
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ที่  20  /  2561 

เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ในฝ่ำยงำนต่ำงๆ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีความคล่องตัว  สอดคล้องกับภารกิจตามบริบท

ของโรงเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนผลการ

ด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่  อาศัย  อ านาจพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  มาตรา  27(1)  และมาตรา  86  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2561  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน  

ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

1.1  นายประยงค์ ด่วนเดิน ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

1.2  นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

2. กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 

2.1  นางจ าเรียง ใจกว้าง ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

2.2  นายพิชัย  บุญชูประภา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

  / หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 

2.3  นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.4  นางสาวชนกพร ทองปาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกลุ่มงานบริหารบุคคล /  

  เจ้าหน้าที่สารสนเทศฝ่าย 

2.5  นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

2.6  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ และ  

  ICTกลุ่มงานบริหารบุคคล 

2.7  นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรม 

2.8  นางสาวพิมพิไล  กัญญา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ 

2.9  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการลาและลงชื่อปฏิบัติราชการ 

 



3. กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 

3.1  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

3.2  นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ต าแหน่ง หัวหน้างานวัดและประเมินผล 

3.3  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง ต าแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน 

3.4  นางอารมย์  เทพเก้ือ ต าแหน่ง หัวหน้างานส านักงานวิชาการ/งานหลักสูตร 

3.5  นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

3.6  นายเดชศรี  สุวิรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ GPA 

3.7  นายเจนณรงค์  พันทวี ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.8  นางสาวนิธิยา  ทองยวน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

3.9  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ต าแหน่ง เลขานุการกลุ่มงานบริหารวิชาการ/ 

  เจ้าหน้าที่งานโครงการ 

3.10 นางสาวปัทมา  ใจชื่น ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 

3.11 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 

3.12 นางอัญวีณ์  หนูอุไร ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล 

3.13 นางสาวธิติมา  เดชภักดี ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล 

3.14 นางสาวดาราราย  กัววงศ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ/เจ้าหน้าที่สารสนเทศฝ่าย 

3.15 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 

3.16 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม ต าแหน่ง บรรณารักษ์ / งานสถานศึกษาพอเพียง 

3.17 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ ต าแหน่ง หัวหน้างานแนะแนว / งานบริการศึกษารวบรวม 

  ข้อมูลนักเรียน / งานบริการให้การปรึกษา /  

  งานบริการจัดวางตัวบุคคล / งานบริการติดตาม 

  ประเมินผล 

3.18 นางกรกมล  นาคบังเกิด ต าแหน่ง เจ้าที่งานแนะแนว / งานบริการสนเทศ /  

  งานบริการให้การปรึกษา / งานบริการติดตาม 

  ประเมินผล / เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 

3.19 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ ต าแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม / เจ้าที่งานแนะแนว /  

  งานบริการให้การปรึกษา / งานบริการจัดวางตัว 

  บุคคล / งานบริการติดตามประเมินผล 

3.20 นางสาวกรธิดา  กิมาคม ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 



3.21 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข ต าแหน่ง เลขานุการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /  

  งานกิจกรรมสภานักเรียน 

3.22 นางสาวปาลินี  เพชรทอง ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 

  สาธารณะประโยชน์ / งานสถานศึกษาพอเพียง 

4. กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 

4.1  นายณรงค์ ศิริยงค ์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

4.2  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ต าแหน่ง งานเวรประจ าวัน 

4.3  นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ต าแหน่ง งานระบบพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม 

4.4  นางสาวอังคณา  ทองด า ต าแหน่ง งานระบบพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม /  

  งานส านักงาน / งานสถานศึกษาพอเพียง 

4.5  นายนาวิน  โพธิ์ศรี ต าแหน่ง งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม /  

  หัวหน้างานลูกเสือ 

4.6  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย ต าแหน่ง งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / งานระบบดูแล 

  ช่วยเหลือนักเรียน 

4.7  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ ต าแหน่ง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.8  นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร ต าแหน่ง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน /  

  งานวัดและประเมินผล 

4.9  นายปรีชา  อิสระ ต าแหน่ง งานโรงเรียนสีขาว 

4.10 นายธิรพงษ์  คงด้วง ต าแหน่ง งานโรงเรียนสีขาว / งานวัดและประเมินผล / งาน 

  สถานศึกษาพอเพียง 

4.11 นายสุนทร เหล่าอั้น ต าแหน่ง งานวินัย  จราจรและรักษาความปลอดภัย 

  บนท้องถนน 

4.12 นายมะยาดี  ดาบู ต าแหน่ง งานวินัย  จราจรและรักษาความปลอดภัย 

  บนท้องถนน 

4.13 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร ต าแหน่ง งานวินัย  จราจรและรักษาความปลอดภัย 

  บนท้องถนน 

4.14 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ต าแหน่ง งานระบบพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม /  

  งานสถานศึกษาพอเพียง 

4.15 นางสาวนฤมล  สารขิา ต าแหน่ง งานส านักงาน / เจ้าหน้าที่สารสนเทศฝ่าย 

 



5. กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
5.1  นางสุลีพร  ดีทอง ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์ 

5.2  นางสาวพัชริณี  สมผล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน / ควบคุมเงินนอกงบประมาณ 

5.3  นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน / ควบคุมเงินในงบประมาณ 

5.4  นางสาวยุภาพร  บุญเทียม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี 

5.5  นางสายฝน  ราษีงาม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่งานธนาคาร 

  โรงเรียน / อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5.6  นางสาวรักชนก  โสอินทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ / เบิกเงินงบประมาณ 

  จากเขต 

5.7  นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายพัสดุ /   

  ลงทะเบียนพัสดุ / ตรวจสอบพัสดุประจ าปี /  

  สวัสดิการการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 

5.8  นางนฤมล ทิพย์พินิจ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ / สารบรรณฝ่าย / เลขาฝ่าย 

  เจ้าหน้าที่สารสนเทศฝ่าย 

5.9  นางกรกมล  นาคบังเกิด ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 

5.10 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายพัสดุ /  

  เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 

5.11 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ / สารบรรณฝ่าย /  

  งานจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายพัสดุ 

6. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

6.1  นายธนิต  ดีทอง ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป 

6.2  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ต าแหน่ง หัวหน้างานแผนงานและงานควบคุมภายใน  

6.3  นายอาวุธ  จันทร์เมือง  ต าแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที ่

6.4  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป/  

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

6.5  นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน  ต าแหน่ง หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม / หัวหน้างาน 

  สถานศึกษาพอเพียง 

6.6  นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  ต าแหน่ง หัวหน้างานโภชนาการ/หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า  

6.7  นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ/ หัวหน้างานพัฒนาเครือข่าย 



  คอมพิวเตอร์/ เจ้าหน้าที่ระบบวัดผล (SGS)/  

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 

6.8  นายภราดร  ไชยเขียว  ต าแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  (ICT) / หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) / หัวหน้า 

  งานพัฒนาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  

6.9  นายสัญชัย  พิกุลงาม  ต าแหน่ง หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน/ เจ้าหน้าที่งาน 

  บริการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/  

  เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรม   

6.10 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรม/  

  เจ้าหน้าที่งานบริการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

  ผู้เรียน 

6.11 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  ต าแหน่ง หัวหน้างานบริการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

  ผู้เรียน/ เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศโรงเรียน/ เลขา 

  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

6.12 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน  ต าแหน่ง หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

6.13 นายอรรถพล  พลวัฒน์  ต าแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ 

  ปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่  

  (งานรักษาความปลอดภัย งานสาธารณูปโภค งาน 

  ยานพาหนะ )    

6.14 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงานควบคุมภายใน 

6.15 นายเอกชัย  อะหลีแอ  ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา      

6.16 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  ต าแหน่ง หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน   

6.17 นายฉัตรชัย  ทองหีต  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (งานออกแบบเขียน 

  แบบ / งานปรับปรุงซ่อมแซม) 

6.18 นายภานุวัฒน์  คงเจาะ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์/ เจ้าหน้าที่ 

  งานภูมิทัศน์และสิงแวดล้อม / เจ้าหน้าที่งานอาคาร 

  สถานที่ (หัวหน้าอาคาร /งานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส) 

6.19 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส านักงานบริหารทั่วไป /เจ้าหน้าที่ 

  แผนงานและควบคุมภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป /  



  เจ้าหน้าที่สารสนเทศฝ่าย 

6.21 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน  ต าแหน่ง หัวหน้างานพยาบาล / เจ้าหน้าที่โภชนาการ 

6.22 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสัมพันธ์ชุมชน 

6.23 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงานประกันคุณภาพ 

  สถานศึกษา 

6.24 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสัมพันธ์ชุมชน / เจ้าหน้าที่งาน 

  ประกันอุบัติเหตุ 

6.25 นางสาววันวิสาข์  สืบ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที ่

  งานสถานศึกษาพอเพียง 

6.26 นายสายัน  จิตรรักษ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที ่

  งานสถานศึกษาพอเพียง 

6.27 นางสาวสุพรรษา  คล้ายอุดม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและงานประกันคุณภาพ 

  สถานศึกษา 

6.28 นายศักดิ์ชัย  แอกอ้วน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง/ งานสาธารณูปโภค/ งานรักษา 

  ความปลอดภัย / เวรยาม/ งานดูแลความสะอาด/  

  งานบริการทั่วไป  

6.29 นางสาวสายทอง  ชารักดี  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด/ งานส าเนาเอกสาร/  

  เวรยาม/ งานบริการทั่วไป  

6.30 นายณพงศช์ัย  ทรัพย์ไพบูลย์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ขับรถ/ งานดูแลความปลอดภัย/ เวรยาม/  

  งานดูแลความสะอาด/ งานบริการทั่วไป     

6.31 นายอองซาน อาว พม่า  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานดูแลความสะอาด / ดูแลสวนหย่อม/ 

  ดูแลระบบน้ า / งานดูแลความปลอดภัย/ เวรยาม/  

  งานบริการทั่วไป   

6.32 นางวินวินโซ ฟอง พม่า  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดทั่วไป/ เวรยาม/ งาน 

  บริการทั่วไป  

6.33 นายอั้ม ทูลลุย  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดทั่วไป/ เวรยาม/ งาน 

  บริการทั่วไป 

 

 

 



7. กลุ่มงำนธุรกำร 

7.1  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ ต าแหน่ง งานเลขานุการผู้อ านวยการ/งานสารบรรณกลาง 

7.2  นางสาวนวียา  ปักษิณ ต าแหน่ง เลขานุการผู้อ านวยการ/งานประสานงาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7.3  นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน ต าแหน่ง งานเลขานุการผู้อ านวยการ / งานสารบรรณกลาง 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  มีความคิดสร้างสรรค์  

พัฒนางาน  ตรวจสอบประเมินผลงานอยู่เสมอ  และให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  

เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของโรงเรียนและเป็นผลดีต่อ

ทางราชการสืบไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

     สั่ง  ณ  วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2561 

 

 

           ( นายประยงค์    อินนุพัฒน์ )  

           ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 


