
 

 

 
 ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ  

ที่  ๑๑๘/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัตหิน้ำที่ตำมโครงสร้ำงสำยงำนกำรบริหำรโรงเรียน  

................................................................................. 
  เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  บรรลุผลส าเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพ  เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย  
เป้าหมายของโรงเรียนและสอดคล้องกับบุคลากรปัจจุบัน  อาศัยความตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียน  ดังนี้  
๑.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
                   ๑.1  นายสันติ    มุกดาสนิท ประธานกรรมการ 
                   1.2  นายมาโนช  ครอบครอง กรรมการ 
         1.3  นางสาวสมปอง  พรามเอก กรรมการ 
         1.4  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ  กรรมการ 
         1.5  นางสาวอภันตรี ฉลอง  กรรมการ 
         1.6  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  กรรมการ 
         1.7  นางสาวกาญจนา วงศ์อินทร์ กรรมการ 
         1.8  นายวรพจน์  กรณวงศ์  กรรมการ และเลขานุการ 
         1.9  นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ  
๒.  กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย   
 2.1 นางจันทร์ฉาย         ศรีขวัญ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.2  นางสาวอภันตรี ฉลอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.3  นางกุลธิดา  ถินกลั่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.4  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.5  นางดวงกมล  พรพลานามัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       และเทคโนโลย ี
 2.6  นางปฏิมา  บุญล้อม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
       ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2.7  นางมัทนา  ครอบครอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 2.8  นางสาวอภิญญา บุตรพรม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 2.9  นายธนิต  มัชฌิมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2.10  นางสาวกิ่งกาญจณา สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 2.11  นางกานต์สิร ี มาตย์วิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกัน 
 2.12  นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๑  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ประกอบด้วย 
   2.1.1  นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร ประธานกรรมการ 
   2.1.2  นางสาวอภันตรี ฉลอง  กรรมการ 
   2.1.3  นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา กรรมการ 
   2.1.4  นางนิตติกา  พลทะกลาง กรรมการ 
      2.1.5.  นางสาวเกศกนก สิทธิพงศ์  กรรมการ 



 ๒.๒ กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)  ประกอบด้วย 
   2.2.1  นางมัทนา        ครอบครอง ประธานโครงการ 
   ๒.2.2  นางสาวเกศกนก   สิทธิพงศ์ กรรมการ 
   2.2.3  นางสาวกาญจนา     วงศ์อินทร์ กรรมการ 
   2.2.4  นางสาวรัชฎาพร    ศรีวิชัย  กรรมการ 
   2.2.5  นางสาวรุ่งนภา     ดอนเงิน กรรมการ 
   2.2.6  นางจุฑารัตน์      เกิดทอง กรรมการ 
   2.2.7  นางสาวจุฑามาศ     เงินงาม กรรมการ 
   2.2.8  นางสาวนันท์ชรีย์     ลี้ไพโรจน์กุล กรรมการ 
   2.2.9  นางสาววรรณิภา   สวัสดิมงคล กรรมการ 
   2.2.10  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์ กรรมการ 
   2.2.11  นายนิกร      คงอินทร์ กรรมการ 
   2.2.12  นายธีรพร      เอ้ือเฟ้ือ กรรมการ 
   2.2.13  Miss Varsha  Tryambak Borse กรรมการ 
   2.2.14  Mr.Jayeshkumar Rajkumar Chhari  กรรมการ 
   2.2.15  Miss Loura May catulos Cruz      กรรมการ 
   2.2.16  Miss Aloha Veibs Marina Fabian    กรรมการ 
   2.2.17  Miss Nolyn Grace Estoce Lucianoกรรมการ 
   2.2.18  นางสาวปัทมา       ภู่ระหงษ์          ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   2.2.19  นางดวงกมล         พรพลานามัย    ผู้ประสานงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                และเทคโนโลย ี
2.2.20  นางสาวอรพินท์     มีกุญชร  กรรมการ และเลขานุการ 
2.2.21  นางสาววิลาวลัย์    เกียรติถนอมกิจ  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๓  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   2.3.1   นายรัชพล  เที่ยงด ี  ประธานกรรมการ 
   2..3.2  นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ  กรรมการ 
   2.3.3   นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๔  กลุ่มงานห้องสมุด  ประกอบด้วย 
   2.4.1  นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน  ประธานกรรมการหัวหน้า 
   2.4.2  นางอรวรรณ นธีนาม  กรรมการ 
   2.4.3  นายกฤษฎา  นาหม่ืน  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๕  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
   2.5.1  นายนคร  สร้อยสน   ประธานกรรมการ 
   2.5.2  นายคมกริช  ซ้อนบุญ  กรรมการ    
   2.5.3  นางสาวอภันตรี ฉลอง  กรรมการ 
   2.5.4  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
    2.5.5  นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ  กรรมการ 
   2.5.6  นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  กรรมการ 
   2.5.7  นายวชิรวิชญ์ แสนธิ  กรรมการ  
   2.5.8  นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว กรรมการ และเลขานุการ 
 
 



 ๒.๖  กลุ่มงานเครือข่ายเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
   2.6.1  นายคมกริช  ซ้อนบุญ   ประธานกรรมการ 
   2.6.2  นางสาวอภันตรี   ฉลอง  กรรมการ 
   2.6.3  นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว กรรมการ    
   2.6.4  นางสาวอัจฉรา ค าเลิศ  กรรมการ 
   2.6.5  นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๗  กลุ่มงานสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   2.7.1  นางกุลธิดา  ถินกลั่น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   2.7.2  นางสัจจา           ช่างต่อ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   2.7.3  นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   2.7.4  นางนิตยา        อภิญ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   2.7.5  นางดวงกมล        พรพลานามัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    
         และเทคโนโลย ี    
   2.7.6  นางสาวอภันตรี   ฉลอง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
         และเทคโนโลย ี
   2.7.7  นางสายชล  ต่ายนิล  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
         และเทคโนโลย ี
   2.7.8  นางสาวอัจฉรา ค าเลิศ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
         และเทคโนโลย ี
   2.7.9  นางปฏิมา        บุญล้อม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   ศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.7.10  นางสาวอุบลวรรณ ประจง  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   ศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.7.11  นางมัทนา        ครอบครอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   2.7.12  นางสาวกาญจนา    วงศ์อินทร์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   2.7.13  นางสาวอภิญญา บุตรพรม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   2.7.14  นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
         และพลศึกษา 
   2.7.15  นายธนิต        มัชฌิมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   2.7.16  นางสาวปัจฉิมา      ศรีค าเวียง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   2.7.17  นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   2.7.18  นางสาวใจภักดิ์       ไชยวัฒน์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 ๒.๘  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
   2.8.1  นายชัยพัฒน์ ราญรอน  ประธานกรรมการ 
   2.8.2  นายชัยพัฒน์  ราญรอน  งานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   2.8.3  นายอุเทน      บ ารุงนา  งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   2.8.4  นางนิตติกา      พลทะกลาง งานกิจกรรมชุมนุม 
   2.8.5  นายสุรเดช  สอนภักดิ์  งานนักศึกษาวิชาทหาร 
   2.8.6 ครูที่ปรึกษา    กรรมการ  
 ๒.๙  กลุ่มงานแนะแนว  ประกอบด้วย 
   2.9.1  นางสาวณิชาดา ปัญจวีณิน ประธานกรรมการ 
   2.9.2  นางสาวอภันตรี ฉลอง  กรรมการ 
   2.9.3  ครูที่ปรึกษา    กรรมการ 
   2.9.4  นางสาวลาวัณย์ เอี่ยมจ ารัส กรรมการ และเลขานุการ 



 2.10  กลุ่มงานทุนการศึกษา  ประกอบด้วย 
   2.10.1  นางสาวอัจฉรา ค าเลิศ  ประธานกรรมการ 
   2.10.2  นางสาวอภันตรี ฉลอง  กรรมการ 
   2.10.3  นายเอนก  จิณารักษ์  กรรมการ 
   2.10.4  ครูที่ปรึกษา   กรรมการ 
   2.10.5 นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๑1  กลุ่มงานทะเบียนนักเรยีน  ประกอบด้วย 
   2.11.1  นางสัจจา        ช่างต่อ  ประธานกรรมการ 
   2.11.2  นางสายชล ต่ายนิล  กรรมการ 
   2.11.3  นางจุฑา        ประกอบกิจ กรรมการ 
   2.11.4  นางสาวสุวรรณา    ป้ันแตง  กรรมการ 
   2.11.5  นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  กรรมการ 
   2.11.6  นางนิตยา        อภิญ  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๑2  กลุ่มงานวัดผลประเมินผล  ประกอบด้วย 
   2.12.1  นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ 
   2.12.2  นางสาวกุสุมา จันทร์แก้ว กรรมการ 
   2.12.3  นางสาวพิราวรรณ์ ศรีสัตย์  กรรมการ 
   2.12.4  นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา       กรรมการ 
   2.12.5  นายรัชพล  เที่ยงด ี  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๑3  กลุ่มงานสารสนเทศโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   2.13.1  นายคมกริช ซ้อนบุญ   ประธานกรรมการ 
   2.13.2  นางสาวอภันตรี  ฉลอง  กรรมการ 
   2.13.3  นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว กรรมการ 
   2.13.4  นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ 
   2.13.5  นางสาวสราลี    งามดี  กรรมการ 
   2.13.6  นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
   2.13.7  นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน  หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   2.13.8  นางสาวอุบลวรรณ  ประจง  หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานงบประมาณ 
   2.13.9  นางสาวอรพินท์     มีกุญชร  หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารบุคคล 
   2.13.10  นางสาวอัจฉรา ค าเลิศ  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๒.๑4  กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
   2.14.1  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ  ประธานกรรมการ 
   2.14.2  นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว กรรมการ 
   2.14.3  นางสาวลลิตา รสธรรม  กรรมการ 
   2.14.4  นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์            กรรมการ 
   2.14.5  นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ  กรรมการ และเลขานุการ  
 ๒.๑5  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    ประกอบด้วย 
   2.15.1  นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว ประธานกรรมการ 
   2.15.2  นายนคร  สร้อยสน  กรรมการ 
   2.15.3  นายสายัณห์ ศรีขวัญ  กรรมการ 
   2.15.4  นางสาววิลาวัลย์ เกียรติถนอมกิจ กรรมการ 
   2.15.5  นายชัยพัฒน์ ราญรอน  กรรมการ 
   2.15.6  นางสาวลลิตา รสธรรม   งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 



   2.15.7  นางสาวสุธารทิพย์ พู่โต๊ะยา  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         คณิตศาสตร ์
   2.15.8  นางสาวสุพิชญา  ธนะค ามา งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         วิทยาศาสตร์ 
   2.15.9  นางสาวปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
                   ศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.15.10  นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ภาษาต่างประเทศ 
   2.15.11  นางสาวอภิญญา บุตรพรม  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
         และพลศึกษา 
   2.15.12  นายโอฬาร พาชื่น  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
   2.15.13  นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
         อาชีพและเทคโนโลย ี
   2.15.14  นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
   2.15.15  นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   2.15.16  นางสาวอุบลวรรณ   ประจง งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานงบประมาณ 
   2.15.17  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารบุคคล 
 ๒.๑6 กลุ่มงานสารสนเทศบรหิารวิชาการ  ประกอบด้วย 
   2.16.1  นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล ประธานกรรมการ  
   ๒.16.2  นางสาวสาวิตรี บุญเรือง  กรรมการ และเลขานุการ 

๓.  กลุ่มบริหารงบประมาณ   ประกอบด้วย   
 3.1  นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  
 3.2  นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓.๑  กลุ่มงานธุรการและอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  3.1.1  นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ประธานกรรมการ  
  3.1.2  นางสาวอมรรัตน์      ศิริเจริญ  กรรมการ 
  3.1.3  นางสาวชนาธิป  เดชศรี  กรรมการ   
  3.1.4  นางสาวอัจฉรา  ค าเลิศ  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๓.๒  กลุ่มงานแผนงานและควบคุมภายใน  ประกอบด้วย 
   3.2.1  นายภาณุพงศ์ ลาภเกิน  ประธานกรรมการ 
   3.2.2  นางสาวจารุวรรณ จันทมัตตุการ กรรมการ 
   3.2.3  นางสาวรัชฎาพร ศรีวิชัย  กรรมการ 
   3.2.4  นายนัฐพล  บุญสละ  กรรมการ 
   3.2.5  นางสาววรรณนิภา สวัสดิมงคล กรรมการ และเลขานุการ   
   ๓.๓   กลุ่มงานการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
   3.3.1  นางสาวภิรญา แพทย์รักษา ประธานกรรมการ 
   3.3.2  นางชบา        เมืองค า   กรรมการ 
   3.3.3  นายสุรเดช  สอนภักดิ์  กรรมการ 
   3.3.4  นางสาวนันทพร บุญประถม กรรมการ 
   3.3.5  นางสาวรัตติยา จันทคาม  กรรมการ 
   3.3.6  นางสาวชลธิชา กุณฑลบุตร กรรมการ 
   3.3.7  นางชนิดา  รื่นรมย์  กรรมการ และเลขานุการ  
 
 



 ๓.๔   กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
   3.4.1  นางสาวอุบลวรรณ    ประจง  ประธานกรรมการ 
   3.4.2  นายวิศรุต  เลขการ  กรรมการ 
   3.4.3  นางสาวศิริขวัญ กรกฎ  กรรมการ 
   3.4.4  นางศิรัญญา        วงษ์ซิ้ม  กรรมการ 
   3.4.5  นางสาวสุปรียา อินองการ กรรมการ และเลขานุการ 
 ๓.๕  กลุ่มงานสวัสดิการบุคลากร  ประกอบด้วย 
   3.5.1  นางสาวนันทพร บุญประถม ประธานกรรมการ 
   3.5.2  นางสาวสราลี งามดี  กรรมการ 
   ๓.5.3  นางชนิดา  รื่นรมย์  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๓.๖  กลุ่มงานยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
   3.6.1  นางสาวกาญจนา      วงศ์อินทร์ ประธานกรรมการ 
   3.6.2  นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการ และเลขานุการ  
 ๓.๗  กลุ่มงานสารสนเทศบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
   3.7.1  นางสาวอุบลวรรณ ประจง  ประธานกรรมการ 
   3.7.2  นางสาวอมรรัตน์      ศิริเจริญ  กรรมการ และเลขานุการ  

๔.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย   
 4.1  นายวรพจน์        กรณวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.2  นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๔.๑  กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง  ประวัติทะเบียน  มาตรฐานวิชาชีพ  ประกอบด้วย 
   4.1.1  นางสาวจงจินต์         บัวเผื่อน  ประธานกรรมการ 
   4.1.2  นายธีรพร  เอื้อเฟื้อ  กรรมการ 
   4.1.3  นางสาวอรพินท์       มีกุญชร  กรรมการ 
   4.1.4  นางสาวปัจฉิมา ศรีค าเวียง กรรมการ 
   4.1.5  นางสาวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล กรรมการ 
   4.1.6  นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์   กรรมการ และเลขานุการ  
 ๔.๒  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
   4.2.1  นางวิลาสินี     อุดแก้ว  ประธานกรรมการ 
   4.2.2  นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการ 
   4.2.3  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ 
      4.2.4   นางจุฑารัตน์ เกิดทอง  กรรมการ และเลขานุการ    
 ๔.3   กลุ่มงานสร้างขวัญและก าลังใจ  ประกอบด้วย 
   4.3.1  นายวรพจน์  กรณวงศ์   ประธานกรรมการ 
   4.3.2  นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน   กรรมการ 
   4.3.3  นางสาวแสงรวี บุญพิทักษ์ กรรมการ 
   4.3.4  นางสาวเมธินี พัดทอง  กรรมการ  
   4.3.5  นางสาวอรพินท์ มีกุญชร  กรรมการ และเลขานุการ  
    ๔.4   กลุ่มงานสารสนเทศบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย 
   4.4.1  นางสาวอรพินท์        มีกุญชร  ประธานกรรมการ 
   4.4.2  นางสาวเมธินี พัดทอง  กรรมการ และเลขานุการ 

๕.  กลุ่มบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย   
 5.1  นายมาโนช  ครอบครอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 5.2  นางสาวสมปอง พรามเอก ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 



 ๕.๑  กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
   5.1.1  นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม  ประธานกรรมการ 
   5.1.2  นางศศธร  ทองจันทร ์ กรรมการ  
   ๕.1.3  นายชัยพัฒน์ ราญรอน  กรรมการ 
   5.1.4  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
   5.1.5  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล กรรมการ 
   5.1.6  นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ    
   5.1.7  นายชลิต  เสนาะวันต์ กรรมการ 
   5.1.8  ครูที่ปรึกษา    กรรมการ 
   5.1.9  นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๕.๒  หัวหน้าระดับชั้น  ประกอบด้วย 
   5.2.1  นางศศธร  ทองจันทร ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
   5.2.2  นางจุฑารัตน์ เกิดทอง  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      5.2.3  นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   5.2.4  นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
   5.2.5  นายชัยพัฒน์ ราญรอน  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   5.2.6 นายรัชพล  เที่ยงด ี  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
   5.2.7 นายโอฬาร  พาชื่น  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   5.2.8 นางสาวกัญญ์วรา อักษรเสือ รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
   5.2.9  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
   5.2.10  นางสาวเพลินจิตร นาบุตร  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
   5.2.11  นายสายัณห์ ศรีขวัญ  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
   5.2.12  นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์  รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๕.๓  กลุ่มงานสมัชชานักเรียน  ประกอบด้วย 
   5.3.1  นางสาวจุฑามาศ เงินงาม  ประธานกรรมการ 
   5.3.2  นางวิบูลย์รัตน์ กรณวงศ์  กรรมการ 
   5.3.3  นายเอนก  จิณารักษ์  กรรมการ 
   5.3.4  นางสาวปัจฉิมา ศรีค าเวียง กรรมการ 
   5.3.5  นางอรวรรณ นธีนาม  กรรมการ 
   5.3.5  นายกฤษฎา  นาหม่ืน  กรรมการ 
   2.3.6  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ และเลขานุการ 
 5.4  กลุ่ม TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 
     5.4.1  นายภาณุวิญช์ สว่างไสว  ประธานกรรมการ 
     5.4.2  นายรัชพล  เที่ยงด ี  กรรมการ 
     5.4.3  นางสาวปัจฉิมา ศรีค าเวียง กรรมการ 
     5.4.4  นายกฤษฎา  นาหม่ืน  กรรมการ 
     5.4.5  นางสาวลลิตา  รสธรรม  กรรมการ 
     5.4.6  นางสาวจุฑามาศ เงินงาม  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๕.5  กลุ่มงานสารวัตรนักเรียน  ประกอบด้วย  
   5.5.1  นายมาโนช  ครอบครอง ประธานกรรมการ 
   5.5.2  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล กรรมการ   
   5.5.3  นายนิกร  คงอินทร์  กรรมการ 
   5.5.4  นางสาวอภิญญา บุตรพรม  กรรมการ 
   5.5.5  นายสรายุทธ อินทะศรี  กรรมการ 



   5.5.6  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
   5.5.7  นางสาวสุภัทร์ธิดา ปักษา  กรรมการ 
   5.5.8  นายสุรเดช  สอนภักดิ ์  กรรมการ 
   5.5.9  นายชลิต  เสนาะสันต์ กรรมการ 
   5.5.10  นายลิขิต  ฟุ้งขจร  กรรมการ 
   5.5.11  หัวหน้าระดับชั้น    กรรมการ 
 ๕.6  กลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประกอบด้วย 
   5.6.1  นางสาวสมปอง พรามเอก  ประธานกรรมการ 
   5.6.2  นายสายัณห์  ศรีขวัญ  กรรมการ 
   5.6.3  นางบุญญารัศมิ์ จันทคาม  กรรมการ 
   5.6.4  นายชัยพัฒน์ ราญรอน  กรรมการ 
   5.6.5  นายศิริพงศ์  เงินบุคคล กรรมการ 
   5.6.6  ครูที่ปรึกษา    กรรมการ 
   5.6.7  นางศศธร  ทองจันทร ์ กรรมการ และเลขานุการ    
 ๕.7   กลุ่มงานอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
   5.7.1  นายวรพจน์        กรณวงศ์  ประธานกรรมการ 
   5.7.2  นายธนิต          มัชฌิมา   กรรมการ 
   5.7.3  นางสาวกัญญ์วรา      อักษรเสือ กรรมการ 
   5.7.4  นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  กรรมการ 
   5.7.5  นายอุเทน  บ ารุงนา  กรรมการ  
   5.7.6  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ 
   5.7.7  นายสรายุทธ อินทะศรี  กรรมการ 
   5.7.8  นายนัฐพล  บุญสละ  กรรมการ 
   5.7.9  นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศรี  กรรมการ 
   5.7.10  นายวชิรวิชญ์ แสนธิ  กรรมการ 
   5.7.11  นายศิริพงศ์ เงินบุคคล กรรมการ และเลขานุการ 
 ๕.8  กลุ่มงานความสัมพันธ์กับชุมชน  ประกอบด้วย 
   5.8.1  นางศศธร  ทองจันทร ์ ประธานกรรมการ 
   5.8.2  นายธนิต  มัชฌิมา  กรรมการ 
   5.8.3  นางสาวปัจฉิมา   ศรีค าเวียง กรรมการ 
   5.8.4  นายโอฬาร  พาชื่น  กรรมการ 
   5.8.5  นายสรายุทธ อินทะศรี  กรรมการ 
   5.8.6  นายวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมการ และเลขานุการ 
 5.9  สมาคมผู้ปกครอง ครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  ประกอบด้วย 
   5.9.1  นายสันติ  มุกดาสนิท ประธาน 
   5.9.2  นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญ  รองประธาน 
   5.9.3  นางสาวอุมาพร เชี่ยวณรงค์กร กรรมการ 
   5.9.4  นายชัยพัฒน์ ราญรอน  กรรมการ 
   5.9.5  นางสาวสาวิตรี บุญเรือง  กรรมการ 
   5.9.6  นางสาวสุวรรณรัตน์ พระศรี  กรรมการ 
   5.9.7  นางสาวเพ็ญภัค ใจดี  กรรมการ 
   5.9.8  นางสาวจงจินต์ บัวเผื่อน  กรรมการ และเลขานุการ 
 
 



 5.10  กลุ่มงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
   5.10.1  นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ  ประธานกรรมการ 
   5.10.2  นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว กรรมการ 
   5.10.3  นางสาวลลิตา รสธรรม  กรรมการ 
   5.10.4  นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์            กรรมการ 
   5.10.5  นางสาวจิรนันท์ ชั้นชาติ  กรรมการ และเลขานุการ  
 5.11 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   5.11.1  นางสุขรดา กิติกรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ 
   5.11.2  นางจุฑา  ประกอบกิจ กรรมการ 
   5.11.3  นางสาวศิริขวัญ กรกฎ  กรรมการ 
   5.11.4  นางสาวสุวรรณรัตน์   พระศรี  กรรมการ และเลขานุการ 
    5.12 กลุ่มงานโภชนาการ  ประกอบด้วย 
   5.12.1  นางสาวสมปอง พรามเอก   ประธานกรรมการ 
   5.12.2  นางสาวใจภักดิ์      ไชยวัฒน์  กรรมการ 
   5.12.3  นางสาวจุฑามาศ เงินงาม  กรรมการ 
   5.12.4  นางสาวเพลินจิตร นาบุญ  กรรมการ และเลขานุการ 
 ๕.13 งานสารสนเทศบริหารทัว่ไป  ประกอบด้วย 
   5.13.1  นางสาวรุ่งนภา ดอนเงิน  ประธานกรรมการ 
   5.13.2  นางสาวชนาธิป เดชศรี  กรรมการ 
   5.13.3  นางสาวเพ็ญภัค ใจดี  กรรมการ และเลขานุการ  

 ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง  ศึกษาขอบเขตภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากเอกสารพรรณนางาน                
ตามโครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ใช้ความรู้ความสามารถ  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผล  อันเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
และประเทศชาติ สืบไป   

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

        
 
                    (นายสันติ  มุกดาสนิท) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 
 
 


