
 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ที ่ ๓๙  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการในการจัดการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

………………………………… 
   เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการศึกษาด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน  พุทธศั กราช  ๒๕๕๑ และตามนโยบายของ โ ร ง เ รี ยนบรรลุ ตามวั ตถุประสงค์                                     
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามจุดมุ่งหมาย              
ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการจัดการศึกษา                     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
       ๑.๑ นายพีราวุฏฐ์   พิมพ์รอด       ผู้อ านวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
       ๑.๒ นางสุทธินันท์  พูลเกิด           ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          รองประธานกรรมการ 
       ๑.๓ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป                   กรรมการ 
       ๑.๔ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
       ๑.๕ นางตรงศรณ ์ ตระกูลสม        ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ            กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลส าเร็จตาม 
          วัตถุประสงค์ 
๒.  คณะกรรมการแผนงานโรงเรียน 
        ๒.๑ นางตรงศรณ ์ ตระกูลสม             คร ู                         ประธานกรรมการ 
        ๒.๒ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก       คร ู               รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓ นางสุทธินันท์  พูลเกิด              คร ู                                      กรรมการ 
        ๒.๔นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์            คร ู             กรรมการ 
        ๒.๕ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง         คร ู             กรรมการ 
        ๒.๖ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์       คร ู             กรรมการ 
        ๒.๗ นางสาวภคมน  บุตะเคียน        คร ู             กรรมการ 
        ๒.๘ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข      คร ู              กรรมการ 
        ๒.๙ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์        คร ู                กรรมการ 
        ๒.๑๐ นายวิทยา  ศรีอาราม        คร ู             กรรมการ 
    ๒.๑๑ นายศม  มั่นใจตน         ครผูู้ช่วย              กรรมการ 
        ๒.๑๒ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอ่ิม       ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
       ๒.๑๓ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข        ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
        ๒.๑๔ นางสาวโสภิตา  บัวพรม        ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
        ๒.๑๕ นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน       ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
        ๒.๑๖ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล       พนักงานราชการ          กรรมการ 

/๒.๑๗ นางทัศนีย์...   



 

 

        ๒.๑๗ นางทัศนีย์  คนอยู่         ครอัูตราจ้าง              กรรมการ 
        ๒.๑๘ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์       ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
        ๒.๑๙ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี      ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
        ๒.๒๐ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง      ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
        ๒.๒๑ นางสาวพุทธธิดา  อ้อยจีน       ครอัูตราจ้าง            กรรมการ 
        ๒.๒๒ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ        ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
        ๒.๒๓ นางสาวจรัญยา   จันค า        เจ้าหน้าที่ธุรการ          กรรมการ 
        ๒.๒๔ นางสาววาริพินทุ์   สุขสิงห์       ครูผู้ช่วย           กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๓. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ๔. จัดท าระบบควบคุมภายใน 
  ๕. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖. วางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
  ๗. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  ๘. จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) 
๓.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
        ๓.๑ หัวหน้าสายชั้น 
 ๓.๑.๑ นางสาวอัญชลี  สารรกัษ์     ครูอัตราจ้าง        สายชั้นอนุบาล 
 ๓.๑.๒ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์     คร ู             สายชั้น ป. ๑ -  ป. ๓ 
 ๓.๑.๓ นางสาวภคมน  บุตะเคียน     คร ู       สายชั้น ป. ๔ -  ป. ๖ 
หน้าที ่ รับผิดชอบ ประสานงานกับคณะครูในสายชั้น 
        ๓.๒ ครูประจ าชั้น   
 ๓.๒.๑ นางสาวอัญชลี  สารรกัษ์     ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑  
 ๓.๒.๒ นางสาวพุทธธิดา  อ้อยจีน     ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒ ห้อง ๑ 
    ๓.๒.๓ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง    ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒ ห้อง ๒ 
 ๓.๒.๔ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี    ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓  
 ๓.๒.๕ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์     ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
 ๓.๒.๖ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์     ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
 ๓.๒.๗ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
 ๓.๒.๘ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม     ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
 ๓.๒.๙ นายวิทยา  ศรีอาราม      ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
 ๓.๒.๑๐ นายศม  มั่นใจตน       ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
 ๓.๒.๑๑ นางสาวโสภิตา  บัวพรม     ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
 ๓.๒.๑๒ นายสรรเสริญ  พูลสขุโข     ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
 ๓.๒.๑๓ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
 ๓.๒.๑๔ นางสาววาริพินทุ์   สุขสิงห์    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 ๓.๒.๑๕ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
 ๓.๒.๑๖ นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

/๓.๒.๑๗ นางสาวภคมน...   



 

 

 ๓.๒.๑๗ นางสาวภคมน  บุตะเคียน    ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
หน้าที ่ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน งานธุรการชั้นเรียน และปกครองดูแลนักเรียน 
       ๓.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๓.๓.๑ นายวิทยา  ศรีอาราม      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๓.๓.๒ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๓.๓.๓ นางสาวภคมน  บุตะเคียน     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๓.๔ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓.๓.๕ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๓.๓.๖ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๓.๓.๗ นางสุทธินันท์  พูลเกิด      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๓.๓.๘ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๓.๓.๙ นายศม  มั่นใจตน       หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๓.๑๐ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์     หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย 
หน้าที ่ รับผิดชอบ วางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
          ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
       ๓.๔ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ๓.๔.๑ นายวิทยา  ศรีอาราม      คร ู                   ประธาน 
 ๓.๔.๒ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์      คร ู               กรรมการ 
 ๓.๔.๓ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์       คร ู             กรรมการ 
 ๓.๔.๔ นางทัศนีย์  คนอยู่        ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๔.๕ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก    คร ู                    กรรมการและเลขานุการ 
        ๓.๕ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๓.๕.๑ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม       คร ู                         ประธาน 
 ๓.๕.๒ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง      คร ู               กรรมการ 
       ๓.๕.๓ นางสาวโสภิตา  บวัพรม     ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๕.๔ นางสาววาริพินทุ์   สุขสิงห์               ครผูู้ช่วย                กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๖ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 ๓.๖.๑ นางสาวภคมน  บุตะเคียน      คร ู                  ประธาน 
 ๓.๖.๒ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข    คร ู                 กรรมการ 
 ๓.๖.๓ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล     พนักงานราชการ            กรรมการ 
 ๓.๖.๔ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม     ครูผู้ช่วย                กรรมการและเลขานุการ  
       ๓.๗ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๓.๗.๑ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ ์     คร ู                     ประธาน 
  ๓.๗.๒ นางทัศนีย์  คนอยู่       ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
    ๓.๗.๓ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล     พนักงานราชการ            กรรมการ 
 ๓.๗.๔ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข     ครูผู้ช่วย                กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๘ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๓.๘.๑ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์     คร ู                  ประธาน 
 

/๓.๘.๒ นายสัมฤทธิ์...   



 

 

  ๓.๘.๒ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ      ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๘.๓ Mr.Davoud  Sharidi      ครูต่างชาติ             กรรมการ          

๓.๘.๔ นายศม  มั่นใจตน         ครผูู้ช่วย                  กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๙ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๓.๙.๑ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข     คร ู                  ประธาน 
 ๓.๙.๒ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ      ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
 ๓.๙.๓ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล     พนักงานราชการ           กรรมการ 
 ๓.๙.๔ นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน     ครผูู้ช่วย                   กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๑๐ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๓.๑๐.๑  นางสุทธินันท์  พูลเกิด        คร ู                 ประธาน 
  ๓.๑๐.๒  นายวิทยา  ศรีอาราม       คร ู               กรรมการ 
 ๓.๑๐.๓ นางทัศนีย์  คนอยู่       ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
 ๓.๑๐.๔ นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน    ครผูู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ              
       ๓.๑๑ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๓.๑๑.๑ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์     คร ู                 ประธาน 
 ๓.๑๑.๒ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์    คร ู              กรรมการ 
 ๓.๑๑.๓ Mr.Davoud   Sharidi    ครูต่างชาติ             กรรมการ
 ๓.๑๑.๔ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง          ครู                     กรรมการและเลขานุการ 
       ๓.๑๒ คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๑๒.๑ นายศม  มั่นใจตน      ครูผู้ช่วย                    ประธาน 
  ๓.๑๒.๒ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ    ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๒.๓ นางสาวภคมน  บุตะเคียน   ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๒.๔ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ ์    ครู                กรรมการและเลขานุการ 
      ๓.๑๓ คณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย 
 ๓.๑๓.๑ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์     ครูอัตราจ้าง                       ประธาน 
 ๓.๑๓.๒ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๓.๓ นางสาวพุทธธิดา  อ้อยจีน   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๓.๔ นางอลิษา  พุ่มชูศรี       พ่ีเลี้ยง              กรรมการ 
 ๓.๑๓.๕ นางธีรภัทร์  ผลเจรญิ       พ่ีเลี้ยง              กรรมการ 
 ๓.๑๓.๖ นางสาวปัญจพร  นาคผ่อง     พ่ีเลี้ยง              กรรมการ 
 ๓.๑๓.๗ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี   ครูอัตราจ้าง             กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
          แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียน 
          วัดเจ้ามูล 
       ๓.๑๔ งานวัดผล ประเมินผล งานทะเบียน 
 ๓.๑๔.๑ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม    ครู                ประธาน
 ๓.๑๔.๒ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์   ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๔.๓ นางสาวโสภิตา  บัวพรม     ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๑๔.๔ นางสาวจรัญยา  จันค า    เจ้าหน้าที่ธุรการ            กรรมการ 

/๓.๑๔.๕ นางสาววาริพินทุ์...   



 

 

 ๓.๑๔.๕ นางสาววาริพินทุ์  สุขสิงห์     ครูผู้ช่วย               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดท างานทะเบียน 
          นักเรียน 
       ๓.๑๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยในชั้นเรียน 
 ๓.๑๕.๑ นางสาวภคมน  บุตะเคียน   ครู                   ประธาน 
 ๓.๑๕.๒ นางสุทธินันท์  พูลเกิด    ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๕.๓ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม    ครู               กรรมการ  
 ๓.๑๕.๔ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง      ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๕.๕ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์   ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๕.๖ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข  ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๕.๗ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์   ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๕.๘ นายวิทยา  ศรีอาราม     ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๕.๙ นายพรหมฤทธิ์  ไชยต้นเทือก  ครู               กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๐ นายศม  มั่นใจตน     ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๑ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม   ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๒ นางสาววาริพินทุ์   สุขสิงห์   ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๓ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข   ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๔ นางสาวโสภิตา  บวัพรม   ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
  ๓.๑๕.๑๕ นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน   ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๖ นางสาวศิริรัตน์  สจัจาผล    พนักงานราชการ            กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๗ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๘ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณ ี  ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๕.๑๙ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง  ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๕.๒๐ นางสาวพุทธธิดา  อ้อยจีน   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๕.๒๑ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์    ครู                   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดท างานวิจัยของโรงเรียน และรวบรวมงานวิจัยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด 
          การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓.๑๖ งานห้องสมุด 
 ๓.๑๖.๑ นายวิทยา  ศรีอาราม     ครู                    ประธาน 
 ๓.๑๖.๒ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์    ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๖.๓ นางสาวพุทธธิดา  อ้อยจีน   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 
 ๓.๑๖.๔ นางสาวจุฬามณี  สิงห์คาน   ครูผู้ช่วย                  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ก ากับ ดูแล พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับนักเรียน บุคลากร และบุคคลภายนอก 
       ๓.๑๗  งานแนะแนว 
 ๓.๑๗.๑ นางสาวภคมน  บุตะเคียน   ครู                     ประธาน 
 ๓.๑๗.๒ ครูประจ าชั้นทุกระดับชั้น                   กรรมการ 
 ๓.๑๗.๓ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข    ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ประสานกับผู้ปกครอง และให้ค าปรึกษากับนักเรียน 

/๓.๑๘ งานการศึกษาพิเศษ… 
 



 

 

       ๓.๑๘ งานการศึกษาพิเศษ 
 ๓.๑๘.๑ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์   ครู                ประธาน
 ๓.๑๘.๒ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง   ครูอัตราจ้าง             กรรมการ
 ๓.๑๘.๓ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี  ครูอัตราจ้าง              กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดท าแผนพัฒนาเด็กพิเศษ และให้ค าแนะน า ปรึกษา พัฒนาเป็นรายบุคคล 
       ๓.๑๙ ครูประจ าการห้องพิเศษ 
 ๓.๑๙.๑ ห้องดนตรีนาฏศิลป์    นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ 
 ๓.๑๙.๒ ห้องนักธุรกิจน้อย     นางสุทธินันท์  พูลเกิด 
 ๓.๑๙.๓ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  นางสาวภคมน  บุตะเคียน 
 ๓.๑๙.๔ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  นางตรงศรณ ์ ตระกูลสม 
 ๓.๑๙.๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข      
 ๓.๑๙.๖ ห้องสมุด       นายวิทยา  ศรีอาราม 
 ๓.๑๙.๗ ห้องอาเซียนศึกษา     นายสรรเสริญ  พูลสุขโข 
 ๓.๑๙.๘ ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย    นางสาวอัญชลี  สารรักษ์ 
 ๓.๑๙.๙ ห้องพยาบาล      นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์ 
 ๓.๑๙.๑๐ ห้อง ICT       นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล 
 ๓.๑๙.๑๑ ห้องสหกรณ์      นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์ 
 ๓.๑๙.๑๒ ห้องโสตทัศนูปกรณ์    นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ 
 ๓.๑๙.๑๓ ห้องกีฬา       นายศม  มั่นใจตน 
หน้าที ่ ก ากับ ดูแล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาห้องพิเศษให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๔.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       ๔.๑ งานวินัยและการรักษาวินัย 
 ๔.๑.๑ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์   คร ู                  ประธาน 
 ๔.๑.๒ นางสุทธินันท์  พูลเกิด      คร ู                กรรมการ 
 ๔.๑.๓ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ    ครูอัตราจ้าง               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ก ากับ ดูแล รักษาระเบียบวินัยให้เกิดความตระหนักกับนักเรียน และถือปฏิบัติเป็นประจ า 
       ๔.๒ งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
 ๔.๒.๑ นางสุทธินันท์  พูลเกิด    คร ู                   ประธาน 
 ๔.๒.๒ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง    คร ู               กรรมการ 
 ๔.๒.๓ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม   ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๔.๒.๔ นายวิทยา  ศรีอาราม    คร ู                  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
       ๔.๓ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การป้องกันยาเสพติด 
 ๔.๓.๑ นางสุทธินันท์  พูลเกิด    คร ู                   ประธาน 
 ๔.๓.๒ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์   คร ู                กรรมการ 
 ๔.๓.๓ นายศม  มั่นใจตน     คร ู               กรรมการ 
 ๔.๓.๔ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ    ครูอัตราจ้าง                            กรรมการ 
 ๔.๓.๕ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล   พนักงานราชการ                        กรรมการและเลขานุการ 
 

/หน้าที่  จัดระบบป้องกัน… 



 

 

หน้าที ่ จัดระบบป้องกัน ดูแล แก้ไข ให้การสนับสนุน ส่งเสริมประสานผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
       ๔.๔ งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 ๔.๔.๑ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์   คร ู                  ประธาน 
 ๔.๔.๒ นางทัศนีย์  คนอยู่     ครอัูตราจ้าง                 กรรมการ 
 ๔.๔.๓ นางสาวอัญชลี  สารรกัษ์    ครอัูตราจ้าง                      กรรมการ 
 ๔.๔.๔ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข   ครูผู้ช่วย               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ สนับสนุน ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
       ๔.๕  งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 ๔.๕.๑ นายศม  มั่นใจตน     ครผูู้ช่วย                 ประธาน 
 ๔.๕.๒ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ    ครอัูตราจ้าง              กรรมการ 
 ๔.๕.๓ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์   คร ู               กรรมการ 
 ๔.๕.๔ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข   ครูผู้ช่วย               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ สนับสนุน ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดูแล ก ากับ ติดตาม  
          ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียน 
       ๔.๖ งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 ๔.๖.๑ นางสุทธินันท์  พูลเกิด    คร ู                   ประธาน 
 ๔.๖.๒ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์   คร ู               กรรมการ 
 ๔.๖.๓ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล   พนักงานราชการ             กรรมการ 
 ๔.๖.๔ นางสาวจรัญยา  จันค า    เจ้าหน้าที่ธุรการ                 กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
       ๔.๗ งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 ๔.๗.๑ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์   คร ู                  ประธาน 
 ๔.๗.๒ นางสาวภคมน  บุตะเคียน    คร ู               กรรมการ 
 ๔.๗.๓  นางสาววาริพินทุ์   สุขสิงห์   ครผูู้ช่วย                  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ 
๕.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
       ๕.๑ งานการเงิน 
 ๕.๑.๑ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง    คร ู                  ประธาน 
 ๕.๑.๒ นายวิทยา  ศรีอาราม    คร ู                 กรรมการ 
 ๕.๑.๓ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม     ครผูู้ช่วย               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดเก็บเงิน ก ากับ ดูแลความถูกต้อง จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ท ารายงานงบเดือน ให้โปร่งใส  
          ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมตรวจสอบได้ 
       ๕.๒ งานบัญชี 
 ๕.๒.๑ นางสาวภคมน  บุตะเคียน   คร ู                   ประธาน 
 ๕.๒.๒ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง  ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
 ๕.๒.๓ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล    พนักงานราชการ              กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดท าบัญชีให้โปร่งใส ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมตรวจสอบได้ 
       ๕.๓ งานพัสดุและสินทรัพย์ 
 ๕.๓.๑ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข  คร ู                     ประธาน 

/๕.๓.๒ นางสาวอภัสนันท์...   



 

 

 ๕.๓.๒ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี  ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
 ๕.๓.๓ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง     คร ู                                  กรรมการ 
หน้าที ่ ก ากับ ดูแล จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ ์จ าหน่ายและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่า ถูกต้อง โปร่งใส  
          ตรวจสอบได้ 
       ๕.๔ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๔.๑ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข  คร ู                  ประธาน 
 ๕.๔.๒ นางสาวจรัญยา  จันค า    เจ้าหน้าที่ธุรการ             กรรมการ 
 ๕.๔.๓ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล    พนักงานราชการ              กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางเว็บไซต์โรงเรียน และจัดระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
       ๕.๕ งานตรวจสอบภายใน 
 ๕.๕.๑ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์   คร ู                  ประธาน 
 ๕.๕.๒ นายศม  มั่นใจตน      ครผูู้ช่วย              กรรมการ 
 ๕.๕.๓ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์   คร ู                   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ประสานงานในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การควบคุมภายใน จัดท ารายงานต่อส านักงานตรวจเงิน 
          แผ่นดินในปีงบประมาณ 
๖.  คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
       ๖.๑ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑.๑ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร์  คร ู                   ประธาน 
 ๖.๑.๒ นายวิทยา  ศรีอาราม    คร ู                    กรรมการ 
 ๖.๑.๓ นางทัศนีย์  คนอยู่     ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
 ๖.๑.๔ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข   คร ู                  กรรมการ 
 ๖.๑.๕ นายวินัย  สังพะบุโชติ    ช่างสี               กรรมการ 
 ๖.๑.๖ นายศม  มั่นใจตน     ครผูู้ช่วย                    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ก ากับ ดูแล และให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อ 
          การจัดการเรียนการสอน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
       ๖.๒ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ๖.๒.๑ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์    ครู                  ประธาน 
 ๖.๒.๒ นายสรรเสริญ  พูลสุขโข    ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๖.๒.๓ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ     ครูอัตราจ้าง                      กรรมการ 
  ๖.๒.๔ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์    ครู                กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ให้การต้อนรับบุคคลภายนอก และให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนางาน 
          ประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       ๖.๓ งานข่าวสารสัมพันธ์ (กระดานข่าว) 
 ๖.๓.๑ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล    พนักงานราชการ                ประธาน 
 ๖.๓.๒ นางสาวภคมน  บุตะเคียน    ครู               กรรมการ 
 ๖.๓.๓ นายวิทยา  ศรีอาราม     ครู                 กรรมการ 
 ๖.๓.๔ นางสาวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม    ครู               กรรมการ 
 ๖.๓.๕ นางสาวนุชจรินทร์  เอิบอิ่มสุข   ครู                                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ท าเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนเป็นประจ าทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 
      /๖.๔ งานสัมพันธ์ชุมชน… 



 

 

 ๖.๔ งานสัมพันธ์ชุมชน 
 ๖.๔.๑ นางสุทธินันท์  พูลเกิด     ครู                   ประธาน 
 ๖.๔.๒ นางทัศนีย์  คนอยู่      ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
 ๖.๔.๓ นางสาวจรัญยา  จันค า     เจ้าหน้าที่ธุรการ            กรรมการ 
 ๖.๔.๔ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์    ครู                           กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ติดต่อ ประสานงานกับชุมชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนให้ชุมชนได้รับข่าวสารของทางโรงเรียน  
    ๖.๕ งานโภชนาการและโครงการอาหารกลางวัน 
 ๖.๕.๑ นางทัศนีย์  คนอยู่     ครอัูตราจ้าง                      ประธาน 
 ๖.๕.๒ นางธีรภัทร์  ผลเจริญ    พ่ีเลี้ยง               กรรมการ 
 ๖.๕.๓ นางอลิษา  พุ่มชูศรี     พ่ีเลี้ยง               กรรมการ 
 ๖.๕.๔ นางสาวปัญจพร  นาคผ่อง   พ่ีเลี้ยง                               กรรมการ 
 ๖.๕.๕ นางสาวนุชจรินทร์  อ่ิมเอิบสุข  คร ู               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ก ากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ด้านโภชนาการและอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมให้กับนักเรียน  
       ๖.๖ งานอนามัยโรงเรียน 
 ๖.๖.๑ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย ์   คร ู                          ประธาน 
 ๖.๖.๒ นางทัศนีย์  คนอยู่     ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
 ๖.๖.๓ นางสาวอภัสนันท์  วรรณมณี  ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
 ๖.๖.๔ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง  ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
 ๖.๖.๕ นายศม  มั่นใจตน          ครผูู้ช่วย                  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ก ากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการส่งต่อ  
       ๖.๗ งานสวัสดิการโรงเรียน 
 ๖.๗.๑ นางสุทธินันท์  พูลเกิด    คร ู                   ประธาน 
 ๖.๗.๒ นางทัศนีย์  คนอยู่     ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
 ๖.๗.๓ นางสาววาริพินทุ์   สุขสิงห์   ครผูู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมสวัสดิการแก่นักเรียน และครูในโรงเรียนด้านต่าง ๆ  
       ๖.๘ งานโสตทัศนศึกษา 
 ๖.๘.๑ นายสัมฤทธิ์  เทียนโชติ    ครูอัตราจ้าง                  ประธาน 
 ๖.๘.๒ นายศม  มั่นใจตน     ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 ๖.๘.๓ นางสาวจรัญยา  จันค า    เจ้าหน้าที่ธุรการ             กรรมการ 
 ๖.๘.๔ นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล   พนักงานราชการ                   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ บันทึกภาพ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงในงานต่าง ๆ และดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้  
 
  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ 
รับผิดชอบ ถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 
  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 
 
 



 

 

 
    สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
         
 
 

(นายพีราวุฏฐ์   พิมพ์รอด) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 

 
 


