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คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ที่ ๒๐๘  / ๒๕๖๓ 
เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุน 

การจัดการเรียนรู ้ประจำปีการศึกษา 2563  
*************************************************************************************** 

 เพื ่อให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเร ียนทีปราษฎร์พิทยา บรรลุว ัตถุประสงค์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของโรงเรียน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนผลการดำเนินงานของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อาศัย อำนาจพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา  85 (4)  และมาตรา 86 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการ
บริหารของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีหน้าที่ ส่งเสริม กำกับ ติดตาม และ
พัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนทีราษฎร์พิทยาให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษา 
ตามประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื ่อง กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา             
ปีการศึกษา 2563 และหน่วยงานต้นสังกัด อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์ทางราชการ ประกอบด้วย 
           1.1 นางเพียงแข ชิตจุ้ย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
           1.2 นายสมศักดิ ์ นนท์เจริญ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
           1.3 นางจำเรียง  ใจกว้าง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานบริหารงานวิชาการใน
ด้านงานวิชาการ งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ งานพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ งานวัดผล ประเมินผลการ
เรียน งานทะเบียนนักเรียน และ งานแนะแนวการศึกษา ประกอบด้วย 
    2.1 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
    2.2 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง ตำแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   2.3 นางสาวอัญชรีย ์ มีแสง  ตำแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานวิชาการ 
       2.4 นายจตุพล   บุนนาค  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานธุรการฝ่ายวิชาการ 
         2.5 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน 
           2.6 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ 
           2.7 นางอารมย์   เทพเกื้อ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร 
         สถานศึกษา 

           2.8 นางสาวปัทมา ใจชื่น  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดกลุ่มการเรียน 
      2.9 นางกวินนาฎ อินทจันทร์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานครูสอนแทน 



๒ 
 

         2.10 นางสาวปัทมา  ใจชื่น  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดตารางสอน ตาราง
         เรียน และ จัดครูเข้าสอน 
        2.11 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานนิเทศการสอน 
        2.12 นายเจนณรงค์  พันทวี  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดทดสอบระดับชาติ 
         2.13 นางสาวปาลินี       เพชรทอง         ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบงานสร้างชุมชนแห่งการ
      เรียนรู้ทาวิชาการ 
        2.14 นางสาวอัญชรีย ์  มีแสง  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       2.15 นางอารมย์  เทพเกื้อ  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         คณิตศาสตร์ 
         2.16 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           2.17 นายศรีสุวรรณ บรมสุข  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           2.18 นางสาวสาลรีตัน์  ทองขาว  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         สุขศึกษาและพลศึกษา 
           2.19 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           2.20 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         การงานอาชีพ 
           2.21 นางสาวปัทมา  ใจชื่น  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ภาษาต่างประเทศ 
           2.22 นางสาวพัชรณิี  สมผล  ตำแหน่ง  หัวหน้างานจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
           2.23 นางสาวพัชรณิี  สมผล  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดทำและใช้แผนการ
         จัดการเรียนรู้ 
          2.24 นางอารมย์           เทพเกื้อ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดกระบวนการเรียนรู้ 
          2.25 นางสาวภมร         สุขศรีแก้ว ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดสอนซ่อมเสริม 
          2.26 นางยุพาพร เกิดขุมทอง ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดส่งเสริมการเรียนรู้ 
         (ห้องสมุด) 
     2.27 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดส่งเสริมการเรียนรู้ 
         (ห้องสมุด) 
          2.28 นายศรีสุวรรณ บรมสุข  ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2.29 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ตำแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริม 
         ทางด้านวิชาการ 
          2.30 นายสัญชัย  พิกุลงาม   ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดบรรยากาศ 
         ทางวิชาการ 
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      2.31 นางสาวกรธิดา  กิมาคม  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
         การเรียนรู้ 
      2.32 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ตำแหน่ง  หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
         การเรียน 
      2.33 นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล 
         การเรียน 
      2.34 นางอัญวีณ์   หนูอุไร  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานระเบียนวัดประเมินผล 
         การเรียน 
      2.35 นางอัญวีณ์   หนูอุไร  ตำแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียน 
      2.36 นายจตุพล   บุนนาค  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียน 
      2.37 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา 
      2.38 นางสาวกรกมล  กุลทอง  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานแนะแนว 
      2.39 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการแนะแนว 
  2.40 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ ตำแหน่ง  เลขานุการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 3. คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน มีหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานบริหารงานกิจการ
นักเรียนในด้านงานกิจการนักเรียน งานวางแผนงานกิจการนักเรียน งานบริหารงานกิจการนักเรียน งาน
ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน และ งานประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
     3.1 นายณรงค ์  ศิริยงศ์  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการ 
        นักเรียน 
    3.2 นายวุฒินันท ์ จันทร์นพรัตน์ ตำแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการ
        นักเรียน 
         3.3 นายเดชศรี   สุวิรัตน์  ตำแหน่ง  หัวหน้างานวางแผนงานกิจการ 
         นักเรียน 
           3.4 นางสาวจันธริัตน์ หมานจิตร ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานรับฟังเสียงนักเรียน 
         และจัดทำระเบียบสถานศึกษา 
           3.5 นายณรงค์   ศิริยงค์  ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารงานกิจการ 
         นักเรียน 
           3.6 นางสาวจตุพร   เฝือชัย  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายภายนอก 
         สถานศึกษา 
           3.7 นางสาวนิธิยา ทองยวน  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน 
           3.8 นายวรรณศักดิ์  บุญชู  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดและ
         อบายมุขในสถานศึกษา 
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           3.9 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาให้ 
         นักเรียนมวิีนัย คุณธรรม จริยธรรม     
           3.10 นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมความประพฤติ
         และระเบียบวินัยนักเรียน 
           3.11 นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาด้าน 
         คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
           3.12 นายชวลิต   กรัดภิรมย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมใช้เวลา 
         ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
           3.13 นางสาวพรพิลาส วิจิต  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานยกย่องเกียรติแก่ 
         นักเรียน 
           3.14 นายวรัญญู  ทองถึง  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวินัยจราจร 
         และรักษาความปลอดภัย 
           3.15 นางสาวอังคณา จงรักวิทย์ ตำแหน่ง  หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
           3.16 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  ตำแหน่ง  หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
           3.17 นายวรัญญู  ทองถึง  ตำแหน่ง  หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
           3.18 นายวรรณศักดิ์  บุญชู  ตำแหน่ง  หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
           3.19 นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์ ตำแหน่ง  หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
           3.20 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ ตำแหน่ง  หวัหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
           3.21 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ตำแหน่ง  หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
           3.22 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ตำแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
           3.23 นายธิรพงษ์  คงด้วง  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
           3.24 ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสารวัตรนักเรียน 
           3.25 นายเอกชัย  อะหลีแอ ตำแหน่ง  หัวหน้างานเวรประจำวัน 
           3.26 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   ตำแหน่ง  เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการ 
         นักเรียน 
 
 4. คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ในด้าน
งานแผนงานและประกันคุณภาพ งานธุรการ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานชุมชนและภาคี
เครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์ และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

      4.1 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

     4.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง ตำแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

    4.3 นายเอกชัย   อะหลีแอ ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประกัน 
        คุณภาพสถานศึกษา 
    4.4 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานแผนงานสถานศึกษา 

          4.5 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดองค์กร 
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          4.6 นางสาวสุพรรษา  ดุริยานนท์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
        สถานศึกษา 
          4.7 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานคำนวณต้นทุนผลิต 
          4.8 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในและ 
        งบประมาณภายนอก 
         4.9 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ตำแหน่ง  หัวหน้างานธุรการ 
         4.10 นางสาวสุรีรัตน ์ ตลึงจิตร  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานธุรการ 

         4.11 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 
         4.12 นางสาวนวียา  ปักษิณ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลการ 
        ดำเนินงานธุรการ 
        4.13 นายอาวุธ   จันทร์เมือง ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่และ
        สภาพแวดล้อม 
        4.14 นายจตุรงค์   ขุนปักษี  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารสถานที่
        และสภาพแวดล้อมอาคารเรียน 
        4.15 นายณัฐภัทร   อินทรเสนีย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องเรียน ห้อง
        บริการและสาธารณูปโภค 
        4.16 นายชนกันต์  ชูขำ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องพิเศษ 
        4.17 นายภานุวัฒน์  คงเจาะ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารประกอบ 

        และภูมิทัศน์  
        4.18 นายณัฐกิตต์  สารสุข  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ำดื่มและ
        สาธารณูปโภค 
     4.19 นางสาวสาลีรัตน ์ ทองขาว  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
        4.20 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานอนามัยและพยาบาล 
        4.21 นายอิษรเกษม สีหวงษ ์  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและ 
        ประชาสัมพันธ์งานโสตทัศนศึกษา 
        4.22 นายณฐนน  ก๊งหวั่น  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสร้างและเผยแพร่ 
        เกียรติประวัติสถานศึกษา 

        4.23 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  ตำแหน่ง  หัวหน้างานกิจกรรม 5 ส  
        4.24 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานกิจกรรม 5 ส  
        4.25 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง ตำแหน่ง  หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
        4.26 นางสาวนวียา  ปักษิณ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชน 
        4.27 นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการชุมชน 
        4.28 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน 
        4.29 นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุนจากชุมชน 
        4.30 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 
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       4.31 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ ตำแหน่ง  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการ สื่อสาร 
      4.32 นายวรรณศักดิ์  บุญชู  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
        และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
       4.33 นายภราดร   ไชยเขียว ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ 

       4.34 นายวรัญญู  ทองถึง  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการใช้ 
        นวัตกรรมเทคโนโลยี 
      4.35 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบเครือข่าย 
      4.36 นางสาววันวิสาข์  สืบ  ตำแหน่ง  เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
       
 5. คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ มีหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ ในด้าน งานบริหารการเงิน งานบริหารบัญชี และ งานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
ประกอบด้วย 
 5.1 นางสุลีพร  ดีทอง  ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
        และสินทรัพย์ 
 5.2 นางวานีดา   ทองปัสโนว์ ตำแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
        งบประมาณและสินทรัพย์ 
       5.3 นางวานีดา   ทองปัสโนว์ ตำแหน่ง  หัวหน้าการเงิน 
      5.4 นางสาวนฤมล  บุญรอด  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานรับเงิน 
      5.5 นางวานีดา   ทองปัสโนว์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจ่ายเงิน 
     5.6 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานเก็บรักษาเงิน 
      5.7 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารบัญชี 
      5.8 นางสายฝน   ราษีงาม  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดทำหลักฐาน 
        การบัญชี 
    5.9 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบัญชีแยก  
          ประเภท 
       5.10 นางสายฝน ราษีงาม  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบัญชีแยก  
          รายวัน 
      5.11 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานควบคุมและ 
        ตรวจสอบบัญชี 
      5.12 สิบเอกอนุสา  ส่งสุริน  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประเมินผล 
        การใช้จ่ายเงิน 
      5.13 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการข้าราชการครู 
        5.14 นางสาวธัญญารัตน์  จติราภิรมย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการข้าราชการครู 
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     5.15 นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
      5.16 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ 
      5.17 นางสาวธัญญารัตน์  จติราภิรมย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดจ้าง  
      5.18 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดทำบัญชีวัสดุและ
        ทะเบียน ครุภัณฑ์ 
      5.19 นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดทำบัญชีวัสดุและ
        ทะเบียนครุภัณฑ์ 
      5.20 นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบำรุงรักษาพัสดุ 
       5.21 นางสาวธัญญารัตน์  จติราภิรมย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานบำรุงรักษาพัสดุ 
          5.22 นางสาวชกาภฎั  ทิศคงทอง ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจำหน่ายและตรวจสอบ
        พัสดุ  
            5.23นางสาวธัญญารัตน์   จิตราภิรมย์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจำหน่ายและตรวจสอบ
        พัสดุ  
          5.24 นางสาวนันทรตัน์  อนุกูล  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
          5.25 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  ตำแหน่ง  เลขานุการกลุ่มบริหารงาน 
         งบประมาณและสินทรัพย์ 
 
 6. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มบริหารงานบุคคล ในด้าน งาน
บริหารงานบุคคล งานบริหารทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ งานประเมินผล
การดำเนินงานบุคคล ประกอบด้วย 

     6.1 นายพิชัย   บุญชูประภา ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
      6.2 นางสาวชนกพร  ทองปาน ตำแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 
        บุคคล 
      6.3 นายพิชัย   บุญชูประภา ตำแหน่ง  หัวหน้างานบริหารบุคคล 
      6.4 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลัง 
      6.5 นางสาววภิาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร 
      6.6 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานประเมินผลและเลื่อน 
        เงินเดือน 
      6.7 นางสาวมัสรีน่า  สะน ิ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดจ้างบุคลากร 
      6.8 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานตำแหน่งและ
        วิทยฐานะ 
      6.9 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานขวัญกำลังใจและ 
        ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 
      6.10 นางสาวชนกพร  ทองปาน ตำแหน่ง  หัวหน้างานทะเบียนและสถิติบุคลากร 
      6.11 นางสาวชนกพร ทองปาน ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานวินัยบุคลากร 
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       6.12 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง  ผู้รับผิดชอบงานจัดทำหลักฐานการ 
         ปฏิบัติงาน 
      6.13 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง ตำแหน่ง  เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความคิดสร้างสรรค์
พัฒนางาน ตรวจสอบประเมินผลงานอยู่เสมอ และให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของโรงเรียนและเป็นผลดีต่อ
ทางราชการสืบไป 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        
 
       สั่ง ณ วันที่ 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
          
 
         
        (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 


