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คำสั่งโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
ที่ 121 / 25๖4
เรื่อง แต่งตั้งคณะครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 25๖4
***********************************

เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประจาปีการศึกษา 25๖4 บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา
39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2553 และ
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 แต่งตั้ง
คณะครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖4 ดังนี้
คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
นายละเอียด จันไทย
นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี
นายเชษฐา กันนา
นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
นายละเอียด จันไทย
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. กลุ่มงำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.1 งำนจัดทำ พัฒนำ และประเมินกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา
ประธานกรรมการ
นายละเอียด จันไทย
รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเชษฐา กันนา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
หัวหน้างานแนะแนว
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
นางสาวนฤมล สุขแดง
หัวหน้างานวัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้างานวัดผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
กรรมการ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
นางสาววันวิสา สวัสดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ 1. วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ปรับปรุงพัฒนาและจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
3. กากับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
4. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตร
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งำนจัดกำรเรียนกำรสอน
1.2.1 งำนจัดครูเข้ำสอน
นายละเอียด จันไทย
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
รองประธานกรรมการ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุม่ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
นายอัครเดช อภัยศรี
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ
นางจุฑามาศ น้อยยม
หัวหน้างานกิจกรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์
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นายสาราญ สีแก้ว
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์

หัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางจีรวรรณ กุลน้อย
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาการทหาร
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
รองหัวหน้างานนักศึกษาวิชาการทหาร
นางสาวสรอุษา สุนทอง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวนฤมล สุขแดง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2. กากับติดตามการสอนตามหลักสูตรและตารางสอน
1.2.2 งำนจัดตำรำงสอน
นางสาววันวิสา สวัสดี
ประธานกรรมการ
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
กรรมการ
นางสาวนฤมล สุขแดง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดตารางสอนของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 – 2
ปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตร
1.3 งำนทะเบียนและกำรรับนักเรียน
1.3.1 งำนทะเบียนนักเรียน
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล สุขแดง
กรรมการ
นางสาวนิภาพร เมืองมา
กรรมการ
นางจิตติพร คชไกร
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ
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นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
กรรมการ
นางสาวสรอุษา สุนทอง
กรรมการ
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดทาทะเบียนประวัตินักเรียนและเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด
2. จัดทาเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและกาลังศึกษา
3. กากับติดตามตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนนักเรียน
1.3.2 งำนรับนักเรียน
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
กรรมการ
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
กรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นางสาวรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ วางแผน ดาเนินการ รายงานการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2564 และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
1.3.3 งำนตรวจสอบวุฒิทำงกำรศึกษำ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ประธานกรรมการ
นางทิพวรรณ องอาจ
กรรมการ
นางสาวนิภาพร เมืองมา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของนักเรียนก่อนจบและหลังจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา และปฏิบัติงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.4 งำนเทียบโอนผลกำรเรียน
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ นาผลการเรียนรู้ มาเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องตามหลักสูตรสถานศึกษาที่รับ
เทียบโอนผลการเรียนระหว่างปีการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งำนวัดผลและประเมินผล
1.4.1 งำนวัดผลและประเมินผลระดับสถำนศึกษำ, เขตพื้นที่, สพฐ. และระดับชำติ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
ประธานกรรมการ
นางสาวนฤมล สุขแดง
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
วัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางจุฑามาศ น้อยยม
วัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
วัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
นางศิรดา กวินวัชรกุล
วัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางบุญนิสา กรองใจ
วัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางณิฏฌานันท์ รัตนรังสฤษฎ์
วัดผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
วัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่, สพฐ. และระดับชาติ
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
วัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่, สพฐ. และระดับชาติ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
วัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่, สพฐ. และระดับชาติ
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. กาหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ
2. จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
3. ดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ
4. ติดตามการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน
5. ติดตามการมาเรียนของนักเรียน ลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน
6. ทาสถิติข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน จัดเก็บเอกสารงานวัดผลและประเมินผล
7. ประสานงานและร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการ และครูที่รับผิดชอบทุกชั้นเรียน

6

1.5 กำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้บริกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.5.1 งำนแผนงำนงบประมำณวิชำกำร
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
ประธานกรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
กรรมการ
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ วางแผน จัดทา ดาเนินการและรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กากับ ติดตาม สรุป
ประเมินผล รายงานผล
1.5.2 จัดหำพัสดุ บริกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
ประธานกรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
กรรมการ
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ สารวจ จัดหา พัสดุกลางเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมวิชาการ
2. กลุ่มงำนบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตร
2.1 งำนจัดระบบบริหำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรจัดทำแผนกำรสอนและวิจัยในชั้นเรียน
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรสอน
นายละเอียด จันไทย
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
รองประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดทาโครงสร้างบริหารงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. วางแผน กากับติดตาม ประสานงานการดาเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ส่งเสริมพัฒนาการดาเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
5. ส่งเสริม พัฒนาการจัดทาแผนการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน
6. ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นทุกปี หรือผ่าน
ผลการประเมินกิจกรรมทุกปี
7. สรุปประเมินผลและรายงาน
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2.2 งำนกำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณของกลุ่มสำระ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางรัชนีพร อรุณวิง
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจีระนุช สงพูล
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระและแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายอนุชิต ดวงดาว
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวมธุริน ตุนีย์
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2. กากับ ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
2.3 งำนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมในและนอกหลักสูตรให้กับนักเรียน
2. สรุปประเมินผลและรายงาน
2.4 งำนนิเทศภำยใน
นายละเอียด จันไทย
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ทางานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทางานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ เพื่อให้
ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครู
2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาและรับผิดชอบเอกสารการนิเทศ
การศึกษา
3. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำงำนวิชำกำร
3.1 งำนแนะแนว
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
หัวหน้างานแนะแนว
3.1.1 ครูฝ่ำยแนะแนวระดับชั้น
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ประธานกรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
กรรมการ
นางวิลาวรรณ บุญญา
กรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์
กรรมการ
นางอัญชลี ศิริจรรยา
กรรมการ
นางวรีพร ขาเกิด
กรรมการ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางจาเนียน สังฆะมณี
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางปาริฉัตร ทองเพ็ง
กรรมการ
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวทองสุข มั่นเกิด
กรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
กรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. ให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมและรวบรวม
ข้อมูลในการให้คาปรึกษาเพื่อติดตามผล
2. พิจารณาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้น
3.1.2 งำนกำรศึกษำต่อ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ประธานกรรมการ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
กรรมการ
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการ
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ วางแผน ดาเนินการ การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3.1.3 งำนสำรสนเทศแนะแนว
นางสาวจีระนุช สงพูล
ประธานกรรมการ
นางวิลาวรรณ บุญญา
กรรมการ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
นางวรีพร ขาเกิด
กรรมการ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
กรรมการ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
กรรมการและเลขานุการ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
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หน้ำที่ 1. วางแผน จัดบริการสารสนเทศนักเรียนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
2. และดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานงานแนะแนวอย่างเป็นระบบระเบียบ
3. เพื่อการค้นหาและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.4 งำนประชำสัมพันธ์
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ประธานกรรมการ
นางสาวศรีไพร ประหยัด
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการ
นางจาเนียน สังฆะมณี
กรรมการ
นางสาวปาริฉัตร สาส่งเสริม
กรรมการ
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
กรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ออกเสียงตามสาย กิจกรรม ผลงาน ข่าวสาร จัดป้าย
นิเทศ จุลสาร แผ่นพับ ฯลฯ
3.1.5 งำนทุนกำรศึกษำ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ประธานกรรมการ
1. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
นางสาวทองสุข มั่นเกิด
ประธานกรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
กรรมการ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
กรรมการและเลขานุการ
๒. ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ม.1 – ม.3 (ทุนเสมอภาค)
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์
ประธานกรรมการ
นางอัญชลี ศิริจรรยา
กรรมการ
นางวรีพร ขาเกิด
กรรมการ
นางสาวศรีไพร ประหยัด
กรรมการและเลขานุการ
3. ทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน ม.4 – ม.6 และการรายงานทุนการศึกษาของนักเรียน
ที่รับทุนต่อเนื่อง (ทุนจากหน่วยงานต่างๆ และทุนพระราชทานทุกโครงการ)
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการและเลขานุการ
4. ทุนการศึกษา (เงินบริจาค)
นายสาราญ สีแก้ว
ประธานกรรมการ
นางสมพร ใจหาร
กรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ดาเนินการคัดเลือก จัดหา ช่วยเหลือ ทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน เรียนดี ประพฤติดี
ขาดแคลนยากจน ด้อยโอกาสและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.1.6 งำนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (YC)
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ประธานกรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นางสาวปาริฉัตร สาส่งเสริม
กรรมการ
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
กรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการและเลขานุการ
3.1.7 งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการและเลขานุการ
3.1.8 งำนติดตำมผลกำรศึกษำต่อ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. ติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
2. จัดทาสรุปและประเมินผลกิจกรรมแนะแนว
3. นาผลการประเมินไปวางแผนและดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3.2 งำนห้องสมุด
นางวาสนา ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นายธวัช ฉุยฉาย
กรรมการ
นางเมทาวี อินทะโชติ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ วางแผน ดาเนินการให้บริการแหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งำนกิจกรรมทำงวิชำกำร
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

12

นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3.4 งำนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
ประธานกรรมการ
นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ สนับสนุน ส่งเสริม ดูแลควบคุม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
3.5 งำนพัฒนำบุคลำกรทำงวิชำกำร
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูล เกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาวิธีการดาเนินงานในกลุ่มที่รับผิดชอบ เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
3.6 งำนส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและด้ำนต่ำงๆ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
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นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางจีรวรรณ กุลน้อย
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมแนะแนว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นายธวัช ฉุยฉาย
กรรมการ
นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ทักษะนักเรียนในด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา อื่นๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพและสามารถแข่งขันสู่ความเป็นเลิศได้
4. งำนธุรกำรและเลขำนุกำรวิชำกำร
นางสาวนฤมล สุขแดง
ประธานกรรมการ
นางสาวนิภาพร เมืองมา
กรรมการ
นางมณฑา สุวาณิช
กรรมการ
นางสาวสรอุษา สุนทอง
กรรมการ
นางสาววันวิสา สวัสดี
กรรมการ
นางรัชนีพร อรุณวิง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. วางแผน จัดระบบ ดาเนินการตามกรอบงาน
2. จัดเก็บหนังสือ เอกสารทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. งำนประกันคุณภำพ
5.1 งำนประเมินคุณภำพภำยใน
นางพรรณปพร นนทธิ
ประธานกรรมการ
นางวาสนา บัวอ้น
กรรมการ
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
กรรมการ
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
กรรมการ
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นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นางวรีพร ขาเกิด
กรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
กรรมการ
นางสาวศรีไพร ประหยัด
กรรมการ
นางสาววาสนา บุญญา
กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นางนิภาพร โพธิ์คง
กรรมการ
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
กรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. วางแผน ดาเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. ประเมินผล สรุปและรายงานคุณภาพภายในประจาปี
3. วางแผนและดาเนินการ การรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
5.2 งำนประเมินคุณภำยนอก
นางพรรณปพร นนทธิ
ประธานกรรมการ
นางวาสนา บัวอ้น
กรรมการ
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
กรรมการ
นางสาววาสนา บุญญา
กรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายวรรลพ เกิดผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
กรรมการและเลขานุการ
5.3 งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
นางพรรณปพร นนทธิ
ประธานกรรมการ
นางวาสนา บัวอ้น
กรรมการ
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
กรรมการ
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
กรรมการ
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นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นางวรีพร ขาเกิด
กรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
กรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. รวบรวมและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ประสานงานกับงานหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการจัด
การเรียนการสอน
6. งำนโสตทัศนศึกษำ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ประธานกรรมการ
นายพงศกร ด่วนเดิน
กรรมการ
นายจรัญ วิไลเกียรติ
กรรมการ
นายธีรพันธ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวกให้เพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย
2. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของห้องโสตทัศนศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
3. จัดห้องโสตทัศนศึกษา ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ จัดระเบียบการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมการยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชัดเจน
4. ซ่อมบารุง รักษา โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี
5. บันทึกภาพกิจกรรมของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน
6. อานวยความสะดวกในการที่โรงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่างๆ และการ
ให้บริการชุมชน หน่วยงานที่มาใช้บริการ
7. จัดทาสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7.1 งำนสื่อสำรภำยในโรงเรียน
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
ประธานกรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
นายธีรพันธ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
กรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่ 1. ทาให้บุคลากรทราบนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และมาตรฐานของสถานศึกษา
2. ทาให้บุคลากรทราบบทบาท หน้าที่ของตนและเข้าใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
3. วิเคราะห์กลยุทธ์ เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารพร้อมในการแลกเปลีย่ นข้อมูล และส่งข้อมูลไปยังบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
4. เลือกใช้การสื่อสารที่เหมาะสม สามารถได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสื่อสารกับผู้อื่น และส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ
7.2 งำนใช้เทคโนโลยีกำรบริหำร
นายวสันต์ กันชาติ
ประธานกรรมการ
นายสังวาลย์ ชูหน้า
กรรมการ
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
กรรมการ
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
กรรมการ
นายธีรพันธ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
กรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. จัดทาแผนและดาเนินการ จัดหา และบริหารสื่อและเทคโนโลยี
2. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและพอเพียงต่อการ
ใช้งานของคณะครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน
3. ปรับปรุง ซ่อมบารุง ดูแลและตรวจสอบสื่อและเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้
4. จัดทาระบบ เพื่อให้บริการด้านสื่อและเทคโนโลยีแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน
5. รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทางาน
8. งำนห้องเรียนพิเศษ
นางสาวบุญนิสา กรองใจ
ประธานกรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นายธีรศักดิ์ พงษ์สรสิทธิ์
กรรมการ
นางสาวอัญชลี ศิริจรรยา
กรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. เตรียมความพร้อม ด้านอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน
2. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
3. ประสานงาน นิเทศติดตาม พิจารณาการใช้งบประมาณ และรายงานผลการดาเนินงาน
9. งำนพัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
ประธานกรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
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นางสาวอัญชลี ศิริจรรยา
กรรมการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
กรรมการ
นางจิตติพร คชไกร
กรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
นายพงศกร ด่วนเดิน
กรรมการ
นายจรัญ วิไลเกียรติ
กรรมการ
นางสาวมธุริน ตุนีย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ 1. ดาเนินงานและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC)

2. กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
นางสาวพัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
นางสมพร ใจหาร
2.1 กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ
นางสาววาสนา บุญญา
2.1.1 งำนแผนงำน
นางสาววาสนา บุญญา
นายปราโมทย์ วงศ์คา
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
นางวิลาวรรณ บุญญา
นางจีรวรรณ กุลน้อย
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
นางสาวจีระนุช สงพูล
นางรัชนีพร อรุณวิง
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
นายอนุชิต ดวงดาว
นางสาวมธุริน ตุนีย์

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
แผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.1.2 งำนกำรคำนวณต้นทุนผลผลิต
นางสาววาสนา บุญญา
ประธานกรรมการ
นางวิลาวรรณ บุญญา
รองประธานกรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
กรรมการและเลขานุการ
2.1.๓ งำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
นางสาววาสนา บุญญา
ประธานกรรมการ
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
รองประธานกรรมการ
นางวิลาวรรณ บุญญา
กรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการและเลขานุการ
2.2 กลุ่มงำนงบประมำณกำรเงินและบัญชี
นางสมพร ใจหาร
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
2.2.1 งำนกำรเงินและบัญชี
นางสมพร ใจหาร
ประธานกรรมการ/เจ้าหน้าที่การเงิน
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการ
นางสาวมธุริน ตุนีย์
กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการและเลขานุการ
2.2.2 งำนงบปัจจัยพื้นฐำน
นางสมพร ใจหาร
ประธานกรรมการ
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
เจ้าหน้าที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางอัญชลี ศิริจรรยา
เจ้าหน้าที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางวชิราภรณ์ พรมณี
เจ้าหน้าที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์
เจ้าหน้าที่ทุนนักเรียนยากจนพิเศษ
2.2.3 งำนค่ำสำธำรณูปโภค
นางสมพร ใจหาร
ประธานกรรมการ
นางสาวมธุริน ตุนีย์
รองประธานกรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการและเลขานุการ
2.2.4 งำนกำรจัดเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
นางสมพร ใจหาร
ประธานกรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการ
นางวิลาวรรณ บุญญา
กรรมการ นางสาวพับพึง ชูกาลัง
กรรมการ
นางสุมิตรา คานึงครวญ กรรมการ นางนิศารัตน์ แสนนิทรา
กรรมการ
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นางสาวชลิตา หาญกาย กรรมการ
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์ กรรมการ
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์ กรรมการ
นางทิพวรรณ องอาจ
กรรมการ
นางมณฑา สุวานิช
กรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา กรรมการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ กรรมการ
นางวาสนา ฉุยฉาย
กรรมการ
นางสาวนิภาพร เมืองมา กรรมการ
นางอัญชลี ศิริจรรยา
กรรมการ
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ กรรมการ
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
กรรมการ
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
กรรมการ
นางสาวศรีไพร ประหยัด กรรมการ
นายสาราญ สีแก้ว
กรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางวรีพร ขาเกิด
กรรมการ
นางจุฑามาศ น้อยยม
กรรมการ
นางพรรณปพร นนทธิ
กรรมการ
นางวชิราภรณ์ พรมณี
กรรมการ
นางสาววาสนา บุญญา
กรรมการ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์ กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง กรรมการ
นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์ กรรมการ
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว กรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา กรรมการ
นายอนุชิต ดวงดาว
กรรมการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการ
นางวาสนา บัวอ้น
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม กรรมการ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว กรรมการ
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว กรรมการ
นายวิทยา ศิลายศ
กรรมการ
นางรัชนีพร อรุณวิง
กรรมการ
นางจาเนียน สังฆะมณี
กรรมการ
นางรัชฎา ผิวกาพล
กรรมการ
นางสาวปาริฉัตร สาส่งเสริม กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ กรรมการ

นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม กรรมการ
นางสาวรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นายอานาจ มากอยู่
กรรมการ
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท กรรมการ
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
กรรมการ
นายศิรวิชญ์ เจือจาน
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นางสุธาสินี หนูเกตุ
กรรมการ
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
กรรมการ
นายอัครเดช อภัยศรี
กรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นายสด มอญกอดแก้ว
กรรมการ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์ กรรมการ
นางสาวมธุริน ตุนีย์
กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการ
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ คายวง
กรรมการ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
กรรมการ
นางจิตติพร คชไกร
กรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ กรรมการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการ
นางสาวนฤมล สุขแดง
กรรมการ
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
กรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
กรรมการ
นางสาวสรอุษา สุนทอง
กรรมการ
นางจินตนา ขันสีมล
กรรมการ
นางสาวศรัญญา มิ่งเมือง
กรรมการ
นายปณิจักษณ์ เชยชม
กรรมการ
นางศิรดา กวินวัชรกุล
กรรมการ
นางวลัยลักษณ์ ประกิจ
กรรมการ
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
กรรมการ
นายธวัช ฉุยฉาย
กรรมการ
นายวรรลพ เกิดผล
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นางสาววันวิสา สวัสดี
กรรมการ
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
กรรมการ
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
กรรมการ
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นายสุรินทร์ คานึงครวญ
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
นางสาวจีระนุช สงพูล
นางอาจารี คาสุวรรณ
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
นางสาวทองสุข มั่นเกิด
นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล

กรรมการ นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการ
กรรมการ นายสังวาลย์ ชูหน้า
กรรมการ
กรรมการ นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการ
กรรมการ นางบุญนิศา กรองใจ
กรรมการ
กรรมการ นางสายทิพย์ เนตรบุตร
กรรมการ
กรรมการ นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
กรรมการ นางสาวปวีณา ใจดี
กรรมการ
กรรมการ นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
กรรมการ
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล กรรมการ นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
กรรมการ
นางณิฎฌานันท์ รัตนรังสฤษฏ์ กรรมการ นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์ กรรมการ
นายพรพล อ่าทอง
กรรมการ นางสาวนลินี โพธิ์ลา
กรรมการ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
กรรมการ นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการ นางสมพร ใจหาร
กรรมการ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
กรรมการ นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
กรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการและเลขานุการ
นางรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2.5 งำนกำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์
นางสมพร ใจหาร
ประธานกรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
รองประธานกรรมการ
นางสาวมธุริน ตุนีย์
กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการและเลขานุการ
2.3 กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์
นายอนุชิต ดวงดาว
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
2.3.1 งำนพัสดุและสินทรัพย์/กลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
นางสานางสาวฐิติมา พูลเกษม
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสานางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสานางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางวลัยลักษณ์ ประกิจ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
นางสาวนิภาพร เมืองมา
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางจาเนียน สังฆะมณี
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธา เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
เจ้าหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2.3.2 งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
นายอนุชิต ดวงดาว
ประธานกรรมการ
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
เจ้าหน้าที่เอกสาร
นางสาวฐิติอร สง่าศักดิ์กาพล
เจ้าหน้าที่เอกสาร
2.3.3 งำนจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
ประธานกรรมการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการ
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
กรรมการ
นายศิรวิชญ์ เจือจาน
กรรมการ
นางสาวฐิติอร สง่าศักดิ์กาพล
กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม
กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม กรรมการ
นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
2.3.4 งำนตรวจสอบพัสดุประจำปี
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
ประธานกรรมการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม
กรรมการ
เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม กรรมการ
นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
2.3.5 งำนจัดทำทะเบียนที่รำชพัสดุ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
กรรมการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
กรรมการ
นางสาวฐิติอร สง่าศักดิ์กาพล
กรรมการและเลขานุการ
2.3.6 งำนสำรสนเทศพัสดุ
นายวสันต์ กันชาติ
ประธานกรรม
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
2.4 กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่
นายธวัช ฉุยฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
2.4.1 งำนอำคำรสถำนที่
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
รองประธานกรรมการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการ
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นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
กรรมการ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
กรรมการ
นายสด มอญกอดแก้ว
กรรมการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
กรรมการ
นายปณิจักษณ์ เชยชม
กรรมการและเลขานุการ
2.4.2 งำนพัฒนำปรับปรุง ซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบ บ้ำนพักครู – นักกำร
และบริเวณทั่วไป
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
กรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
2.4.3 งำนพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์
นายอนุชิต ดวงดาว
ประธานกรรมการ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
กรรมการ
นายปณิจักษณ์ เชยชม
กรรมการ
นายศิรวิชญ์ เจือจาน
กรรมการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
2.4.4 งำนสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ ประปำ น้ำบำดำล ถนน)
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
2.4.5 งำนกำกับดูแลกำรใช้อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
หัวหน้าอาคาร 1
นางศิรดา กวินวัชรกุล
หัวหน้าอาคาร 2
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
หัวหน้าอาคาร 3
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
หัวหน้าอาคาร 4
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
หัวหน้าอาคาร 5 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
นายอานัติ ปะวาระณะ
หัวหน้าอาคาร 5 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
หัวหน้าอาคาร 5 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
นายวิทยา ศิลายศ
หัวหน้าอาคาร 6
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
หัวหน้าอาคารปฏิบัติการคหกรรม
นายอานาจ ปาละหงษา
หัวหน้าอาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรม
นายอนุชิต ดวงดาว
หัวหน้าอาคารปฏิบัติการเกษตร
นางสุธาสินี หนูเกตุ
หัวหน้าอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ (อาคาร 6)
นายปณิจักษณ์ เชยชม
หัวหน้าอาคารปฏิบัติการศิลปะ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
หัวหน้าอาคารปฏิบัติการดนตรี (สีแดง)
นางวาสนา ฉุยฉาย
หัวหน้าอาคารหอสมุด 120 ปี
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
หัวหน้าอาคารเรียนพลศึกษา
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
หัวหน้าอาคารเบญจรงคกุล
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2.4.6 งำนกิจกรรมน้ำดื่มโรงเรียน
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการ
นายนิยม ดีมากมี
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการและเลขานุการ
2.5 กลุ่มงำนธนำคำรโรงเรียน
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มงานธนาคารโรงเรียน
2.5.1 งำนธนำคำรโรงเรียน
นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
ประธานกรรมการ
นายวิทยา ศิลายศ
กรรมการ
นางสาวชลิตา หาญกาย
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
2.6 กลุ่มงำนลูกจ้ำงประจำ (ยำม นักกำร - ภำรโรง) และพนักงำนบริกำร
นายธวัช ฉุยฉาย
หัวหน้ากลุ่มงานลูกจ้างประจา
2.6.1 งำนลูกจ้ำงประจำ
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
กรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
2.6.2 งำนเวรยำมและหน้ำที่ประจำ
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
กรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
2.6.3 งำนยำนพำหนะ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ประธานกรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
กรรมการ
นายสมศักดิ์ วังวนสินธุ์
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
2.7 กลุ่มงำนควบคุมภำยใน
นางพรรณปพร นนทธิ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมภายใน
2.7.1 กลุ่มงำนควบคุมภำยใน
นางพรรณปพร นนทธิ
ประธานกรรมการ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
รองประธานกรรมการ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
กรรมการ
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นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
กรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
กรรมการ
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
กรรมการ
นางสมพร ใจหาร
กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการ
นางสาววาสนา บุญญา
กรรมการ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการ
นางไกรสุจิต ขีดขั้น
กรรมการ
นางนิศารัตน์ แสนนิทรา
กรรมการ
นายพรพล อ่าทอง
กรรมการ
นางสาวรัญชนา ยะสะโน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.8 กลุ่มงำนธุรกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและเลขานุการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
2.8.1 งำนธุรกำร
นางอรุณี รัตนชาญชัย
ประธานกรรมการ
นางสาวปวีณา ใจดี
รองประธานกรรมการ
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
งานสารบรรณโรงเรียนและ
สารบรรณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
สารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนฤมล สุขแดง
สารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์
สารบรรณกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
นางอัญชลี ศิริจรรยา
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสมพร ใจหาร
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางจุฑามาศ น้อยยม
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางจิตติพร คชไกร
สารบรรณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.๙.๒ งำนเลขำนุกำร
นางอรุณี รัตนชาญชัย
ประธานกรรมการ
นางสาวปวีณา ใจดี
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการ
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
กรรมการและเลขานุการ
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3. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสุพรรณี ธรรมไชย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1 กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง
3.1.1 งำนวิเครำะห์วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ประธานกรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
รองประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
กรรมการ
นางพรรณปพร นนทธิ
กรรมการ
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
กรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
นายวรรลพ เกิดผล
กรรมการ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.1.2 งำนขอเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐำนะ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ประธานกรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางวรีพร ขาเกิด
กรรมการและเลขานุการ
3.2 กลุ่มงำนจัดระบบบริหำรและพัฒนำองค์กร
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
หัวหน้ากลุ่มงานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
3.2.1 งำนข้อมูลงำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ประธานกรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.2.2 งำนจัดระบบบริหำรโรงเรียน
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ประธานกรรมการ
นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว
กรรมการ
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
กรรมการ
นายพรพล อ่าทอง
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
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3.2.3 งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
ประธานกรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการ
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
กรรมการ
นางรัตนาภรณ์ บริบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
3.2.4 งำนสมำคมศิษย์เก่ำ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
ประธาน กรรมการ
นายสาราญ สีแก้ว
กรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
กรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการและเลขานุการ
3.3 กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์
นายสาราญ สีแก้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
รองประธานกรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ คายวง
กรรมการ
นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล
กรรมการ
นายอนุชิต ดวงดาว
กรรมการ
นางสาวนลินี โพธิ์ลา
กรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
กรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.3.1 งำนเสียงตำมสำย
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
ประธานกรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
รองประธานกรรมการ
นางสาวศรีไพร ประหยัด
กรรมการ
นางสาวสมหมาย ช่างเจรจา
กรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
กรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการ
นางสาวธิดารัตน์ เวฬุมาศ
กรรมการ
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นางสาวณัฐมล ขันเขียว
นายมนตรี พันดร
นางสาวเจนจิรา นาคประเสริฐ
นางสาวกมลวรรณ กมลรัตน์
นางสาววิภาวรรณ ขุนใจ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์
นางรัญชนา ยะสะโน
3.3.2 งำนจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
นายปณิจักษณ์ เชยชม
นางสาวสรอุษา สุนทอง
นางสาวรัตนาภรณ์ คายวง
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
3.3.3 งำนจัดทำวำรสำรโรงเรียน
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
นายสาราญ สีแก้ว
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
นายวิทยา ศิลายศ
นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
นางสาวรัตนาภรณ์ คายวง
นายอนุชิต ดวงดาว
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
นายพงศ์พษิ ณุ นนทประสาท
นางสาวรัญชนา ยะสะโน
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
นางรุจรดา ทาเครือ
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
นายประทีป ไชโยธา
นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
3.3.4 งำนข่ำวหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์
นายวสันต์ กันชาติ
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
นายปราโมทย์ วงศ์คา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เสนอข่ำวสำรภำยนอกโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการ
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
กรรมการ
นายพงศกร ด่วนเดิน
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการ
Mr.Bryan Oniel Mangahas
กรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
กรรมการและเลขานุการ
นายพงศกร ด่วนเดิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.3.5 งำนช่ำงภำพ และวีดีทัศน์
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
ประธานกรรมการ
นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน
กรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการ
นางสาวจาลองลักษณ์ ซอกผา
กรรมการ
Mr.Bryan Oniel Mangahas
กรรมการ
นายพงศกร ด่วนเดิน
กรรมการและเลขานุการ
3.3.6 งำนพิธีกร
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
ประธานกรรมการ
นายวิทยา ศิลายศ
กรรมการ
นายสาราญ สีแก้ว
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
กรรมการและเลขานุการ
3.3.7 งำนดูแล Page โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ ใน Facebook
นายสาราญ สีแก้ว
ประธานกรรมการ
นางดวงรัตน์ โตงิ้ว
กรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
Mr.Bryan Oniel Mangahas
กรรมการ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการและเลขานุการ
3.3.8 งำนข้อมูลข่ำวสำร
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ประธานกรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
รองประธานกรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ คายวง
กรรมการ
นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล
กรรมการ
นายอนุชิต ดวงดาว
กรรมการ
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นางสาวนลินี โพธิ์ลา
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท
กรรมการ
นางชฎาพร รุ่งโรจน์
กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการและเลขานุการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.3.9 งำนโปสเตอร์/ข่ำวหน้ำเดียว
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
ประธานกรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
กรรมการ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการและเลขานุการ
3.4 กลุ่มงำนส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
นางสุพรรณี ธรรมไชย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
3.4.1 งำนสถิติกำรมำปฏิบัติรำชกำร
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
ประธานกรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.4.2 งำนกำรลำของข้ำรำชกำรครู
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
ประธานกรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.4.3 งำนทะเบียนประวัติ เครื่องรำชและบัตรประจำตัว
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ประธานกรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.4.4 งำนพัฒนำบุคลำกร
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ประธานกรรมการ
นางจุฑามาศ น้อยยม
กรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการและเลขานุการ
3.4.5 งำนเลื่อนขั้นเงินเดือนและเพิ่มค่ำจ้ำง
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ประธานกรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
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3.4.6 งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ประธานกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ
กรรมการ
หัวหน้าครูเวรประจาวัน
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.4.7 งำนดำเนินกำรสรรหำบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง
นางสุพรรณี ธรรมไชย
ประธานกรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.5 กลุ่มงำนวินัยบุคลำกรและกำรรักษำวินัย
นางสุพรรณี ธรรมไชย
หัวหน้ากลุ่มงานวินัยบุคลากรและการรักษาวินัย
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
ประธานกรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.5.1 งำนดำเนินกำรทำงวินัย
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
ประธานกรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
กรรมการและเลขานุการ
3.5.2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวินัย
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
ประธานกรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการและเลขานุการ
3.5.3 งำนเวรยำมรักษำกำรณ์
นายธวัช ฉุยฉาย
ประธานกรรมการ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
กรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการ
นางสุชัญญ์ญา อ่อนทอง
กรรมการและเลขานุการ
3.6 งำนสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลำกร
นางสุพรรณี ธรรมไชย
หัวหน้ากลุ่มงานสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
3.6.1 งำนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและองค์กร
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
ประธานกรรมการ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
กรรมการ
นายวิทยา ศิลายศ
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
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นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.6.2 งำนสโมสรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นางสุนิทรา เอมะสุวรรณ
ประธานกรรมการ
นางพรรณปพร นนทธิ
รองประธานกรรมการ
นายธวัช ฉุยฉาย
กรรมการ
นางวาสนา บัวอ้น
กรรมการ
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
กรรมการ
นางวชิราภรณ์ พรมณี
กรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
กรรมการ
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
กรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
นายวรรลพ เกิดผล
กรรมการ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
กรรมการ
นายปราโมทย์ วงศ์คา
กรรมการ
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการ
นางศิรดา กวินวัชรกุล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวไกรสุจิต ขีดขั้น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.7 กลุ่มงำนธุรกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3.7.1 งำนธุรกำร
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ประธานกรรมการ
นางสุพรรณี ธรรมไชย
กรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
3.7.2 งำนเลขำนุกำร
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
ประธานกรรมการ
นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นางสาวภัทราพร ศรีนุช
กรรมการและเลขานุการ
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4. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
นายเชษฐา กันนา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายพรพล อ่าทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
4.1 กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
4.1.1 งำนปกครอง
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
ประธานกรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการและเลขานุการ
4.1.2 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวสุนิศา เดียวสกุล
ประธานกรรมการ
นางสุมิตรา คานึงครวญ
รองประธาน
นางรัชนีพร อรุณวิง
กรรมการ (งานเยี่ยมบ้านนักเรียน)
นางวิลาวรรณ บุญญา
กรรมการ (งานเยี่ยมบ้านนักเรียน)
นายอัครเดช อภัยศรี
กรรมการ (งาน Scantool)
นางสายทิพย์ เนตรบุตร
กรรมการ (งาน Scantool)
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
กรรมการ (งานประชุมผู้ปกครอง)
นางสาววรรณิสา ร้อยกรอง
กรรมการ (งานประชุมผู้ปกครอง)
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
กรรมการและเลขานุการ
4.1.3 งำนระดับชั้น
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางจีรวรรณ กุลน้อย
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.1.4 งำนระเบียบวินัยควำมประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
- งำนระเบียบวินัยควำมประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นายวสันต์ กันชาติ
ประธานกรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
รองประธานกรรมการ
นางวาสนา ฉุยฉาย
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นายอานาจ มากอยู่
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นายสาราญ สีแก้ว
กรรมการ
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นายสด มอญกอดแก้ว
กรรมการ
นายอัครเดช อภัยศรี
กรรมการ
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
กรรมการ
นางจุฑามาศ น้อยยม
กรรมการ
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
กรรมการ
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
กรรมการ
นายอนุชิต ดวงดาว
กรรมการ
นางวชิราภรณ์ พรมณี
กรรมการ
นางสาวสรอุษา สุนทอง
กรรมการและเลขานุการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
- งำนระเบียบวินัยควำมประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
ประธานกรรมการ
นายวิทยา ศิลายศ
รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
กรรมการ
นางรัชนีพร อรุณวิง
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
กรรมการ
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
กรรมการ
นางสาวปวีณา ใจดี
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.1.5 งำนส่งเสริมพัฒนำคุณธรรม - จริยธรรมนักเรียน
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
ประธานกรรมการ
นายวิทยา ศิลายศ
รองประธานกรรมการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
กรรมการ
นางรัชนีพร อรุณวิง
กรรมการ
นางจาเนียน สังฆะมณี
กรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นายอานาจ มากอยู่
กรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางรัชฎา ผิวกาพล
กรรมการ
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นางปาริฉัตร ทองเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทองสุข มั่นเกิด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.1.6 งำนวันสำคัญทำงศำสนำ และวันสำคัญเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำงๆ
นายวิทยา ศิลายศ
ประธานกรรมการ
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
รองประธานกรรมการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
กรรมการ
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
กรรมการ
นางสาววาสนา บุญญา
กรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
นายอานาจ มากอยู่
กรรมการ
นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
กรรมการ
นางสาวชลิตา หาญกาย
กรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.1.7 งำนป้องกันแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
ประธานกรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
รองประธานกรรมการ
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
กรรมการ
นายอานาจ มากอยู่
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นางสุธาสินี หนูเกตุ
กรรมการ
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
กรรมการ
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
กรรมการ
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
กรรมการ
นางสาวจีระนุช สงพูล
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล
กรรมการ
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
กรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการ
นางสาวธัญพัฒน์ สีขาว
กรรมการ
นางปาริฉัตร ทองเพ็ง
กรรมการ
นางสาวศรัญญา มิ่งเมือง
กรรมการ
นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์
กรรมการ
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กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.1.8 งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน และสภำนักเรียน
นายวิทยา ศิลายศ
ประธานกรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
กรรมการ
นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู
กรรมการ
นางสาวกานดา ชลฤทธิ์
กรรมการ
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
กรรมการ
นางสาวสุนันทา แกมเงิน
กรรมการ
นางสาวชลิตา หาญกาย
กรรมการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ
นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
กรรมการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.1.9 งำนครูเวรประจำวัน
นายอัครเดช อภัยศรี
หัวหน้าครูเวรประจาวันจันทร์
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
หัวหน้าครูเวรประจาวันอังคาร
นางวชิราภรณ์ พรมณี
หัวหน้าครูเวรประจาวันพุธ
นางศิรดา กวินวัชรกุล
หัวหน้าครูเวรประจาวันพฤหัสบดี
นายวิทยา ศิลายศ
หัวหน้าครูเวรประจาวันศุกร์
4.1.10 งำนสำรวัตรนักเรียน
นายพรพล อ่าทอง
ประธานกรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
รองประธานกรรมการ
นายอานาจ ปาละหงษา
กรรมการ
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการและเลขานุการ
4.1.11 งำนจรำจรในโรงเรียน
นายวรรลพ เกิดผล
ประธานกรรมการ
ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ
รองประธานกรรมการ
นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการและเลขานุการ
4.1.12 งำน TO BE NUMBER ONE
นางสาวมธุริน ตุนีย์
ประธานกรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
รองประธานกรรมการ
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์
กรรมการ
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นางจีรวรรณ กุลน้อย
กรรมการ
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
กรรมการ
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
กรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
นางจุฑามาศ น้อยยม
กรรมการ
นายอนุชิต ดวงดาว
กรรมการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.2 กลุ่มงำนบริกำรด้ำนสุขภำพอนำมัย
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
ประธานกรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
รองประธานกรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นายสด มอญกอดแก้ว
กรรมการ
นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
4.3 กลุ่มงำนบริกำรด้ำนโภชนำกำร
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
ประธานกรรมการ
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
รองประธานกรรมการ
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
กรรมการ
นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว
กรรมการ
นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์
กรรมการ
นางสาวโยธากา วงษา
กรรมการ
นางสาวอรอนงค์ กาเงิน
กรรมการ
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.4 กลุ่มงำนโรงเรียนกับชุมชน
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน
4.4.1 งำนควำมสัมพันธ์ชุมชน
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ ประธานกรรมการ
นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์
รองประธานกรรมการ
นายสาราญ สีแก้ว
กรรมการ นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ กรรมการ นายวิทยา ศิลายศ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ กรรมการ นางสาวศรีไพร ประหยัด
นางจุฑามาศ น้อยยม
กรรมการ นางวรีพร ขาเกิด
นางอัญชลี ศิริจรรยา
กรรมการ นายพรพล อ่าทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ นายวสันต์ กันชาติ
กรรมการ
นายอนุชิต ดวงดาว
กรรมการ นายปณิจักษณ์ เชยชม
กรรมการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการ นางสาวสรอุสา สุนทอง
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ กรรมการ นางสุธาสินี หนูเกตุ
กรรมการ
นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง
กรรมการ นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์ กรรมการ
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
กรรมการ นายประทีป ไชโยธา
กรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
กรรมการ นางสาวศรัญญา มิ่งเมือง
กรรมการ
นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
กรรมการ นางสาวชลิตา หาญกาย
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นางวชิราภรณ์ พรมณี
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.4.2 งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
นายสาราญ สีแก้ว
ประธานกรรมการ
นางสาวพับพึง ชูกาลัง
รองประธานกรรมการ
นางสาวทองสุข มั่นเกิด
กรรมการ
นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์
กรรมการ
นางบุญนิสา กรองใจ
กรรมการ
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
กรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ
กรรมการและเลขานุการ
4.4.3 งำนให้บริกำรชุมชน
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
ประธานกรรมการ
นางจุฑามาศ น้อยยม
รองประธานกรรมการ
นางสุธาสินี หนูเกตุ
กรรมการ
นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์
กรรมการ
นายปณิจักษณ์ เชยชม
กรรมการ
นางสาวสรอุษา สุนทอง
กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ ศิริประโชติ
กรรมการและเลขานุการ
4.4.4 งำนส่งเสริมควำมรู้แก่ชุมชน
นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์
ประธานกรรมการ
นายยุทธพงศ์ มูลละออง
รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์
กรรมการ
นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นางสาวณัฐิยา เอี่ยมสุดใจ
กรรมการ
นางสาวชลิตา หาญกาย
กรรมการ
นายวิทยา ศิลายศ
กรรมการและเลขานุการ
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4.4.5 งำนพัฒนำองค์กรร่วมกับสมำคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยำ
นางศิรดา กวินวัชรกุล
ประธานกรรมการ
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
รองประธานกรรมการ
นางอาจารี คาสุวรรณ
กรรมการ
นางบุญนิสา กรองใจ
กรรมการ
นางพรรณปพร นนทธิ
กรรมการและเลขานุการ
4.4.6 งำนสวัสดิกำรสมุด
นายวรรณชัย ทะนะแก้ว
ประธานกรรมการ
นางวลัยลักษณ์ ประกิจ
รองประธานกรรมการ
นางอาจารี คาสุวรรณ
กรรมการ
นางบุญนิสา กรองใจ
กรรมการ
นางสาวปิยะนันท์ ม่วงอ่า
กรรมการ
นายสมพงษ์ กลับเส็ง
กรรมการ
นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์
กรรมการ
นางอรุณี รัตนชาญชัย
กรรมการและเลขานุการ
4.5 กลุ่มงำนธุรกำร และเลขำนุกำร
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ และเลขานุการ
4.5.1 งำนแผนงำนและสำรสนเทศ
นางสาวจีระนุช สงพูล
ประธานกรรมการ
นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคาจันทร์
กรรมการ
นางอัญชลี ศิริจรรยา
กรรมการ
นางรุจรดา ทาเครือ
กรรมการเลขานุการ
4.5.2 งำนสำรบรรณ
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
ประธานกรรมการ
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
รองประธานกรรมการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการ
นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
4.5.3 งำนพัสดุและกำรเงิน
นางปาริฉัตร ทองเพ็ง
ประธานกรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
รองประธาน
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการ
นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง
กรรมการและเลขานุการ
4.6 กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน
นายพรพล อ่าทอง
ประธานกรรมการ
นายสายันต์ อินต๊ะกัน
รองประธานกรรมการ
นางวาสนา ฉุยฉาย
กรรมการ
นางรัญชนา ยะสะโน
กรรมการ
นายอานาจ มากอยู่
กรรมการ
นายฐาปกรณ์ รอดทัพ
กรรมการ
นายสาราญ สีแก้ว
กรรมการ
นายสด มอญกอดแก้ว
กรรมการ
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นายอัครเดช อภัยศรี
นางจุฑามาศ น้อยยม
นางสาวฐิติมา พูลเกษม
นางวชิราภรณ์ พรมณี
นายวิทยา ศิลายศ
นางรัชนีพร อรุณวิง
นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุล
นางจุฑาพร วงศ์เกตุ
นายประทีป ไชโยธา
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
นางรัญชนา ยะสะโน
นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ
นายวสันต์ กันชาติ
นายอนุชิต ดวงดาว

กรรมการ
นางสายรุ้ง จันทร์สุข
กรรมการ
นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า
กรรมการ
นายอานัติ ปะวาระณะ
กรรมการ
นางสาวสรอุษา สุนทอง
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม
กรรมการ
นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ
กรรมการ
นายภัทรภณ บุญมาสืบ
กรรมการ
นางสาวปวีณา ใจดี
กรรมการ
นางสาวธนัชพร สุขลาภ
กรรมการ
นางสุภาพร ธรรมขันธ์
กรรมการ
นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม
กรรมการ
นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ เพื่อให้เกิดผลดี
ต่อนักเรียนและโรงเรียนโดยรวม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 25๖4

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

