
 
 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที่  ๙๖/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในงำนของกลุ่มบริหำรทั่วไป ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  ๒๕๔๗ และประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปยังคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบริหำรสถำนศึกษำ ด ำเนินไปด้วย
ควำมถูกต้องตำมระเบียบ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล    
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 1.  นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงศศิพิมพ์   วรรณกูล  รองประธำนกรรมกำร 
 3.  นำยพลพีระ   วงศ์พรประทีป  กรรมกำร 
 4.  นำงสำวรัศมี   วงวิลัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกลุ่มบริหำรทั่วไป ให้เป็นไปตำมระเบียบและมีประสิทธิภำพ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นำงสำวรัศมี   วงวิลัย    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 หน้าที ่ ก ำกับ ติดตำม ดูแล งำนของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 นำงขนิษฐำ    แปงมูล    ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 หน้าที่   ๑. ร่วมมือกับรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป ก ำกับ ติดตำม ดูแล งำนของกลุ่มบริหำรทั่วไป         
      ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๓. คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 1. นำงสำวรัศมี    วงวิลัย   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 2. นำงขนิษฐำ     แปงมูล   ผู้ช่วยรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
 ๓. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   หัวหน้ำกิจกำรนักเรียน , หัวหน้ำระดับชั้น ม.๓ 
 ๔. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์ , หัวหน้ำงำนส่งเสริม 
                                                                         ควำมประพฤตแิละระเบียบวินัย,หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑                                   
 ๕. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   หัวหน้ำงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง,หัวหน้ำระดับชั้น ม.๒                
 ๖. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   หัวหน้ำงำนโสตทัศนศึกษำ ,หัวหน้ำงำนส่งเสริมประธิปไตย,            
                                                                         หัวหน้ำระดับชั้น ม.๔ 
 ๗. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๕    
 ๘. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๖ 
 ๙. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก  หัวหน้ำคณะสีสุพรรณิกำร์ 

๘. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  หัวหน้ำคณะสีปำริชำต 
๙. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   หัวหน้ำงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด, 
                                                              หัวหน้ำคณะสีกำรเวก 
๑๐. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   หัวหน้ำคณะสีทองกวำว 
๑๑. นำยไตรภพ   สุทธกุล   หัวหน้ำคณะสีอินทนิล 
๑๒. นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  หัวหน้ำโรงเรียนคุณธรรม,หัวหน้ำงำนระบบดูแล      
                ช่วยเหลือนักเรียน , หัวหน้ำงำนพัสดุ 
๑๓. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  หัวหน้ำงำนระบบ Student Care , หัวหน้ำงำนแผนงำน  
๑๔. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
๑๕. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  หัวหน้ำงำนโภชนำกำร 
๑๖. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  หัวหน้ำงำนพยำบำล 
๑๗. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  คณะท ำงำน 
๑๘. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 
๑๙. นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด  คณะท ำงำน   

 หน้าที ่ ๑. ร่วมประชุม วำงแผนให้ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป 
  ๒. ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนในส่วนที่รับผิดชอบ ของกลุ่มบริหำรทั่วไปให้เป็นไป                
      ด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๔.  งานกิจการนักเรียน   
 1.  นำยนพดล  เชิงศิร ิ   หัวหน้ำงำน    
 2.  นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน   
 3.  นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน    
 4.  นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   คณะท ำงำน   
 5.  นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  คณะท ำงำน    

6.  นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   คณะท ำงำน    
๗.  ว่ำที่ร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก  คณะท ำงำน 
๘.  นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
๙.  นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน 
๑๐. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
๑๑. นำยไตรภพ   สุทธกุล   คณะท ำงำน 
๑๓. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  คณะท ำงำน 
๑๔. นำยชัยวัฒน ์ ทองสะอำด  คณะท ำงำน 
๑๕. นำงสำวสุภัสสร   จันทร์กระจ่ำง  เลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
 ๒. แต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ภำยในคณะสีเพ่ือให้เกิดควำมเรียนร้อยและสิทธิภำพ 

๓. ประสำนงำนกับคณะงำนท ำงำนฝ่ำยต่ำงๆ ในระดับหรือคณะสีเพ่ือให้กำรด ำเนินงำน                 
 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 ๔. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนภำยในระดับหรือคณะสี ๑ สัปดำห์/๑ ครั้ง                
               และรำยงำนฝ่ำยบริหำรต่อไป 
 ๕. ประเมินประสิทธิภำพกำรท ำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
 ๖. จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนท ำกระท ำควำมดีและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ ๑ เดือน/ ๑ ครั้ง 
 ๗. ก ำกับ ติดตำม รำยงำนผลกำรท ำงำน และเสนอฝ่ำยบริหำรต่อไป 
 ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๕.  งานระดับชั้น    
๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๑   

 ๒. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๒    
 ๓. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๓   
 ๔. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๔ 
 ๕. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน  หัวหน้ำระดับชั้น ม.๕   
 ๖. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   หัวหน้ำระดับชั้น ม.๖  

หน้าที ่ ๑. เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  
  ๒. ก ำกับ ติดตำม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมคำบคุณธรรมของครูที่ปรึกษำและสรุปรำยงำนทุกครั้ง 
  ๓. ก ำกับ ติดตำม สรุปรำยงำนกำรน ำส่งเล่มกิจกรรมโฮมรูมในทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ และรำยงำน     
                         ต่อฝ่ำยบริหำร 
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๔. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำเพ่ือจัดท ำข้อมูลสรุปนักเรียนมำสำยในแต่ละวัน 
๕. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรพิจำรณำตัดคะแนนควำมประพฤติ          
    ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบ และสรุปรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำร   
๖. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกรณีท่ีนักเรียนขำดเรียนเป็นเวลำติดต่อกัน 

  ๗. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมลักษณะนิสัย  
                         มำรยำทที่ดีงำม กิจกรรมส่งเสริมควำมประพฤติและระเบียบวินัยให้กับนักเรียน เพ่ือพัฒนำ   
                         คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๘. รวบรวมข้อมูลปัญหำ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และสรุปผลในกำรแก้ไขปัญหำของนักเรียนด้วย 
    วิธีกำรต่ำงๆ และด ำเนินกำรจัดท ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

  ๙. ประสำนงำนกับเครือข่ำยผู้ปกครองระดับชั้น เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพ   
                         นักเรียนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

๑๐. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึง   
    กำรวำงแผนออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนที่มีปัญหำ เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

๑๑. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 ๑๒. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรตรวจตรำอำคำรเรียนร่วมกับ 
                         งำนสำรวัตรนักเรียน 
 ๑๓. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำในกำรก ำกับดูแลรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องเรียน 
 ๑๔. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพ่ือติดตำมและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเรียน 
                         ของนักเรียน 
 ๑๕. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนทุกสิ้นภำคเรียน 
 ๑๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ไดรับมอบหมำย 

๖.  งานคณะสี 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก  หัวหน้ำคณะสีสุพรรณิกำร์  

 ๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  หัวหน้ำคณะสีปำริชำติ 
 ๓. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   หัวหน้ำคณะสีกำรเวก  
 ๔. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   หัวหน้ำคณะสีทองกวำว 
 ๕. นำยไตรภพ   สุทธกุล   หัวหน้ำคณะสีอินทนิล  
 หน้าที่  ๑. เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
  ๒. ก ำกับ ติดตำม กำรลงแถวท ำกิจกรรมหน้ำเสำธงของครูที่ปรึกษำและสรุปรำยงำนในทุกๆ เช้ำ 

  ๓. ก ำกับ ติดตำม กำรเข้ำร่วมกิจกรรมคำบคณะสีของครูที่ปรึกษำและสรุปรำยงำนทุกครั้ง 
  ๔. เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมหน้ำเสำธง 
  ๕. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูเวรคณะสี ในกำรจัดกิจกรรมส ำหรับนักเรียนที่มำ 
                         ไม่ทันเข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธงและนักเรียนที่มำโรงเรียนสำย  
  ๖. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนกำรอยูเวรประจ ำจุดของครูเวรคณะสี และสรุปผลกำร      
                         ปฏิบัติงำนเป็นปัจจุบันเพื่อรำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

๗. ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมกีฬำสีภำยในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำม   
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    นโยบำยของโรงเรียน 
 ๘. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูที่ปรึกษำในคณะสี ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเลือกตั้ง              
  ประธำนคณะสี 
  ๙. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูที่ปรึกษำในคณะสี ด ำเนินกำรจัดตำรำงเวรนักเรียน      
                         จิตอำสำเพ่ือช่วยงำนดูแลโรงอำหำรและเวรประจ ำจุดร่วมกับครูเวรคณะสี 
 ๑๐. ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนครูที่ปรึกษำในคณะสี ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสวดมนต์      
                         ประจ ำสัปดำห์ 
 ๑๑. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำภำยในคณะสี ด ำเนินกำรพิจำรณำ   

      ตัดคะแนนควำมประพฤติของนักเรียนที่มีพฤติกรรมผิดระเบียบ และสรุปรำยงำนต่อ  
    ฝ่ำยบริหำร 

 ๑๒. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำภำยในคณะสี ในกำรด ำเนินกำรจัด 
                         กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีจิตอำสำช่วยเหลืองำนของคณะสี 
 ๑๓. ก ำกับ ติดตำม และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำภำยในคณะสีเพ่ือด ำเนินงำนส่งเสริม               
                        คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 ๑๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๗.  งานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย   
 ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำวรวิพร   พรมไชย   คณะท ำงำน 
 ๓. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด   คณะท ำงำน 
 ๔. นำงวิภำพรรณ   เพ็ชรจรูญ  คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี   คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวนูรีดำ   มะลี   คณะท ำงำน 
 ๗. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  คณะท ำงำน 
 ๘. นำงสำวเกศกนก   โพธิสวัสดิ ์  คณะท ำงำน 
 ๙.  ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  คณะท ำงำน 
 ๑๐. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
 ๑๑. นำงศิโรรัตน์   เรืองคง   คณะท ำงำน 
 ๑๒. นำงสำวสุภำวดี   พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 
 ๑๓. นำยสมชำย   กรุณำพิทักษ์  คณะท ำงำน 
 ๑๔. นำงสำวดวงพร   ปรำบคช  คณะท ำงำน 
 ๑๕. นำงสำวกรรณิกำ   ไทยใจอุ่น  คณะท ำงำน 
 1๖. นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว   คณะท ำงำน 
 ๑๗. นำงธนิดำ    กุรุพินท์พำณิชย์  คณะท ำงำน 
 ๑๘. นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน  คณะท ำงำน 
 ๑๙. นำยนิติกร    ระดม   คณะท ำงำน 
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 ๒๐. นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ  คณะท ำงำน 
 ๒๑. นำงสำวสุกฤตำ   ชำวนำฮ ี  คณะท ำงำน 
 ๒๒. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   คณะท ำงำน 
 ๒๓. นำงสำวขวัญใจ   ภำสพันธุ์  คณะท ำงำน 
 ๒๔. นำงสำวเปรมจิต   จันนุช   คณะท ำงำน 
 ๒๕. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. สร้ำงควำมตระหนักและเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยของนักเรียนภำยในระดับชั้น 
  ๒. ติดตำมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็นคนดีสู่สังคม  
  ๓. คัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพ่ือเสริมสร้ำงให้นักเรียนเป็นคนดี 
  ๔. ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตำมกระบวนกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                         ให้กับหัวหน้ำระดับ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 

   ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๘.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
๑. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง   หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ   คณะท ำงำน  
๓. นำยพงศ์นที   คงถำวร   คณะท ำงำน 
๔. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์   คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย   คณะท ำงำน 
๖. นำงขนิษฐำ   แปงมูล    คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี    คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวณัฐชยำ  จิตมำศ    คณะท ำงำน 
๙. นำงจุติพร   เมฆบุตร   คณะท ำงำน 

  ๑๐. นำงสำวอมรรัตน์  กระดำษ   คณะท ำงำน 
๑๑. นำงพนิดำ   สำระรักษ์  คณะท ำงำน 
๑๒. นำงสำวกำนต์ธีรำ  บำงเขียว  คณะท ำงำน 
๑๓. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  เลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. วำงแผนก ำหนดรูปแบบและปฏิทินกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒. จัดท ำเอกสำรงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๓. ก ำกับ ติดตำมกำรส่งเอกสำรงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษำ 
  ๔. ควบคุม ดูแลกำรบันทึกข้อมูลในระบบ Student Care ของครูที่ปรึกษำและนักเรียน 
  ๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ท่ำนผู้อ ำนวยกำร 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๙.  งานสารวัตรนักเรียน   
  ๑. นำยไตรภพ    สุทธกุล   หัวหน้ำงำน 

๒. นำงฝนทิพ    สุขสุนทรีย์  คณะท ำงำน 
๓. นำงนิลวรรณ  กองเงิน   คณะท ำงำน 
๔. นำงฐิติรัตน์    อร่ำมพงษ์  คณะท ำงำน 
๕. นำงสำวสมใจ   ภัทรพงศำนติ์  คณะท ำงำน 
๖. นำงศิริรัตน์    บุญสนอง  คณะท ำงำน 
๗. นำงมัณฑนำ    ฟักขำว   คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวบุศรัตน์   รู้ยืนยง   คณะท ำงำน 
๙. นำยสืบตระกูล  เตียประเสริฐ  คณะท ำงำน 
๑๐. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี   คณะท ำงำน 
๑๑. นำยณัฐพล   วงศ์ฟู   คณะท ำงำน 
๑๒. ว่ำที่ ร.ต.วันดี   สร้งนำนอก  คณะท ำงำน 
๑๓. นำยเสน่ห์    ธิอำจำรย์  คณะท ำงำน 
๑๔. นำยธีรณ ์  จันทิภำนุวัฒน์  คณะท ำงำน 

 ๑๕. นำยวิชิตพล   จันทร์จงปรำณี  เลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑. วำงแผนก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน  

  ๒. ก ำหนดพ้ืนที่จุดเสี่ยงภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
  ๓. ออกตรวจพ้ืนที่บริเวณรอบโรงเรียน และประสำนงำนหน่วยงำนภำยนอก 

๔. สรุปรำยงำนกำรออกตรวจพ้ืนที่ เสนอฝ่ำบบริหำร 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  

๑๐.  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
๑. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   หัวหน้ำงำน 
๒. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  คณะท ำงำน 
๓. นำงสำววำสนำ   ศรีวิริยำนุภำพ  คณะท ำงำน 
๔. นำงสำวทัศนีย์   ฝอยทอง  คณะท ำงำน 
๕. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  คณะท ำงำน 
๖. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช   คณะท ำงำน 
๗. นำงสำวศิริรัตน์ ดีนอก   คณะท ำงำน 
๘. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง  คณะท ำงำน 
๙. นำยณัฐพร    จันทร์ประณต  คณะท ำงำน 
๑๐. นำยอนันต์    เชื้อชีลอง  คณะท ำงำน 
๑๑. นำงสำวพำนทอง   ชัยพิมพำ  คณะท ำงำน 
๑๒. นำงนิตยำ    ปัญจำกุล  คณะท ำงำน 
๑๓. นำยนคร    ชูสอนสำย  คณะท ำงำน 
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๑๔. นำยณฐภณ   สิริอิสรำ   คณะท ำงำน 
๑๕. นำงสำวนวลละออ เอ่ียมละออ  คณะท ำงำน 
๑๖. นำงสุกรำนต์ มหำสำรินันทน์  คณะท ำงำน     
๑๗. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์          เลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. วำงแผน ก ำกับ ติดตำม กำรแก้ปัญหำยำเสพติด 

  ๒. ก ำหนดมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรแก้ไขพฤติกรรมด้ำนยำเสพติด 
  ๓. เผยแพร่รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักและประชำสัมพันธ์ด้ำนยำเสพติด 

๔. ประสำนงำนและด ำเนินกำรโครงกำร To Be Number One และห้องเรียนสีขำว 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๑.  งานส่งเสริมประชาธิปไตย   
๑. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   หัวหน้ำงำน 
๒. ว่ำที ่ร.ต.วันด ี  สร้ำงนำนอก  คณะท ำงำน 
๓. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 

 ๔. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน 
๕. นำยไตรภพ   สุทธกุล   คณะท ำงำน 
๖. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   เลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. วำงแผน ก ำหนดปฏิทินกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  
  ๒. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยท้ังภำยในและภำยนอก  
                         โรงเรียน 
  ๓. กำรจัดกิจกรรม สร้ำงควำมสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้องในคณะสี 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๒.  งานโรงเรียนคุณธรรม   
๑. นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  หัวหน้ำงำน 
๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 

 ๓. นำยพงศธร    อำรีพันธุ์   คณะท ำงำน  
๔. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   คณะท ำงำน 
๕. นำยไตรภพ   สุทธกุล   คณะท ำงำน 

 ๖. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก  เลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. จัดหำนักเรียนแต่ละห้องภำยในระดับ  เพ่ือสร้ำงแกนน ำนักเรียนคุณธรรม 

  ๒. ก ำกับติดตำม และขยำยผลนักเรียนแกนน ำคุณธรรม 
  ๓. ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  
  ๔. รับผิดชอบด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๑๓.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง   
 ๑. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย     หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน 
 ๓. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน 
 ๔. นำยจำรุพงศ์    กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน    คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ   คณะท ำงำน 
 ๗.  นำยชัยวฒัน์  ทองสะอำด  คณะท ำงำน    
 ๘.  นำยไตรภพ   สุทธกุล   เลขำนุกำร 
 หน้าที่  ๑. ประสำนงำนกำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองทุกระดับ 

๒. จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๓. น ำเสนอปัญหำ พฤติกรรมนักเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ   
๔. จัดท ำโครงกำรของงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๕. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยผู้ปกครอง 
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๔.  งานระบบ Student Care 
  ๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  หัวหน้ำงำน 
  ๒. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 

๓. นำยชัยวัฒน ์  ทองสอำด  คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง   เลขำนุกำร   

หน้าที ่ ๑. วำงแผนกำรจัดระบบ Student Care ให้มีควำมพร้อมใช้งำน 
  ๒. ส่งเสริมให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรใช้งำน 
                           ระบบ Student Care 
  ๓. น ำเสนอระบบรำยงำนต่ำงๆ ให้ผู้บริหำรทรำบเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบริหำรงำน 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๑๕.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
 ๑. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำงำน 

๒. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
๓. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย   คณะท ำงำน 

 ๔. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๕. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก  คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 

๘. นำยอนุรักษ์  สวัสด ี   เลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
 ๒. ก ำหนดแนวทำงกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่ของโรงเรียน 
 ๓. พัฒนำปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบต่ำงๆ ให้ดูสะอำด เรียบร้อย สวยงำม 
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 ๔. ประสำนงำนกำรตกแต่งสถำนที่เนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ และตำมค ำสั่งของโรงเรียน                    
              ที่ได้รับมอบหมำย 
 ๕. ประชุมวำงแผนกำรปฏิบัติหน้ำที่ทุกสัปดำห์ 
 ๖. ควบคุม ดูแลกำรใช้และบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ ของอำคำรเรียน 
 ๗. วำงแผนก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ มอบหมำยให้นักกำรภำรโรง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงชัดเจน            
              และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ๘. วำงแผนอนุมัติว่ำจ้ำงสัญญำดูแลบ ำรุงรักษำลิฟท์ ก ำจัดปลอก เครื่องปรับอำกำศ                  
              น้ ำยำดับเพลิง และเครื่องกรองน้ ำเป็นรำยปี 
 ๙. สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรใช้อำคำรสถำนที่ สำธำรณูปโภค และสภำพแวดล้อม 
   ๑๐. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๖.  งานธุรการและสารบรรณ    
 ๑. นำงขนิษฐำ  แปงมูล   หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   คณะท ำงำน 
 ๓. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 

๔. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผน / โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. รับ - ส่ง หนังสือรำชกำรจำกสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( My Office ) 
  ๓. ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือรำชกำร  และประสำนจัดส่งไปตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ติดตำมกำรท ำหนังสือตอบรับ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือรำชกำรของโรงเรียนตำมระเบียบ 
      สำรบรรณ 
  ๕. บันทึกข้อควำม รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือรำชกำรของโรงเรียนตำมระเบียบสำรบรรณ 
  ๖. จัดท ำค ำสั่งโรงเรียน โดยประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๗. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมครูประจ ำเดือน โดยประสำนข้อเอกสำรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
  ๘. จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมครูประจ ำเดือน และสรุปรำยงำนผลกำรประชุมครู 
                           เสนอผู้บริหำร 
  ๙. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๗.  งานพัสดุ      
 ๑. นำงสำวสุภสัสร   จันทร์กระจ่ำง  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน  
 ๓. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  คณะท ำงำน 
 ๔. นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด  เลขำนุกำร  
 หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในส ำนักงำนและบริกำรทุกงำนในกลุ่มบริหำรทั่วไป 

๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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๑๘.  งานแผนงาน     
 ๑. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก  หัวหน้ำงำน 

๒. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน  
๓. นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด  คณะท ำงำน  
๔. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  เลขำนุกำร 

 หน้าที ่  ๑. จัดท ำแผนของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
   ๒. ติดตำมประเมินผลและสรุปโครงกำรต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
   ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑๙.  งานประชาสัมพันธ์   
 ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  หัวหน้ำงำน  
 ๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   คณะท ำงำน 
 ๓. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์  คณะท ำงำน 
 ๔. นำยพงศ์นที  คงถำวร   คณะท ำงำน 
 ๕. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์   คณะท ำงำน 
 ๗. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  คณะท ำงำน 
 ๘. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผน / โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. ส่งข่ำวกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์โรงเรียน ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ 
  ๓. ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้หน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกทรำบกำรจัดกิจกรรม 
                           ของโรงเรียนผ่ำน Facebook งำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียน ประกำศ 
                           ข่ำวเสยีงตำมสำย 
  ๔. ประสำนขอข้อมูลกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มสำระ กลุ่มงำน หัวหน้ำส ำนักงำน 
                           เพ่ือประชำสัมพันธ์ 
  ๕. ประสำนคณะครู  และนักเรียนในกำรต้อนรับหน่วยงำนภำยนอกที่มำเยี่ยมชมโรงเรียน 
  ๖. ให้ข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อทำงโทรศัพท์และมำติดต่อโดยตรงที่ห้องประชำสัมพันธ์ 
  ๗. พัฒนำนักเรียนด้ำนนักประชำสัมพันธ์  นักเรียนจัดรำยกำรเสียงตำมสำย และอบรมนักเรียน 
                           ต้อนรบับุคคลภำยนอก  
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒๐.  งานสานสัมพันธ์ชุมชน   
 ๑. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   คณะท ำงำน 
 ๓. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย   คณะท ำงำน 
 ๕. นำยนพดล  เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน 



-๑๒- 
 

 ๖. นำงสำวสุภสัสร จันทร์กระจ่ำง  คณะท ำงำน 
 ๗. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก  คณะท ำงำน 
 ๘. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์  เลขำนุกำร 
  หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. สร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน 
           ๓. จัดบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ภำยนอกโรงเรียนตำมท่ี 
                         หน่วยงำนต่ำงๆ ขอควำมอนุเครำะห์ 
           ๔. จัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรในโรงเรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและหน่วยงำน 
                         ภำยนอกในกำรพัฒนำทักษะด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ เพ่ือกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒๑.  งานโภชนาการโรงเรียน   
๑. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  หัวหน้ำงำน  

 ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  คณะท ำงำน 
 ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   คณะท ำงำน 

๕. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว  เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบำยแก่ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในโรงเรียน 
  ๓. ท ำข้อตกลงกำรจ ำหน่ำยอำหำรกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ 
  ๔. ตรวจสอบสุขภำพผู้จ ำหน่ำยอำหำรเป็นประจ ำทุกปี 
  ๕. ประสำนงำนกับฝ่ำยอำคำรสถำนที่ จัดบริเวณท่ีนั่งรับประทำนอำหำรและสิ่งแวดล้อมใน 
                         โรงอำหำรให้ถูกสุขลักษณะ 
  ๖. ควบคุม ตรวจสอบ คุณภำพและก ำหนดรำคำอำหำรและเครื่องดื่ม 
  ๗. ประเมินร้ำนอำหำรเป็นประจ ำทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง โดยให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินเพ่ือปรับปรุง 
                         และพัฒนำคุณภำพ 
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒๒.  งานพยาบาล    ประกอบด้วย 
 ๑. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  หัวหน้ำงำน 
 ๒. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ  คณะท ำงำน  
 ๓. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  คณะท ำงำน 
 ๔. นำงสำวธัญจิรำ   จุนทวิเทศ  คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์  เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผน / โครงกำร งบประมำณ และปฏิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. จัดปฐมพยำบำลนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เมื่อเจ็บป่วยและน ำส่งโรงพยำบำล 
 



-๑๓- 
 

  ๓. จัดหำยำ เครื่องเวชภัณฑ์ เพื่อรักษำป้องกัน และบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยและน ำส่ง  
                           โรงพยำบำล(หำกจ ำเป็น) 
  ๔. จัดบริกำรตรวจสุขภำพนักเรียนทุกระดับชั้น ครู และบุคลำกรทุกหน่วยงำนในโรงเรียน 
  ๕. จัดบริกำรให้ภูมิคุ้มกันโรค (ฉีดวัคซีนแก่นักเรียน ครู และบุคลำกำร) 
  ๖. จัดท ำบัตรสุขภำพ ท ำสถิติ บันทึกสุขภำพ น้ ำหนัก และส่วนสูงของนักเรียน 
  ๗. ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย จัดเอกสำรแนะน ำควำมรู้ และวิธีป้องกันสุขภำพอนำมัย           
                           เพ่ือเผยแพร่แก่นักเรียน ครู บุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียน 
  ๘. จัดท ำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู และบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียน 
  ๙. นิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 
  ๑๐. รวบรวมข้อมูล สถิติต่ำงๆ เพื่อจัดท ำรำยงำนประจ ำปีสู่สำธำรณชน 
  ๑๑. ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน 
  ๑๒. สรุป ประเมินผล และรำยงำนปัญหำที่เกิดข้ึนทุกภำคเรียน 
  ๑๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๒๓.  งานโสตทัศนศึกษา    
 ๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   หัวหน้ำงำน 

๒. นำยไตรภพ  สุทธกุล   คณะท ำงำน 
๓. นำยนพดล   เชิงศิร ิ   คณะท ำงำน 

 ๔. นำงสำวกมลชนก   กัลยำ   เลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผน/โครงกำร งบประมำณ และปฎิทินปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
  ๒. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และในวำระกำรประชุมต่ำงๆ  
                           ของโรงเรียน 
  ๓. ด ำเนินกำรถ่ำยภำพ และวีดีทัศน์ บันทึกภำพเคลื่อนไหว ภำพนิ่งในกิจกรรมต่ำงๆ 
                          ของโรงเรียน 
  ๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ภำพถ่ำยอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรน ำเสนอและสืบค้น 
  ๕. ดูแลปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยและทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำน 
      ตลอดเวลำ 
  ๖. ให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวก ติดตั้งระบบเสียงเพ่ือกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมต่ำงๆ  
                          ของโรงเรียน 
  ๗. สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำกำรบริกำรงำนโสตทัศนศึกษำให้มี 
                          ประสิทธิภำพ 
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

       (นำยธัญวชิญ์  ไตรรัตน์) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 

  ทั้งนี้  ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 
 

                             สั่ง  ณ  วันที่    ๑๙   กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
                                              



 

 


