
 

 

 
 ค ำส่ังโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ  

ที่  ๓๑/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังบุคลำกรปฏบิัติหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงสำยงำนกำรบริหำรโรงเรียน  

................................................................................. 
  เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  บรรลุผลส าเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย  
เป้าหมายของโรงเรียนและสอดคล้องกับบุคลากรปัจจุบัน  อาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน  ดังน้ี  
๑.  คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
                    ๑.  นายสันติ    มุกดาสนิท ประธานกรรมการ 
๒.  กลุ่มบริหำรวิชำกำร  ประกอบด้วย   
 ๑.  นางจันทร์ฉาย         ศรีขวัญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒.  นางสาวอภันตรี  ฉลอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒.๑  กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวอภันตรี  ฉลอง  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุพิชญา   ธนะค ามา กรรมการ 
   ๔.  นางสาวนิตติกา  ศิริยา  กรรมการ 
 ๒.๒ กลุ่มงำนจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ  (MEP) ประกอบด้วย 
   ๑.  นางมัทนา       ครอบครอง หัวหน้าโครงการ 
   ๒.  นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ ์ รองหัวหน้าโครงการ   
   ๓.  นางสาวกาญจนา   วงศ์อินทร ์ กรรมการ 

   ๔.  นางสาวรัชฎาพร    ศรีวิชัย  กรรมการ 

   ๕.  นางสาวรุ่งนภา    ดอนเงิน  กรรมการ 
   ๖.  นางจฑุารัตน์    เกิดทอง  กรรมการ 
   ๗.  นางสาวจุฑามาศ    เงินงาม  กรรมการ 
   ๘.  นางสาวนันท์ชรีย์       ลี้ไพโรจน์กุล กรรมการ 
   ๙.  นางสาวสมฤทัย    บูรณะวังศิลา กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวพิราวรรณ์     ศรีสัตย ์  กรรมการ 
   ๑๑.  นายนิกร    คงอินทร์  กรรมการ 
   ๑๒.  นายธีรพร    เอือ้เฟือ้  กรรมการ 



   ๑๓.  Miss Varsha  Tryambak Borse กรรมการ 
   ๑๔.  Mr. Jayeshkumar Rajkumar Chhari กรรมการ 
   ๑๕.  Miss Loura May catulos Cruz  กรรมการ 
   ๑๖.  Miss Aloha Veibs Marina Fabian กรรมการ 
   ๑๗.  Miss Nolyn Grace Estoce Luciano กรรมการ 
   ๑๘.  Miss Peng Xiao Yuan   กรรมการ 
   ๑๙.  Miss Liu Jian Qiao   กรรมการ 
   ๒๐.  นางสาวปัทมา         ภู่ระหงษ ์  ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   ๒๑.  นางดวงกมล           พรพลานามัย ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     และเทคโนโลย ี

  ๒๒.  นางสาวใจภักดิ ์       ไชยวัฒน์  ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๒๓.  นายก้องเกียรติ        ทองอ้น  ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 

๒๔.  นายธนิต                มัชฌิมา     ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๒๕.  นางสาวอภันตรี        ฉลอง  ผู้ประสานงาน งานเครือข่ายเทคโนโลย ี

๒๖.  นางสาวอรพินท์        มีกุญชร  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓  กลุ่มงำนวจิัยพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายรัชพล  เที่ยงด ี  หัวหน้า 
   ๒.  นางสาววิลาวัลย ์ เกียรตถินอมกิจ  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย ์  กรรมการ  
 ๒.๔  กลุ่มงำนหอ้งสมุด  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน  หัวหน้า 
   ๒.  นางอรวรรณ  นธีนาม  กรรมการ 
   ๓.  นายกฤษฎา  นาหม่ืน  กรรมการ 
 ๒.๕  กลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายคมกริช  ซ้อนบุญ   หัวหน้า 
   ๒.  นายจักรพงษ ์  ทิ้งมิตรชัว่ กรรมการ    
   ๓.  นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ 
   ๔.  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
    ๕.  นางสาวอัจฉรา  ค าเลศิ  กรรมการ 
   ๖.  นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  กรรมการ 
   ๗.  นายวชิรวิชญ ์        แสนธิ  กรรมการ 
    ๒.๖  กลุ่มงำนเครือข่ำยเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวอภันตรี   ฉลอง   หัวหน้า 
   ๒.  นายคมกริช  ซ้อนบุญ  กรรมการ 



   ๓.  นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว กรรมการ    
   ๔.  นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวอัจฉรา  ค าเลศิ  กรรมการ  
 ๒.๗  กลุ่มงำนสำระกำรเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายสายัณห์          ศรีขวัญ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๒.  นางสัจจา           ช่างต่อ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๓.  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๔.  นางนิตยา        อภิญ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ๕.  นางดวงกมล        พรพลานามัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    
         และเทคโนโลย ี    
   ๖.  นางสาวอภันตรี   ฉลอง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
         และเทคโนโลย ี
   ๗.  นางปฏิมา        บุญล้อม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   ศาสนาและวฒันธรรม 
   ๘.  นางสาววิภาพร  ศรีค าเวยีง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   ศาสนาและวฒันธรรม 
   ๙.  นางมัทนา        ครอบครอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
   ๑๐.  นางสาวกาญจนา      วงศ์อินทร์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ๑๑.  นายก้องเกียรต ิ ทองอ้น   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ๑๒.  นายค านวน         วงศ์จันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
         และพลศึกษา 
   ๑๓.  นายธนิต        มัชฌิมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   ๑๔.  นางสาวปัจฉิมา        ศรีค าเวยีง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   ๑๕.  นางสาวใจภักดิ์        ไชยวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

   ๑๖.  นางสาวก่ิงกาญจณา สุวรรณโชต ิ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 ๒.๘  กลุ่มงำนกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายชัยพฒัน์  ราญรอน  หัวหน้า 
   ๒.  นายชัยพฒัน์  ราญรอน  งานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   ๓.  นายอุเทน       บ ารุงนา  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   ๔.  นางสาวนิตติกา  ศิริยา  งานกิจกรรมชุมนุม 
   ๕.  นายค านวน      วงศ์จันทร์ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
   ๖.  ครูทีป่รึกษา    กรรมการ  
  ๒.๙  กลุ่มงำนแนะแนว/งำนทุนกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวก่ิงกาญจณา สุวรรณโชต ิ หัวหน้างานแนะแนว 
   ๒.  นางสาวอัจฉรา  ค าเลศิ  หัวหน้างานทุนการศึกษา 
   ๓.  นางสาวอภันตรี  ฉลอง  กรรมการ 



   ๔.  นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจ ารัส กรรมการ 
   ๕.  นายเอนก  จิณารักษ ์ กรรมการ 
   ๖.  นางสาวสภุัทร์ธิดา  ปักษา  กรรมการ 
   ๗.  ครูทีป่รึกษา    กรรมการ  
 ๒.๑๐  กลุ่มงำนทะเบียนนักเรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสัจจา        ช่างต่อ  หัวหน้า 
   ๒.  นางนิตยา        อภิญ  กรรมการ 
   ๓.  นางสายชล        ต่ายนิล  กรรมการ 
   ๔.  นางจุฑา        ประกอบกิจ กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสุวรรณา      ปั้นแตง  กรรมการ 
   ๖.  นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  กรรมการ 
 ๒.๑๑  กลุ่มงำนวัดผลประเมินผล  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางจันทร์ฉาย        ศรีขวัญ  หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว กรรมการ 
   ๓.  นายรัชพล  เที่ยงด ี  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย ์  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสุธารทพิย ์ พู่โต๊ะยา       กรรมการ 
 ๒.๑๒  กลุ่มงำนสำรสนเทศโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายคมกริช     ซ้อนบุญ   หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวอภันตรี  ฉลอง  กรรมการ 
   ๓.  นายจักรพงษ ์  ทิ้งมิตรชัว่ กรรมการ 
   ๔.  นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวอัจฉรา  ค าเลศิ  กรรมการ  
   ๖.  นางสาวสราล ี       งามด ี  กรรมการ 
   ๗.  นางสาวนันท์ชรีย ์ ลี้ไพโรจน์กุล หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารวชิาการ 
   ๘.  นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน  หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   ๙.  นางสาวอุบลวรรณ    ประจง  หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานงบประมาณ 
   ๑๐.  นางสาวอรพินท์         มีกุญชร  หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 ๒.๑๓  กลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางกานต์สิรี       มาตย์วเิศษ  หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวจิรนันท ์  ชั้นชาต ิ  กรรมการ 
   ๓.  นายภาณุวิชญ ์  สว่างไสว  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวลลติา  รสธรรม  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวสมฤทัย  บูรณะวังศิลา กรรมการ   
   ๒.๑๔  กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์    ประกอบด้วย 
   ๑.  นายจักรพงษ ์  ทิ้งมิตรชัว่ หัวหน้า 



   ๒.  นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ 
   ๓.  นายสายัณห ์         ศรีขวัญ  กรรมการ 
   ๔.  นางสาววิลาวัลย ์ เกียรตถินอมกิจ กรรมการ 
   ๕.  นายชัยพฒัน์  ราญรอน  กรรมการ 
   ๖.  นางสาวลลติา  รสธรรม   งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ๗.  นางสาวสุธารทพิย ์ พู่โต๊ะยา  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         คณิตศาสตร์ 
   ๘.  นางสาวสุพิชญา   ธนะค ามา งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         วิทยาศาสตร์ 
   ๙.  นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  
                   ศาสนาและวฒันธรรม 
   ๑๐.  นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ภาษาต่างประเทศ 
   ๑๑.  นางสาวอภญิญา บุตรพรม   งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
         และพลศึกษา 
   ๑๒.  นายโอฬาร  พาชื่น  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา 
   ๑๓.  นางสาวเพลินจติร นาบุญ  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
         อาชีพและเทคโนโลยี 
   ๑๔.  นางสาวนันท์ชรีย ์ ลี้ไพโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
   ๑๕.  นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   ๑๖.  นางสาวอุบลวรรณ    ประจง  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มงานงบประมาณ 
   ๑๗.  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ  งานประชาสัมพันธ ์กลุ่มงานบริหารบคุคล 
 ๒.๑๕ กลุ่มงำนสำรสนเทศบรหิำรวิชำกำร  ประกอบดว้ย 
   ๑.  นางสาวนันท์ชรีย ์ ลี้ไพโรจน์กุล หัวหน้า  
   ๒.  นางสาวสาวติรี         บุญเรือง  กรรมการ  และเจา้หน้าที่ส านักงาน 

๓.  กลุ่มบริหำรงบประมำณ   ประกอบด้วย   
 ๑.  นางสาวใจภักดิ ์  ไชยวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 ๒.  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓.๑  กลุ่มงำนธรุกำรและอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวใจภักดิ ์  ไชยวัฒน์  หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวอัจฉรา  ค าเลศิ  กรรมการ 
  ๓.  นางสาวอมรรัตน์       ศิริเจริญ  กรรมการ   
  ๔.  นางสาวชนาธปิ  เดชศรี  กรรมการ  และเจา้หน้าที่ส านักงาน  
 ๓.๒  กลุ่มงำนแผนงำนและควบคุมภำยใน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวใจภักดิ์       ไชยวัฒน์  หัวหน้า 



   ๒.  นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ กรรมการ 
   ๔.  นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย  กรรมการ 
   ๕.  นายนัฐพล  บุญสละ  กรรมการ  
   ๖.  นางสาวสมฤทัย  บูรณะวังศิลา กรรมการ  
   ๓.๓   กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา หัวหน้า 
   ๒.  นางชบา        เมืองค า   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวณฐิณี        มณีวรรณ กรรมการ 
   ๔.  นางชนิดา  ร่ืนรมย์  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวนันทพร  บุญประถม กรรมการ 
   ๖.  นางสาวรัตตยิา  จันทคาม  กรรมการ 
   ๗.  นางสาวชลธชิา  กุณฑลบุตร กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน   
 ๓.๔   กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางกุลธิดา        ถินกลั่น  หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวอุบลวรรณ    ประจง  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสุปรียา        อินองการ  กรรมการ 
   ๔.  นายวศิรุต  เลขการ  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ ์ กรรมการ 
   ๖.  นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ  กรรมการ 
   ๗.  นางศิรัญญา        วงษ์ซ้ิม  กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน   
 ๓.๕  กลุ่มงำนสวัสดิกำรบุคลำกร  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวณฐิณี        มณีวรรณ  หัวหน้า 
   ๒.  นางชนิดา  ร่ืนรมย์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวนันทพร  บุญประถม กรรมการ 
   ๔.  นางสาวสราล ี  งามด ี  กรรมการ 
 ๓.๖  กลุ่มงำนยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวกาญจนา      วงศ์อินทร์ หัวหน้า 
   ๒.  นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการ  
 ๓.๗  กลุ่มงำนสำรสนเทศบรหิำรงบประมำณ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวอุบลวรรณ ประจง  หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวอมรรัตน์      ศิริเจริญ  กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงาน  

 

  ๔.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย   
 ๑.  นายวรพจน์        กรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล 



 ๒.  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔.๑  กลุ่มงำนบรรจแุต่งต้ัง  ประวัติทะเบียน  มำตรฐำนวิชำชีพ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวจงจินต ์        บัวเผื่อน  หัวหน้า 
   ๒.  นายธีรพร  เอ้ือเฟื้อ  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอรพินท์         มีกุญชร  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวปัจฉิมา         ศรีค าเวยีง กรรมการ 
   ๕.  นางสาวแสงรว ี  บุญพิทักษ์   กรรมการ 
   ๖.  นางสาวนันท์ชรีย ์ ลี้ไพโรจน์กุล กรรมการ 
   ๗.  นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย  กรรมการ 
   ๔.๒  กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางวิลาสินี             อุดแก้ว  หัวหน้า 
   ๒.  นางจุฑารัตน์  เกิดทอง  กรรมการ 
   ๓.  นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการ 
      ๔.   นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ 
 ๔.๓  กลุ่มงำนอนำมัยโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสุขรดา         กิติกรเศรษฐ ์ หัวหน้า 
   ๒.  นางจุฑา  ประกอบกิจ กรรมการ 
   ๓.  นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวสุวรรณรัตน์    พระศรี  กรรมการ   
    ๔.๔   กลุ่มงำนโภชนำกำร  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวสมปอง         พรามเอก   หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวใจภักดิ์          ไชยวัฒน์  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวจุฑามาศ เงินงาม  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  กรรมการ  
 ๔.๕   กลุ่มงำนสร้ำงขวัญและก ำลังใจ  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายวรพจน์  กรณวงศ์   หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวจงจินต ์  บัวเผื่อน   กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอรพินท ์ มีกุญชร  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวแสงรว ี  บุญพิทักษ ์ กรรมการ  
   ๕.  นางสาวเมธินี  พัดทอง  กรรมการ 
    ๔.๖   กลุ่มงำนสำรสนเทศบรหิำรงำนบุคคล  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวอรพินท์         มีกุญชร  หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวเมธินี  พัดทอง  กรรมการ  และเจา้หน้าที่ส านักงาน 

๕.  กลุ่มบริหำรทัว่ไป  ประกอบด้วย   
 ๑.  นายมาโนช  ครอบครอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 



 ๒.  นางสาวสมปอง  พรามเอก ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๕.๑  กลุ่มงำนระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางบุญญารัศม์ิ         จันทคาม  หัวหน้า 
   ๒.  นางศศธร         ทองจันทร์ รองหัวหน้า 
   ๓.  นายชัยพฒัน์  ราญรอน  กรรมการ  
   ๔.  นายค านวน  วงศ์จันทร์   กรรมการ 
   ๕.  นายศิริพงศ ์  เงินบุคคล กรรมการ 
   ๖.  นายสายัณห ์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
   ๗.  นายสมนึก  โสมล  กรรมการ 
   ๘.  นายชลิต  เสนาะสันต์  กรรมการ 
 ๕.๒  หัวหน้ำระดับชั้น  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางศศธร  ทองจันทร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ 
   ๒.  นางจุฑา  ประกอบกิจ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      ๓.  นางบุญญารัศม์ิ  จันทคาม  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
   ๔.  นางสาวจิรนันท ์  ชั้นชาต ิ  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   ๕.  นายชัยพฒัน์  ราญรอน  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
   ๖.  นายรัชพล  เที่ยงด ี  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   ๗.  นายค านวน  วงศ์จันทร์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔ 
   ๘.  นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   ๙.  นายศิริพงศ ์  เงินบุคคล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕ 
   ๑๐.  นางสาวปัจฉิมา ศรีค าเวยีง รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
   ๑๑.  นายสายัณห ์  ศรีขวัญ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
   ๑๒.  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ ์ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๕.๓  กลุ่มงำนสมัชชำนักเรียน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางวิบูลย์รัตน์         กรณวงศ ์ หัวหน้า  
   ๒.  นายชัยพฒัน์  ราญรอน  กรรมการ 
   ๓.  นายเอนก  จิณารักษ์  กรรมการ 
   ๔.  นางสาวปัจฉิมา  ศรีค าเวยีง กรรมการ 
   ๕.  นางสาวจุฑามาศ เงินงาม  กรรมการ 
   ๖.  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
 ๕.๔  กลุ่มงำนสำรวัตรนักเรียน  ประกอบด้วย  
   ๑.  นายมาโนช  ครอบครอง หัวหน้า 
   ๒.  นายค านวน  วงศ์จันทร์ กรรมการ 
   ๓.  นายก้องเกียรต ิ         ทองอ้น  กรรมการ    
   ๔.  นายศิริพงศ ์  เงินบุคคล กรรมการ 
   ๕.  นายภาณุพงศ ์  ลาภเกิน  กรรมการ 



   ๖.  นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการ 
   ๗.  นางสาวอภญิญา  บุตรพรม  กรรมการ 
   ๘.  นายสรายุทธ  อินทะศรี  กรรมการ 
   ๙.  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
   ๑๐.  นางสาวสภุัทร์ธิดา ปักษา  กรรมการ 
   ๑๑.  นายสมนึก               โสมล    กรรมการ 
   ๑๒.  นายชลิต  เสนาะสันต ์ กรรมการ 
   ๑๓.  หัวหน้าระดับชั้น    กรรมการ 
 ๕.๕  กลุ่มงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวสมปอง  พรามเอก  หัวหน้า 
   ๒.  นางศศธร  ทองจันทร์ กรรมการ 
   ๓.  นางบุญญารัศม์ิ  จันทคาม  กรรมการ 
   ๔.  นายชัยพฒัน์  ราญรอน  กรรมการ 
   ๕.  นายค านวน  วงศ์จันทร์ กรรมการ 
   ๖.  นายศิริพงศ ์  เงินบุคคล กรรมการ 
   ๗.  นายสายัณห ์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
   ๘.  ครูทีป่รึกษา    กรรมการ 
 ๕.๖   กลุ่มงำนอำคำรสถำนทีแ่ละพัฒนำส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วย 
   ๑.  นายวรพจน์        กรณวงศ ์ หัวหน้า 
   ๒.  นายธนิต          มัชฌิมา   กรรมการ 
   ๓.  นางสาววิภาพร  ศรีค าเวยีง กรรมการ 
   ๔.  นายศิริพงศ ์  เงินบุคคล กรรมการ 
   ๕.  นางสาวกัญญ์วรา      อักษรเสือ กรรมการ  
   ๖.  นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  กรรมการ 
   ๗.  นายอุเทน  บ ารุงนา  กรรมการ 
   ๘.  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ 
   ๙.  นายสรายุทธ  อินทะศรี  กรรมการ 
   ๑๐.  นายนัฐพล  บุญสละ  กรรมการ 
   ๑๑.  นายวชิรวิชญ ์        แสนธิ  กรรมการ 
 ๕.๗  กลุ่มงำนควำมสัมพันธก์ับชุมชน  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางฉัตรกมล  ศิริคช  หัวหน้า 
   ๒.  นางศศธร  ทองจันทร์ กรรมการ 
   ๓.  นางกานต์สิรี  มาตย์วเิศษ กรรมการ 
   ๔.  นายค านวน        วงศ์จันทร์  กรรมการ 
   ๕.  นางสาวปัจฉิมา   ศรีค าเวยีง กรรมการ 
   ๖.  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 



   ๗.  นายสรายุทธ  อินทะศรี  กรรมการ 
   ๘.  นายภาณุวิชญ ์  สว่างไสว  กรรมการ 
   ๙.  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ 
 ๕.๙  งำนสำรสนเทศบริหำรทัว่ไป  ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน  หัวหน้า 
   ๒.  นางสาวชนาธปิ  เดชศรี  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวเพญ็ภคั  ใจด ี  กรรมการ  และเจา้หน้าที่ส านักงาน   

 ให้บุคลากรที่ ได้ รับการแต่งตั้ง  ศึกษาขอบเขตภาระหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากเอกสารพรรณนางาน                
ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียนช านาญสามัคควีิทยา ใช้ความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผล  อันเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
และประเทศชาติ สืบไป   

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ี  เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที ่๖ เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

        
 
        (นายสันต ิ มุกดาสนิท) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามคัคีวิทยำ 
 
 
 


