  หัวหน้างาน 
  ๒) นางเพ็ญนภา   ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
  ๓) นางสาวพิมพ์กาญจน์   จันทร์อัมพร   กรรมการ 
  ๔) นางสาวจีรญาดา   ทองมีใย   กรรมการ 
  ๕) นางสาวศิริเพ็ญ   ฤกษ์ใหญ่  กรรมการ 
  ๖) นางสาวศิรดา   ศรวีิลักษณ์  กรรมการและเลขานุการ 

3.๑๔ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) นางสาวดาวเรือง   สายคำเลิศ  หัวหน้างาน 
๒) นางทัศนี    เทียนบุตร           กรรมการ 
๓) นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์  กรรมการ 
๔) นางสาวดาลัด   คำตัน   กรรมการ 
๕) นางสาวปรารถนา   คำสีทิพย์  กรรมการและเลขานุการ 



   -9- 
 

๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
    ๔.๑ นายกิตติศักดิ์   ปานงาม    รองผู้อํานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  ๔.๒ นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง    ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้า 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๔.๓ สํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล/สารสนเทศ  
          ๑) นางสาวจีรญาดา   ทองมีใย         หัวหน้างาน  
          ๒) นางอรทัย    กองปัญญา        กรรมการ  
          ๓) นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด    กรรมการ  
       ๔) นางสาวพัชริดา   รวมสุข   กรรมการ 
          ๕) นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง             กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๔ งานวางแผนอัตรากําลัง 
        ๑) นางสาวขนิษฐา   หรั่งแร ่   หัวหน้างาน  
        ๒) นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง            กรรมการ 
        ๓) นางสกาวรัตน์   หนูสลุง   กรรมการ 
        ๔) นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด            กรรมการ  
        ๕) นางอรทัย    กองปัญญา         กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕ งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
       ๑) นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด    หัวหน้างาน  
       ๒) นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง            กรรมการ  
       ๓) นางสกาวรัตน์   หนูสลุง         กรรมการ  
       ๔) นางสาวขนิษฐา   หรั่งแร ่   กรรมการ  
        ๕) นางสาวพัชริดา   รวมสุข   กรรมการและเลขานุการ  

 ๔.๖ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ/งานพัฒนาองค์กร 
       ๑) นางสาวพัชริดา   รวมสุข         หัวหน้างาน 
       ๒) นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง             กรรมการ 
          ๓) นางสกาวรัตน์   หนูสลุง             กรรมการ 
       ๔) นางอรทัย    กองปัญญา             กรรมการ 
       ๕) นายอิฐสรา    บุญคล้าย    กรรมการ 
          ๖) นางสาวสุภาภรณ์  แก่นรอด             กรรมการ 
          ๗) นางสาวจีรญาดา   ทองมีใย   กรรมการ 
       ๘) นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง       กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.๗ งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
        ๑) นางสกาวรัตน์   หนูสลุง            หัวหน้างาน 
        ๒) นางอรทัย    กองปัญญา         กรรมการ     
       ๓) นางสาวขนิษฐา   หรั่งแร ่   กรรมการ 
       ๔) นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด             กรรมการ 
  ๕) นางสาวจีรญาดา   ทองมีใย     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๘ งานสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ๑) นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง              หัวหน้างาน  
       ๒) นางสาวสุนันทณี   ขุนทอง         กรรมการ 
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๓) นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด       กรรมการ 
       ๔) นางสาวจีรญาดา  ทองมีใย        กรรมการ          
       ๕) นางสาวพัชริดา   รวมสุข           กรรมการและเลขานุการ  
๔.๙ งานเวรยามรักษาความปลอดภัย  
      ๑) นางสาวสุนันทนี   ขุนทอง        หัวหน้างาน  
      ๒) นางสาวจีรญาดา   ทองมีใย      กรรมการ 
     ๓) นางสาวขนิษฐา   หรั่งแร ่   กรรมการ 
        ๔) นางสาวพัชริดา   รวมสุข           กรรมการและเลขานุการ  
๔.๑๐ งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
   ๑) นางอรทัย    กองปัญญา      หัวหน้างาน  
         ๒) นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง         กรรมการ  
          ๓) นางทัศนี    เทียนบุตร            กรรมการ 
         ๔) นางนภเกตน์   คำปัน           กรรมการ 
         ๕) นางสาวจีรญาดา   ทองมีใย     กรรมการ   
         ๖) นางสาวสุภาภรณ์   แก่นรอด    กรรมการ 
         ๗) นางสกาวรัตน์   หนูสลุง           กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๑ งานวินัยและการรักษาวนิัย 
         ๑) นายกิตติศักดิ์   ปานงาม   หัวหน้างาน  
         ๒) นางสกาวรัตน์   หนูสลุง           กรรมการ 
         ๓) นางอรทัย    กองปัญญา        กรรมการ    
         ๔) นางสาวสุนันทนี   ขุนทอง        กรรมการ 
         ๕) นางทิพย์รัตน์   ศรีพึ่ง               กรรมการและเลขานุการ 

 

๕. กลุ่มบริหารท่ัวไป  
๕.๑ นายกิตติคม   บุตรแสนคม รองผู้อํานวยการ กลุ่มบริหารท่ัวไป  
๕.๒ นายชูชาติ      โพธิ์ทอง       ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารท่ัวไป 
5.3 นางกาญจน์สุดา  มาช่วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
๕.4 สํานักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป/สารสนเทศ 

1) นางสาวพิมพ์กาญจน์   จันทร์อัมพร        หัวหน้างาน 
2) นางสาวศิริรัตน์   เถ่ือนดี    กรรมการ  
3) นางกาญจน์สุดา  มาช่วย   กรรมการและเลขานุการ  

 

๕.5 งานอาคารและสถานท่ี  
๑) นายทวีศักดิ์   พิทักษ์ศร   หัวหน้างาน  
2) นางกาญจน์สุดา  มาช่วย         กรรมการ 
3) นางใจทิพย์   อนันต์สลุง   กรรมการ  
4) นายเกียรติพงศ์  ทองอยู่    กรรมการ  
5) นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี    กรรมการ 
6) นายพนม   บุญมางำ                 กรรมการ 
7) นายศราวุฒิ   บำรุงศิลป์             กรรมการ 
8) นายกาญจนภัทร   บุญคง          กรรมการ 
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9) นายดวงเด่น   เต่าเถ่ือน   กรรมการและเลขานุการ  
๕.6 งานโสตทัศนูปกรณ์  

๑) นางดวงเด่น    เต่าเถ่ือน   หัวหน้างาน  
2)  นายเกียรติพงศ์   ทองอยู่    กรรมการ 
3) นางกาญจน์สุดา  มาช่วย         กรรมการ 
4) นายกาญจนภัทร   บุญคง        กรรมการ 
5) นายทวีศักดิ์    พิทักษ์ศร   กรรมการและเลขานุการ 

๕.7 งานโภชนาการ  
๑) นางใจทิพย์    อนันต์สลุง   หัวหน้างาน  
2) นางสาวกฤษณา   สุขม่ัน    กรรมการ  
3) นางสาวณัฐณิชา   แสงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  

๕.8 งานอนามัยโรงเรียน  
๑) นางสาวกฤษณา   สุขม่ัน    หัวหน้างาน  
๒) นางใจทิพย์    อนันต์สลุง   กรรมการ  
๓) นางสาวศิริรัตน์   เถื่อนดี    กรรมการ 
๔) นางอารีรัก    บุญรามณรงค์  กรรมการ 
๕) นางสาวปรียาภรณ์   ผังคี           กรรมการและเลขานุการ  

๕.9 งานชุมชนสัมพันธ์  
๑) นายศราวุฒิ   บำรุงศิลป์  หัวหน้างาน 
๒) นายชูชาติ    โพธิ์ทอง                     กรรมการ 
๓) นายธเนธ    ภู่ทองดี    กรรมการ 
4) นายดวงเด่น    เต่าเถ่ือน   กรรมการ 
5) นางกาญจน์สุดา  มาช่วย         กรรมการและเลขานุการ 

๕.10 งานเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ  
๑) นายเกียรติพงศ์   ทองอยู่    หัวหน้างาน 
๒) นางนันทิดา    พิมพ์สมบูรณ์   กรรมการ 
๓) นางอรทัย    กองปัญญา   กรรมการ 
๔) นางสาวพิมพ์กาญจน์   จันทร์อัมพร   กรรมการ 
5) นางสกาวรัตน์   หนูสลุง    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑1 งานประชาสัมพันธ์  
๑) นายธเนธ    ภู่ทองดี    หัวหน้างาน 
๒) นางกาญจน์สุดา  มาช่วย         กรรมการ 
๓) นางสาวศิริรัตน์   เถ่ือนดี    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑2 งานสวัสดิการร้านค้า  
๑) นายสายันต์    เย็นเจริญ   หัวหน้างาน 
๒) นางทัศนี    เทียนบุตร   กรรมการ 
๓) นางเยาวพา    บุญส่งศรี   กรรมการ 
๔) นางสาวลัดดา   ปรยิาปญัจางค์   กรรมการ 
๕) นางสาวกีระนาถ   อาจวงค์   กรรมการ 
๖) นางสาวศรีไพร  พูลหลำ           กรรมการ 
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๗) นางรัตณา    เสาศิริ    กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑3 งานภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 

๑) นางสาวศิริรัตน์  เถื่อนดี    หัวหน้างาน 
2) นายดวงเด่น    เต่าเถ่ือน   กรรมการ 
3) นายศราวุฒิ    บำรุงศิลป์            กรรมการ   
4) นายกาญจนภัทร  บุญคง           กรรมการ 
5) นายทวีศักดิ์    พิทักษ์ศร   กรรมการและเลขานุการ 

 5.14 งานสารสนเทศ 
  1) นางสาวพิมพ์กาญจน์   จันทร์อัมพร   หัวหน้างาน 

2) นายเกียรติพงศ์   ทองอยู่    กรรมการ 
3) นางสาวศิริรัตน์  เถ่ือนดี    กรรมการและเลขานุการ  

๖. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
๖.๑ นายกิตติคม    บุตรแสนคม  รองผู้อํานวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
6.2 นายประพวน  สุ่มเมือง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
6.3 นางเยาวพา    บุญส่งศรี  หัวหน้ากลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
๖.4 สํานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน/สารสนเทศ 

๑) นางเพ็ญนภา   ดอกกุหลาบ      หัวหน้างาน  
๒) นางสาวรุ่งรัตน์   สวัสด์ิสุข  กรรมการ 
3) นายจักรกฤษณ์   โพธิ์ภาสี         กรรมการ 
4) นายพงศ์ศานต์   เจริญวารี  กรรมการและเลขานุการ  

๖.5 งานวินัยป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน/ยาเสพติด 
๑) นายจักรกฤษณ์   โพธิ์ภาสี         หัวหน้างาน 
2) นายประพวน   สุ่มเมือง   กรรมการ 
3) นางเพ็ญนภา   ดอกกุหลาบ  กรรมการ 
4) นายพงศ์ศานต์   เจริญวาร ี      กรรมการ 
5) นายศุภวัฒน์   ทองคมขำ   กรรมการ 
6) นางเยาวพา    บุญส่งศรี  กรรมการและเลขานุการ 

๖.6 งานระดับช้ันและคณะสี                                             
๑) นายพงศ์ศานต์   เจริญวารี    หัวหน้างาน 
๒) นางสาวปรารถนา   คำสีทิพย์         กรรมการ 
๓) นางอุษา   จันทร    กรรมการ                  
๔) นางใจทิพย์    อนันต์สลุง  กรรมการ 
๕) นางสาวอัญชิสา   ภิรมย์สุทธิ์          กรรมการ 
๖) นางอารีรัก    บุญรามณรงค์   กรรมการ 
๗) นายจักรกฤษณ์   โพธิ์ภาสี            กรรมการ 
๘) นายพงศธร    แสนเมือง   กรรมการ 
9) นางสาวสุภาวดี   ธิกา    กรรมการ 
๑0) นางสาวศิรดา   ศรีวิลักษณ์      กรรมการ 
๑๑) นายธนาบัตร   วิรยิะอุดมเสถียร  กรรมการ 
๑๒) นางเยาวพา   บุญส่งศรี   กรรมการและเลขานุการ 
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๖.7 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๑) นางเยาวพา    บุญส่งศรี    หัวหนา้งาน 
๒) นายประพวน   สุ่มเมือง   กรรมการ 
๓) นางสาวรุ่งรัตน์   สวัสด์ิสุข            กรรมการ 
๔) นายศุภวัฒน์   ทองคมขำ   กรรมการ 
๕) นางสาวมาริสา   ลอยแก้ว          กรรมการและเลขานุการ   

๖.8 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
๑) นางสาวรุ่งรัตน์   สวัสด์ิสุข    หัวหน้างาน 
๒) นางเยาวพา    บุญส่งศรี   กรรมการ 
๓) นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองแย้ม       กรรมการและเลขานุการ               

๖.9 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
๑) นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองแยม้   หัวหน้างาน 
๒) นายพงศ์ศานต์   เจริญวารี    กรรมการ 
๓) นายจักรกฤษณ์   โพธิ์ภาสี            กรรมการ 
๔) นางสาวสุภาวดี  แก้วถึง           กรรมการ 
๕) นายศุภวัฒน์   ทองคมขำ         กรรมการ 
๖) นางสาวรุ่งรัตน์   สวัสด์ิสุข          กรรมการและเลขานุการ 

 ๖.10 โครงการพิเศษ  
                ๖.10.๑ โครงงานคุณธรรม สพฐ.  

๑) นางสาวมาริสา   ลอยแก้ว    หัวหน้า 
2) นายพงศธร    แสนเมือง   กรรมการ 
3) นายศุภวัฒน์   ทองคมขำ  กรรมการ 
4) นายจักรกฤษณ์   โพธิ์ภาสี     กรรมการและเลขานุการ 

                 6.10.๒ โครงการสถานศึกษาพอเพียง  
           ๑) นางศรีรัตน์    จันทร์กล่ิน     หัวหน้า 
          ๒) นางเยาวพา    บุญส่งศรี    กรรมการ 
  3) นางสาวศิริเพ็ญ   ฤกษ์ใหญ่  กรรมการ 
  4) นายพนม  บุญมางำ    กรรมการและเลขานุการ 
                ๖.10.๓ โครงการธนาคารโรงเรียน  

๑) นางสาวสุภาวดี   แก้วถึง    หัวหน้า 
            ๒) นางเยาวพา    บุญส่งศรี    กรรมการ 

๓) นางสาวรุ่งรัตน์   สวัสด์ิสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 

                 ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน
และทางราชการสืบไป  
 

                       ส่ัง ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒564 

 
 
          (นางณัฏฐินี หอมจันทร์)  

       ผู้อํานวยการโรงเรียนพฒันานิคม 


