
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
ที ่   48  / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่   
........................................................ 

 การบริหารงานจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น  บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการร่วมคิด  ร่วมกันทำงาน และร่วมรับผิดชอบงานที่ได้
มอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆของโรงเรียน  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย  สำเร็จด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูรับผิดชอบปฏิบัติงาน และกำกับ ติดตามงานของฝ่ายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. นางสาว กาญจนา  เกตุเวชช ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนวยการดูแล  
ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผลงาน การบริหารงานทั้ง  4  ฝ่ายงาน 
  2.นายชาญยุตย์  วชิรศิริ   ตำแหน่ง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  ในกรณีที่
ผู้รักษาราชการแทนไม่อยู่ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ในการรักษาราชการแทน ตามลำดับดังนี้  
  1. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร 
  2. นายสิทธิเดช  เนตรัก 
รับผิดชอบช่วยผู้อำนวยการ และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ปฏิบัติงาน  ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผล
งานในฝ่ายงาน ต่อไปนี้ 
  1. งานบริหารวิชาการ  2. งานบริหารงบประมาณ  
  3. งานบริหารงานบุคคล 4. งานบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 

 3. หัวหน้างานทั้ง  4 ฝ่ายงานและกิจกรรมนักเรียน รับผิดชอบปฏิบัติงานต่าง ๆในฝ่ายที่ได้รับ
มอบหมายและดูแล กำกับ  ติดตาม ประเมินผลงาน  ในฝ่ายงาน  ดังต่อไปนี้  
 1. นายชาญยุตย์  วชริศิริ ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารงานบุคคล   
 2. นางสาวสุวิมล  สีแซก ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 3. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 4. นายสิทธิเดช  เนตรัก ปฏิบัติหน้าที่  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 4.หัวหน้าช่วงชั้น มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ,ประสานงาน  ดูแล กำกับ  ติดตาม ประเมินผลงานในแต่ละ 
ช่วงชั้น ดังต่อไปนี้ 
  1.นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์ หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 
  2.นางฉวีวรรณ  พรหมขจร หัวหน้าระดับประถมศึกษา   (ป.1- ป.3) 
  3.นายชาญยุตย์ วชิรศิริ หัวหน้าระดับประถมศึกษา   (ป.4- ป.6)  
  4.นายสิทธิเดช  เนตรัก  หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา    (ม.1 – ม.3) 

5. งานวิชาการประกอบด้วย 
  1.  นางสาวสวุิมล  สีแซก     หัวหน้า 
  2.  นางสาวสุกัญญา  ราชบุร ี    ผู้ช่วย 

 



  3.  นางฉวีวรรณ  พรหมขจร   ผู้ช่วย 
  4. นายชาญยุตย์  วชริศิริ    ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุกัลยา  บุญศร ี   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวนริสรา  แก้วทอง   ผู้ช่วย 
  7. นายสิทธิเดช  เนตรัก    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์   ผู้ช่วย 
  9. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง   ผู้ช่วย  

 5.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่ปฏิบัติงาน,ประสานงาน  ดูแล กำกับ  ติดตาม   
       ประเมินผลงานในกลุ่มสาระ  ดังต่อไปนี้ 
  1.นางมณีฉาย  พิศการณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.นายสิทธิเดช  เนตรัก  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
  3.นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  4.นางอรนิตย์  พิจารณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
  5.นายสิทธิเดช  เนตรัก  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  6.นางโสภินันท์  ถนามนาม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  7.นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ              
  8.นางสาวสุกัลยา  บุญศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  9.นางฉวีวรรณ  พรหมขจร   หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 5.2 งานทะเบียน  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุวิมล  สีแซก    หัวหน้า 
  2. นางสาวสุกัลยา  บุญศร ี   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง   ผู้ช่วย 
  4. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย   ผู้ช่วย 

 5.3 งานห้องสมุด 
  1. นางโสภินันท์  ถนอมนาม   หัวหน้า 
  2. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรชีา   ผู้ช่วย 
  4. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค ์   ผู้ช่วย 
  5. นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวสุกัญญา  ราชบุร ี   ผู้ช่วย 
  7. นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก   ผู้ช่วย 
  8. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ  ผู้ช่วย 

 5.4 งานเด็กพิเศษ 
  1. นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก   หวัหน้า 
  2. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร   ผู้ช่วย 

 5.5 งานนิเทศ 
  1. นางสาวสุวิมล  สีแซก    หัวหน้า 
  2. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร   ผู้ช่วย 
  3. นายสิทธิเดช  เนตรัก    ผู้ช่วย 



  4. นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์   ผู้ช่วย 

5.6 งานแนะแนว 
  1. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี   หัวหน้า 
  2. นางอรนิตย์  พิจารณ์    ผู้ช่วย 
  3. นายสิทธิเดช  เนตรัก    ผู้ช่วย 

5.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1. นายสิทธิเดช  เนตรัก    หัวหน้า 
  2. นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวพรพนา  สุขแก้ว   ผู้ช่วย 
  4. นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์   ผู้ช่วย 
  5. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ  ผู้ช่วย 
  6. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร   ผู้ช่วย 
  7. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย    ผู้ช่วย 
  8. นางธัญญา  อ่วมเทศ    ผู้ช่วย 
  9. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง   ผู้ช่วย 
  10. นางสาวสุภาพร  แซ่โหลย้   ผู้ช่วย 
  11. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ   ผู้ช่วย 
  12. นายชาญยุตย์  วชิรศิริ   ผู้ช่วย 
  13. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์   ผู้ช่วย 
  14. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีชา   ผู้ช่วย 
  15. นางสาวนริศรา  แก้วทอง   ผู้ช่วย 
  16. นางอรนิตย์  พิจารณ์    ผู้ช่วย 
  17. นางโสภินันท์ ถนอมนาม   ผู้ช่วย 
  18. นางสาวศรสวรรค์  จนัทร์มาลี   ผู้ช่วย 
  19. นางมณีฉาย  พิศการณ์   ผู้ช่วย 
  20. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี   ผู้ช่วย 
  21. นางสาวสุวิมล  สีแซก   ผู้ช่วย 
  22 นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก                         ผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  23.นางสาวปริตา  มาศทอง   ผู้ช่วย 

 5.8  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. นางสาวสุวิมล  สีแซก    หัวหน้า 
  2. นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวพรพนา  สุขแก้ว   ผู้ช่วย 
  4. นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวจันทร์ฤดี สุทธิรัตน์   ผู้ช่วย 
  6. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย    ผู้ช่วย 
  7. นางธัญญา  อ่วมเทศ    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง   ผู้ช่วย 
  9 นางโสภินันท์  ถนอมนาม   ผู้ช่วย 
  10.ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ   ผู้ช่วย 



  11. นายชาญยุตย์  วชิรศิริ   ผู้ช่วย 
  12. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์   ผู้ช่วย 
  13. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีชา   ผู้ช่วย 
  14. นางสาวสุภาพร  แซ่โหลย้   ผู้ช่วย 
  15. นางอรนิตย์  พิจารณ์    ผู้ช่วย 
  16. นายสิทธิเดช  เนตรัก    ผู้ช่วย 
  17. นางสาวศรสวรรค์  จันทร์มาลี   ผู้ช่วย 
  18. นางมณีฉาย  พิศการณ์   ผู้ช่วย 
  19. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร   ผู้ช่วย 
  20. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี   ผู้ช่วย 
  21. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ  ผู้ช่วย 
  22. นางสาวพิมพ์ริกา สุขตะโก   ผู้ช่วย 
  23. นางสาวนริศรา  แก้วทอง   ผู้ช่วย 
  24. นางสาวปริตา มาศทอง   ผู้ช่วย 

 5.9 ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา  มีหน้าทีป่ฏิบัติงาน  ดูแล ปกครองนักเรียน/ให้คำปรึกษา 
 ประจำชั้นเรียนและ จัดทำเอกสารธุรการประจำชั้น  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1.  ชั้นอนุบาล 2/1     นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี   

2.  ชั้นอนุบาล 2/2     นางสาวพรพนา  สุขแก้ว 
  3.  ชั้นอนุบาล 3/1     นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์ 
  4.  ชั้นอนุบาล 3/2   นางสาวจันทร์ฤดี สุทธิรัตน์ 
  5.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ   
  6.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2  นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง 
  7.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  นางขนษิฐา  ศรีอุทัย  
  8.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2  นางธัญญา  อ่วมเทศ 
  9.  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  นางฉวีวรรณ  พรหมขจร 
            10. ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3/2  นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก 
           11. ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  นางโสภินันท์  ถนอมนาม 
           12. ชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2  นางอรนิตย์  พิจารณ์ 
           13. ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย,นายชาญยุตย์  วชิรศิริ 
           14. ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  นางสาวปริตา  มาศทอง 
           15. ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1  นางสาวนิภาวรรณ  ปรีชา 

16. ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2  นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์ 
           17. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  นายสิทธิเดช  เนตรัก 
           18. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  นางมณีฉาย  พิศการณ์ 
           19. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  นางสาวสุกัลยา  บุญศรี , 

ว่าที่ ร.ต. วราพล ทองกะแดะ 
           20. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2  นางสาวศรสวรรค์  จันทร์มาลี  
           21. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  นางสาวนริศรา  แก้วทอง 

22. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2  นางสาวสุวิมล  สีแซก 

 



 

5.10.ครูสอนวิชาลูกเสือ- เนตรนารี มีหน้าที่สอน นักเรียนตามระดับชั้นที่มอบหมาย   

มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

 5.10.1 ลูกเสือสำรอง  มอบให้ นางฉวีวรรณ  พรหมขจร  มีหน้าที่เป็นหัวหน้ากิจกรรม 
 ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  และมีผู้รับผิดชอบการเรียน 
 การสอประกอบด้วย  
  1. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร     หัวหน้า 
  2.นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง    ผู้ช่วย 
  3. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย     ผู้ช่วย 
  4. นางธัญญา  อ่วมเทศ     ผู้ช่วย 
  5.นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก    ผู้ช่วย 
  6.ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วชิัยดิษฐ   ผู้ช่วย 

 5.10.2 ลูกเสือสามัญ – เนตรนารี  มอบให้ นางอรนิตย์  พิจารณ์  มีหน้าทีเ่ป็นหัวหน้า 
 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  และมผีู้รับผิดชอบ 
 การเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
  1. นางอรนิตย์  พิจารณ์     หัวหน้า    
  2. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์     ผู้ช่วย 
  3. นางโสภินันท์  ถนอมนาม     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวพิสุภาพร  แซ่โหลย้     ผู้ช่วย 
  5. นางสาวนิภาวรรณ  ปรชีา    ผู้ช่วย 

6. นายชาญยุตย์  วชริศิริ     ผู้ช่วย 
7. นางสาวปริตา  มาศทอง    ผู้ช่วย 

5.10.3 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – เนตนารี   มอบให้ นายสิทธิเดช  เนตรัก มีหน้าที่เป็นหัวหน้า 
กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3  และมีผู้รับผิดชอบการ 
เรียนการสอน ประกอบด้วย 
  1. นายสิทธิเดช  เนตรัก     หัวหน้า    
   2. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี    ผู้ช่วย 

3. นางมณีฉาย  พิศการณ์     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวนริศรา  แก้วทอง    ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี    ผู้ช่วย      
  6. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ    ผู้ช่วย 
  7. นางสาวสุวิมล  สีแซก     ผู้ช่วย 

5.11. กิจกรรมนักเรียน มีหน้าที่จัดหารูปแบบกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย 
  1. นางอรนิตย์  พิจารณ์     หัวหน้า 
  2. นายชาญยุตย์  วชริศิร ิ     ผู้ช่วย 
  3. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย     ผู้ช่วย 
  5. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย     ผู้ช่วย 
  6. ว่าที่ ร.ต. หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วย 



  7. นายสิทธิเดช  เนตรัก     ผู้ช่วย 
  8. นางมณีฉาย  พิศการณ์     ผู้ช่วย 
  9. นางโสภินันท์  ถนอมนาม     ผู้ช่วย 
  10. นางสาวสุวิมล  สีแซก     ผู้ช่วย 
  11. นางสาวนริศรา  แก้วทอง     ผู้ช่วย 

 6. งานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย  
  1. นายชาญยุตย์  วชริศิริ     หวัหน้า 
  2. นางสาวสุวิมล  สีแซก     ผู้ช่วย 
  3. นางอรนิตย์  พิจารณ์     ผู้ช่วย 
   4. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์     ผู้ช่วย 

  6.1 ครูเวรประจำวันและช่วยงานโครงการอาหารกลางวัน  มีหน้าที่ปฏิบัติงาน  
  1.ดูแลเวรประจำวันและรับ-ส่งนักเรียนเช้า-เย็น  ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึง  18.00 น. 
  2.ดูแลนักเรียนทำความสะอาดเขตบริการ และโรงอาหารในเวลากลางวัน 
  3.ช่วยงานโครงการอาหารกลางวัน      มีผู้รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี้ 
   ครูเวรวันจันทร์  และช่วยงานโครงการอาหารกลางวัน    ประกอบด้วย 
  1.นางสาวสุวิมล  สีแซก (หัวหน้า)  
  2. นางสาวนริศรา  แก้วทอง 
  3. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์ 
  4. นางสาวจันทร์ฤดี สุทธิรตัน์ 
  5. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย 
   ครูเวรวันอังคาร  และช่วยงานโครงการอาหารกลางวัน    ประกอบด้วย 
  1.นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก  (หัวหน้า)  
  2. นางวาสนา  สมบัติพิบูล 
  3. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย 
  4. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี 
  5. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ    
   ครูเวรวันพุธ  และช่วยงานโครงการอาหารกลางวัน    ประกอบด้วย 
  1. นายชาญยุตย์  วชริศิริ (หัวหน้า)  
  2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรชีา 
  3. นางมณีฉาย  พิศการณ์ 
  4. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง 

  5. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ  

   ครูเวรวันพฤหัสบดี  และช่วยงานโครงการอาหารกลางวัน    ประกอบด้วย 
  1. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร (หัวหนา้)  
  2. นายสิทธิเดช  เนตรัก   
  3. นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี 
  4. นางโสภินันท์  ถนอมนาม 
  5. นางสาวปริตา  มาศทอง 

 



   ครูเวรวันศุกร์  และช่วยงานโครงการอาหารกลางวัน    ประกอบด้วย 
  1.นางธัญญา  อ่วมเทศ (หัวหน้า)  
  2. นางสาวพรพนา  สุขแก้ว 
  3. นางอรนิตย์  พิจารณ์   
  4. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี 

 7. งานบริหารงานทั่วไป  
  1. นายสิทธิเดช  เนตรัก    หัวหน้า 
  2. นางธัญญา  อ่วมเทศ    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุกัญญา   ราชบุร ี    ผู้ช่วย 
  4. นางมณีฉาย  พิศการณ์    ผู้ช่วย 
  5. นายชาญยุตย์  วชริศิริ    ผู้ช่วย 
  6. นางอรนิตย์  พิจารณ์    ผู้ช่วย 
  7. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ    ผู้ช่วย 
  8. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร    ผู้ช่วย 
  9. นายสายัน  อ่วมเทศ    ผู้ช่วย  

  7.1 อาหารกลางวัน  
    1.  นางธัญญา  อ่วมเทศ     หวัหน้า 
  2.  นางมณีฉาย  พิศการณ์    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี    ผู้ช่วย 
  5. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี    ผู้ช่วย 
  6. นางสาวพรพนา  สุขแก้ว    ผู้ช่วย 
  7. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วย 
  8. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย    ผู้ช่วย 

 7.2 งานสหกรณ์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
  1. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย     หัวหน้า 
  2. นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง    ผู้ช่วย 
  4. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร    ผู้ช่วย 

 7.3 งานสภานักเรียน 
  1. นางสาวสุวิมล  สีแซก     หัวหน้า 
  2. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรชีา    ผู้ช่วย 
  4. นางสาวสุกัลยา  บุญศร ี    ผู้ช่วย 

 7.4 งานอนามัยโรงเรียน 
  1. นางมณีฉาย  พิศการณ์     หัวหน้า 
  2. นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี    ผู้ช่วย 
  3.ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ   ผู้ช่วย  
  4. นางสาวนิภาวรรณ  ปรชีา    ผู้ช่วย 



 

 7.5  งานกีฬา 
  1. นายสิทธิเดช  เนตรัก     หัวหน้า 
  2. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ    ผู้ช่วย 
  3. นายสายัน  อ่วมเทศ     ผู้ช่วย 

 7.6 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  1. นางสาวนริศรา   แก้วทอง    หัวหน้า 
  2. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย    ผู้ช่วย 
  3. นางสาวปริตา  มาศทอง    ผู้ช่วย 
  4. นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์    ผู้ช่วย 

 7.7 งานอาหารเสริม (นม ) 
  1. นายชาญยุตย์  วชริศิริ     หวัหน้า 

2. นางสาวสุกัญญา  ราชบุร ี    ผู้ช่วย 
  3. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร    ผู้ช่วย 

 7.8  งานอาคารสถานที่ 
  1. นายสิทธิเดช  เนตรัก     หัวหน้า 
  2.ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วชิัยดิษฐ   ผู้ช่วย 
  3. นางฉวีวรรณ  พรหมขจร    ผู้ช่วย 
  4. นายสายัน  อ่วมเทศ     ผู้ช่วย 
  5. นายชาญยุตย์  วชริศิร ิ     ผู้ช่วย 
  6. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ    ผู้ช่วย 

  7.8 งานธุรการ-งานสารบรรณ  มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ธุรการ-งานสารบรรณ ตามขอบข่าย 
  บทบาทหน้าที่ ภารกิจงานของธุรการโรงเรียน   มีผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
              1. นางอรนิตย์  พิจารณ์    หัวหน้างาน   
              2. นางสาวจินตนา  แสนมี ่    เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  3. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย    ผู้ช่วย  

 7.9 หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน  มีหน้าที่ปฏิบัติงานสารสนเทศของโรงเรียน                
 มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี    หวัหน้าคณะทำงาน 
  2. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย    คณะทำงาน 
  3. นางสาวจินตนา  แสนมี ่    คณะทำงาน 
  4. นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก    คณะทำงาน 

 7.10 ห้องพิเศษต่างๆ มีหน้าที่ปฏิบัติงาน ,ประสานงาน  ดูแล รักษา ให้บริการห้องต่างๆ    

  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

   ห้องสวัสดิการร้านค้าในโรงเรียน ( สหกรณ์โรงเรยีน ) มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย (หัวหน้า)   
  2.นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก    
  3.นางฉวีวรรณ  พรหมขจร 



  4. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง  

   ห้องคอมพิวเตอร์ มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี (หัวหน้า)  
  2. นางสาวสุภาพร  แซ่โหล้ย 

   ห้องวิทยาศาสตร์  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์ (หัวหน้า) 
  2. นางสาวสุวิมล  สีแซก  

   ห้องดนตรี  / ห้องทะเบียน  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางสาวปริตา  มาศทอง (หัวหน้า) 
  2. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ         

   ห้องศูนย์ ICT   มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางสาวสุภาพร   แซ่โหล้ย (หัวหน้า) 
  2. นางสาวศรสวรรค์  จันทรม์าลี     

   ห้องภาษาต่างประเทศ    มีผู้รับผิดชอบดังนี้     
  1. นางสาวสุกัลยา  บุญศรี (หัวหน้า) 
  2. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง 

  ห้องพยาบาล   มีผู้รับผิดชอบดังนี้  
  1.นางมณีฉาย  พิศการณ์ (หัวหน้า) 
  2. นางสาวสุวิมล  สีแซก 
  3. นางสาวนริศรา  แก้วทอง 

  ธนาคารโรงเรียน   มีผู้รบัผิดชอบดังนี้ 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีชา (หัวหน้า) 
2. นางสาวนริศรา  แก้วทอง 
3. นางสาวปริตา  มาศทอง 
4. นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์ 

   ห้องพิเศษตามสาระต่างๆ  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1.ครูผู้สอนสาระนั้นๆ 

   ห้องน้ำชาย หญิง   มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. ครูเวรประจำวันทุกวัน 
  2. นายสายัน  อ่วมเทศ 

   ห้องประชุมบัวเขียว / โรงอาหาร  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นายสายัน  อ่วมเทศ 
  2. ว่าที่ ร.ต.วราพล  ทองกะแดะ 

  ห้องสมุด มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1. นางโสภินันท์  ถนอมนาม (หัวหน้า) 
2. นางสาวศรสวรรค์ จันทร์มาลี 
3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีชา 



4. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์ 
5. นางวาสนา  สมบัติพิบูลย์ 
6. นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี 
7. นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก 
8. ว่าที่ ร.ต.หญิง เครือวัลย์  วิชยัดิษฐ 

   บ้านพักครู  มีผู้รบัผิดชอบดังนี้ 
  1.นางสาวสุกัญญา  ราชบุรี (หวัหน้า) 
  2. ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือวัลย์  วิชัยดิษฐ  
  3. นางมณีฉาย  พิศการณ์ 
  4. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง  

 8. งานการเงิน - พัสดุ  มีหน้าที่ปฏิบัติงาน การเงิน-พัสดุ ตามขอบข่ายบทบาทหน้าที่ ภารกิจงานของ 
 การเงิน-พัสดุ   มีผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

งานพัสดุ คุรภัณฑ์ 
              1. นางสาวพัชรียา  เทพณรงค์  หัวหน้างานพัสดุ   
              2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรชีา  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
  3.นางสาวพิมพ์ริกา  สุขตะโก      เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 งานการเงิน 
  1. นางขนษิฐา  ศรีอุทัย  หัวหน้างานการเงิน 
  2. นางอรนิตย์  พิจารณ์  เจ้าหน้าที่การเงิน 
  3. นางสาวจุฬาภรณ์  บุญคล่อง  เจ้าหน้าที่การเงิน  

 9. สวัสดิการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ประกอบด้วย 
  1. นายชาญยุตย์  วชริศิริ  ผู้จัดการ 
  2. นางขนิษฐา  ศรีอุทัย  กรรมการ 
  3. นางอรนิตย์  พิจารณ์  กรรมการ 
  4. นางสาวจินตนา  แสนมี ่  กรรมการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถและประสานงาน
กับบุคคลที่เก่ียวข้อง  ให้ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกฝ่ายงาน จนเกิดผลดีและ มี
ประสิทธิภาพแก่ทางราชการ มิก่อให้เกิดความเสียหายแก่   ทางราชการเป็นอันขาด    
 อนึ่ง  การดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งในและนอกสถานศึกษาให้ถือเป็นหน้าที่ของครู 
ทุกคน ที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง 

  ทัง้นี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

                                     สั่ง  ณ  วันที่  14 มิถุนายน  พ.ศ.2564 

 
                           (นางสาวกาญจนา  เกตุเวชช์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 
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