
ค ำสั่งโรงเรียนด่ำนขุนทด 
ที ่ 10 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำป้ำยสำรสนเทศ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
……………………………………………. 

 เพ่ือให้สารสนเทศของโรงเรียนด่านขุนทด เป็นปัจจุบันและถูกต้อง สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา อาศัย
อ านาจความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา  
27(1)  และมาตรา  86  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จัดท าป้ายสารสนเทศ         
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
    คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.นายพันธพัฒน์   พรมสวัสดิ์           ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน 
 2.นางณัทนิษฐ์   ไชยค า   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธาน 
 3.นายมานิจ ภิรมย์กิจ     ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 4.นายพิชัย   เรืองดี   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 5.นายชนสรณ์  ภมร   ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 6.นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด    ต าแหน่ง  ครู    เลขานุการ 
 7.นายกฤษณะ  คูณขุนทด  ต าแหน่ง  ครู        ผู้ช่วยเลขานุการ 
         หน้ำที ่
 จัดประชุม ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ หรือทรัพยากรอ่ืน ๆ           
ให้กับคณะกรรมการด าเนินการ 
  1. คณะกรรมกำรจัดท ำเนียบผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนด่ำนขุนทด  

1. นายกฤษณะ  คูณขุนทด  ต าแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
2. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
3. นางอรทัยศรี  ศรีทอง   ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
4. นายสาวนิตยา ยวนทะเล  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
5. นางสาวประภาพร  สิงสุพรรณ  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ 
1. จัดหา รวบรวม ข้อมูล เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
2. ออกแบบ และจัดท าป้ายท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 
3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำป้ำยท ำเนียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
1. นายภัทรพล  บุษยะมา  ต าแหน่ง ครู   หัวหน้างาน 
2. นายธนบดี  ไพศาลวัน  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
3. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
4. นายสนาญชัย  วงษ์ชาล ี  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
5. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
6. นางกมลทิพย์  ครุฑขุนทด  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
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7. นางสาวสุพัตรา จิระจักรชัย  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
8. นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
9. นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
10. นายกฤษณะ  คูณขุนทด  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
11. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
12. นางอรทัยศรี  ศรีทอง   ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
13. นายสาวนิตยา ยวนทะเล  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
14. นางสาวประภาพร  สิงสุพรรณ  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
15. นายกตัญญู  เจริญรัตน์  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที ่
 1. จัดหา รวบรวม ข้อมูล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านขุนทด 
 2. ออกแบบ และจัดท าป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 3. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

               3.คณะกรรมกำรจัดป้ำยท ำเนียบคณะกรรมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนด่ำนขุนทด 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาล ี  ต าแหน่ง ครู   หัวหน้างาน  
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  เสียนขุนทด  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
3. นางกมลทิพย์  ครุฑขุนทด  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุพัตรา จิระจักรชัย  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
5. นางอัจฉราวรรณ  กินขุนทด  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
6. นายโชคหนุน  มังกรพรสิทธิ์  ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
7. นายสุริยัน  พบขุนทด   ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
8. นายสายชล  บรรทัพ   ต าแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
มีหน้ำที่ 
 1.จัดหา รวบรวม ข้อมูล คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนด่านขุนทด 
 2.ออกแบบ และจัดท าป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

  3.งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ  

อุตสาหะ  เต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โรงเรียนต่อไป 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่        มกราคม  พ.ศ.  2564   เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่        มกราคม    พ.ศ. 2564               
         
 

 
          ( นายพันธพัฒน์     พรมสวัสดิ์  ) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านขุนทด 


