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เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ ปีการศึกษา 2559
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เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ภารกิจฝ่ายงาน ทุกสายงาน ในโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สามารถบริหารจัดการและ
ดาเนินงานตามบทบาทภารกิจ อานาจหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความ
ถูกต้องและบังเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงแต่งตั้ง และมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่งานพิเศษ ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป และงานกิจการนักเรียน นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รับผิดชอบ
1.1.งานบริหารทั่วไป นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
หัวหน้า
1.1.1. งานธุรการและสารบรรณโรงเรียน
1) นางลาเพย
พุ่มห้วยรอบ
หัวหน้างาน
2) นายทองคูณ
เพี้ยมูล
เจ้าหน้าที่
3) นายปวรวุฒิ
แก้วมา
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
1.1.2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครอง
1) นางศิวพร
สุภาพพูล
หัวหน้างาน
2) นางลาเพย
พุ่มห้วยรอบ
เจ้าหน้าที่
3) นายปวรวุฒิ
แก้วมา
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
1.1.3. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
1) นายเอกวิทย์
มั่งอะนะ
หัวหน้างาน
1) นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่
3) นางศิวพร
สุภาพพูล
เจ้าหน้าที่
1.1.4. งานนักการภารโรง แม่บ้านและลูกจ้างชั่วคราว
1) นายสุรชัย
เดชอุ้ม
หัวหน้างาน
2) นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี
เจ้าหน้าที่
4) นางวัสสา
ประวะเสนัง
เจ้าหน้าที่
1.1.5. งานประชาสัมพันธ์ และ Website
1) นางนรินทร์
มิตรสินพันธุ์
หัวหน้างาน
2) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.ปาริชาด
พันทอง
เจ้าหน้าที่

1.1.6 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1) นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์
2) นางวัสสา
ประวะเสนัง
3) น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี
4) นายสุรชัย
เดชอุ้ม
5) นายปิยะลักษณ์ ยอดดี

หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบอาคาร1)
เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบอาคาร2)
เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบอาคาร3,4ส้วมนอก
อาคาร, โรงอาหาร)
เจ้าหน้าที่ (รับผิดชอบอาคารอเนกประสงค์,อาคาร
เกษตรและอุตสาหกรรม)

1.1.7 งานยานพาหนะ
1) นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
หัวหน้างาน
2) นายอัศวิน บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
3) นายสุนทร คงศิริ
เจ้าหน้าที่
1.1.8 งานโสตทัศนศึกษา
1) นายมานัด
คาดา
หัวหน้างาน
2) นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่
3) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
4) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
5) นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
เจ้าหน้าที่
1.1.9 งานสวัสดิการร้านค้า สหกรณ์และงานโภชนาการ
1) นางคนึงนิจ
ชัยมี
หัวหน้างาน
2) นางปภัสนันท์ พึงยา
เจ้าหน้าที่
3) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน เจ้าหน้าที่
4) นายจักรภัทร
พูลเขตรกิจ
เจ้าหน้าที่
5) น.ส.ลภัสลดา วงษ์จ่อน
เจ้าหน้าที่
1.1.10. งานบ้านพักครู
1) น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี
หัวหน้างาน
2) นางศิวพร
สุภาพพูล
เจ้าหน้าที่
3) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
1.1.11 งานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
1) นายถวัลย์
จันทร์ต้น
หัวหน้างาน
2) นายจักรภัทร
พูลเขตรกิจ
เจ้าหน้าที่
3) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน เจ้าหน้าที่
4) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
5) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
6) น.ส.ภคพร
ศรีเดช
เจ้าหน้าที่
7) นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
8) นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่

1.2. งานกิจการนักเรียน นายถวัลย์ จันทร์ต้น
หัวหน้างาน
1.2.1. งานปกครองนักเรียน
1) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน หัวหน้างาน
2) นายถวัลย์
จันทร์ต้น
เจ้าหน้าที่
3) นางนรินทร์
มิตรสินพันธุ์
เจ้าหน้าที่
4) นายสุรชัย
เดชอุ้ม
เจ้าหน้าที่
5) นายจักรภัทร
พูลเขตรกิจ
เจ้าหน้าที่
6) ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
เจ้าหน้าที่
7) นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
8) นางวริศรา
จาปาหวาย
เจ้าหน้าที่
9) น.ส.ปรียวัลย์
สูงสันเขตต์
เจ้าหน้าที่
10) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
11) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
12) นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
เจ้าหน้าที่
13) นายวิสุทธิ์
วงศ์วิลาศ
เจ้าหน้าที่
14) นายทองคูณ เพี้ยมูล
เจ้าหน้าที่
15) ครูประจาชั้นทุกชั้น
เจ้าหน้าที่
1.2.2. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
1) นางศิวพร
สุภาพพูล
หัวหน้างาน
2) นางกิติภา
โสทะ
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.ภคพร
ศรีเดช
เจ้าหน้าที่
4) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน เจ้าหน้าที่
5) นางปิยะพร
แสนซื่อ
เจ้าหน้าที่
6) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
7) นายถวัลย์
จันทร์ต้น
เจ้าหน้าที่
8) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
9) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
10) นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
เจ้าหน้าที่
1.2.3. งานส่งเสริมประชาธิปไตย และกิจกรรมสภานักเรียน
1) น.ส.ภคพร
ศรีเดช
หัวหน้างาน
2) นางศิวพร
สุภาพพูล
เจ้าหน้าที่
3) นางกิติภา
โสทะ
เจ้าหน้าที่
4) นางปิยะพร
แสนซื่อ
เจ้าหน้าที่
5) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน เจ้าหน้าที่
6) น.ส.ปาริชาด
พันทอง
เจ้าหน้าที่
7) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
8) คณะกรรมการครูที่ปรึกษา กิจกรรมสภานักเรียน

1.2.4. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนานักเรียน (นอกหลักสูตร)
1) นางศิวพร
สุภาพพูล
หัวหน้างาน
2) น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี
เจ้าหน้าที่
3) นายวิสุทธิ์
วงศ์วิลาศ
เจ้าหน้าที่
4) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
5) นางวริศรา
จาปาหวาย
เจ้าหน้าที่
6) นายทองคูณ
เพี้ยมูล
เจ้าหน้าที่
7) นางกฤษณา
มาเลิศ
เจ้าหน้าที่
1.2.5 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1) น.ส.ปรียวัลย์
สูงสันเขตต์
หัวหน้างาน
2) นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
3) นางวริศรา
จาปาหวาย
เจ้าหน้าที่
4) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
5) ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกชั้น
เจ้าหน้าที่
1.2.6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
1) นายจักรภัทร
พูลเขตรกิจ
หัวหน้างาน
2) นางปภัสนันท์ พึงยา
เจ้าหน้าที่
3) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
4) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
5) นางคนึงนิจ
ชัยมี
เจ้าหน้าที่
6) นางกฤษณา
มาเลิศ
เจ้าหน้าที่
1.2.7 งาน TO BE NUMBER ONE
1) นางปภัสนันท์ พึงยา
หัวหน้างาน
2) นายถวัลย์
จันทร์ต้น
เจ้าหน้าที่
3) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
4) นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
เจ้าหน้าที่
5) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
6) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
7) นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
เจ้าหน้าที่
1.2.8 งานส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสและทุนการศึกษา
1) นางสุภาภรณ์ เกตุมี
หัวหน้างาน
2) นายมานิตย์
อินทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่
3) นางทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
4) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
1.2.9 ธนาคารขยะ รีไซเคิล
1) น.ส.อัจฉรานันท์ เทียนทองดี
หัวหน้างาน
2) น.ส.ลภัสลดา วงษ์จ่อน
เจ้าหน้าที่

1.2.10 งานป้องกันแก้ไขสารเสพติด และงานควบคุมโรคเอดส์
1) นายถวัลย์
จันทร์ต้น
หัวหน้างาน
2) น.ส.ปาริชาด
พันทอง
เจ้าหน้าที่
3) นางศิวพร
สุภาพพูล
เจ้าหน้าที่
4) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน เจ้าหน้าที่
5) นายจักรภัทร
พูลเขตรกิจ
เจ้าหน้าที่
6) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
7) นายอัศวิน
บารุงสรณ์
เจ้าหน้าที่
8) นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
เจ้าหน้าที่
9) ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
เจ้าหน้าที่
10) นางปภัสนันท์ พึงยา
เจ้าหน้าที่
1.2.11 งานธนาคารโรงเรียน
1) น.ส.สาวิตรี
ศิริเวิน
หัวหน้างาน
2) นางนรินทร์
มิตรสินพันธุ์
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.ภาวินี
คนดี
เจ้าหน้าที่
1.2.12 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
1) นางเพ็ญนภา
คาดา
หัวหน้างาน
2) นายมานัด
คาดา
เจ้าหน้าที่
3) นางอรรจน์ชญาน์ ทิพย์สุข
เจ้าหน้าที่
4) นางกัญชพร
รักญาติ
เจ้าหน้าที่
1.2.13 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
1) น.ส.ปรียวัลย์
สูงสันเขตต์
หัวหน้างาน
2) นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
เจ้าหน้าที่
3) นางวริศรา
จาปาหวาย
เจ้าหน้าที่
4) ครูที่ปรึกษานักเรียนทุกชั้น
เจ้าหน้าที่

2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ นายจารัส อรุณวิง รองผู้อานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มงาน
2.1งานบริหารการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์ หัวหน้างาน
2.1.1 งานธุรการ
1) นางธนพรรณ ปรางโท้
หัวหน้างาน
2) น.ส.ทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
3) นางกัญชพร
รักญาติ
เจ้าหน้าที่
2.1.2 งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา
1) นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
หัวหน้างาน
2) น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
เจ้าหน้าที่
3) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.ทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
5) นางกัญชพร
รักญาติ
เจ้าหน้าที่
2.1.3 งานการเงินและบัญชี
1) น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
หัวหน้างาน
2) นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
เจ้าหน้าที่
3) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.ทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
5) นางกัญชพร
รักญาติ
เจ้าหน้าที่
2.1.4 งานพัสดุและสินทรัพย์
1) นายมานพ
นาคชาตรี
หัวหน้างาน
2) นางปิยะพร
แสนซื่อ
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.ทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
4) นายทองคูณ
เพี้ยมูล
เจ้าหน้าที่
2.1.5 งานค่าสาธารณูปโภค
1) นางธนพรรณ ปรางโท้
หัวหน้างาน
2) น.ส.ทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
2) นางกัญชพร
รักญาติ
เจ้าหน้าที่
2.1.6 งานสวัสดิการทั่วไป
1) นายจารัส
อรุณวิง
หัวหน้างาน
2) น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
เจ้าหน้าที่
3) นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
เจ้าหน้าที่
4) นางปิยะพร
แสนซื่อ
เจ้าหน้าที่
5) นางธนพรรณ ปรางโท้
เจ้าหน้าที่
6) นายทองคูณ
เพี้ยมูล
เจ้าหน้าที่
7) น.ส.ทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
8) นางกัญชพร
รักญาติ
เจ้าหน้าที่

2.2.งานนโยบายและแผนงาน นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์ หัวหน้างาน
2.2.1 งานจัดทาแผนและจัดสรรงบประมาณ
1) นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
หัวหน้างาน
2) น.ส.นภาพร
อนุสรณ์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่
2.2.2 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและผลการดาเนินงาน
1) น.ส.นภาพร
อนุสรณ์ประดิษฐ์ หัวหน้างาน
2) น.ส.ทัศนีย์
ตาทิพย์
เจ้าหน้าที่
2.2.3 งานจัดระบบควบคุมภายใน
1) น.ส.ลภัสลดา วงษ์จ่อน
หัวหน้างาน
2) น.ส.อัจฉรานันท์ เทียนทองดี
เจ้าหน้าที่
3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ รองผู้อานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.ภคพร ศรีเดช หัวหน้ากลุ่มงาน
3.1 งานธุรการ
1) นางศิวพร
สุภาพพูล
หัวหน้างาน
2) นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
เจ้าหน้าที่
3) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
3.2 งานวางแผนอัตรากาลัง
1) น.ส. ภคพร
ศรีเดช
หัวหน้างาน
2) นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
เจ้าหน้าที่
3) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
3.3 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1) น.ส. ภคพร
ศรีเดช
หัวหน้างาน
2) นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
เจ้าหน้าที่
3) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
3.4 งานทะเบียนประวัติ
1) น.ส. ภคพร
ศรีเดช
หัวหน้างาน
2) นางลาเพย
พุ่มห้วยรอบ
เจ้าหน้าที่
3) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
4) นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
เจ้าหน้าที่
4) นายปวรวุฒิ
แก้วมา
เจ้าหน้าที่
3.5 งานเสริมเสร้างขวัญกาลังใจ (การลา การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และการขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ)
1) น.ส.ภคพร
ศรีเดช
หัวหน้างาน
2) นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
เจ้าหน้าที่
3) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่

3.6 งานวินัย และการรักษาวินัย
1) นายเอกวิทย์
มั่งอะนะ
หัวหน้างาน
2) นายถวัลย์
จันทร์ต้น
เจ้าหน้าที่
3.7 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1) นางศิวพร
สุภาพพูล
หัวหน้างาน
2) น.ส.ภคพร
ศรีเดช
เจ้าหน้าที่
3) นางลาเพย
พุ่มห้วยรอบ
เจ้าหน้าที่
4) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
5) นายกิตติชัย
ธนะทิพากร
เจ้าหน้าที่
4. ฝ่ายบริหารวิชาการ นายกฤษณะ อรัญสาร รองผู้อานวยการสถานศึกษา รับผิดชอบ
งานบริหารงานวิชาการ
1) นางกิติภา
โสทะ
หัวหน้ากลุ่มงาน
2) นายมานัด
คาดา
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน
3) น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน
4.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
นางกิติภา
โสทะ
หัวหน้ากลุ่มงาน
4.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1) นางกิติภา
โสทะ
หัวหน้างาน
2) น.ส.ภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.นัยนา
พงษ์ก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.วาสิฎฐี
โควาบุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่
5) น.ส.ภาวินี
คนดี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1) น.ส.ภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
หัวหน้างาน
2) นางกิติภา
โสทะ
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.วาสิฎฐี
โควาบุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.ภาวินี
คนดี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.1.3 งานนิเทศการศึกษา
1) นางกิติภา
โสทะ
หัวหน้างาน
2) น.ส.ภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.ภาวินี
คนดี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.1.4 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1) น.ส.อนงค์นาฎ ทองมี
หัวหน้างาน
2) นางวัสสา
ประวะเสนัง
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.1.5 งานห้องสมุด
1) นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
หัวหน้างาน
2) นายลิขิต
ศิลาเงิน
เจ้าหน้าที่
3) นายวิสุทธิ์
วงศ์วิลาศ
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

4.1.6 งานรับนักเรียน
1) น.ส.ภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
หัวหน้างาน
2) นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.ภาวินี
คนดี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4) น.ส.ณัฐธยาน์ รอดสิน
เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้ช่วยเลขานุการ
4.1.7 งานขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
1) นางกิติภา
โสทะ
หัวหน้างาน
2) นายมานัด
คาดา
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.ภคพร
ศรีเดช
เจ้าหน้าที่
5) นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่
6) นายวิชัย
เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่
7) นายถวัลย์
จันทร์ต้น
เจ้าหน้าที่
8) นางวัสสา
ประวะเสนัง
เจ้าหน้าที่
9) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ
เจ้าหน้าที่
10) นายสมศักดิ์ เกตุมี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
11) นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.2 กลุ่มงานทะเบียน/วัดผล และประกันคุณภาพ
น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
หัวหน้ากลุ่มงาน
4.2.1 งานแผนงานวิชาการ
1) น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
หัวหน้างาน
2) น.ส.สาวิตรี
ศิริเวิน
เจ้าหน้าที่
3) นางกฤษณา
มาเลิศ
เจ้าหน้าที่
4) นางวัสสา
ประวะเสนัง
เจ้าหน้าที่
5) นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
เจ้าหน้าที่
6) น.ส.ณัฐธยาน์ รอดสิน
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.2.2 งานทะเบียนและวัดผลมัธยมศึกษาตอนต้น
1) นางกฤษณา
มาเลิศ
หัวหน้างาน
2) นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.2.3 งานทะเบียนและวัดผลมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
หัวหน้างาน
2) น.ส.สาวิตรี
ศิริเวิน
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.2.4 งานเทียบโอนผลการเรียน
1) น.ส.สาวิตรี
ศิริเวิน
หัวหน้างาน
2) นางกฤษณา
มาเลิศ
เจ้าหน้าที่
3) นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
เจ้าหน้าที่
5) น.ส.ณัฐธยาน์ รอดสิน
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

4.2.5 งาน GPA และ O-NET
1) น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
หัวหน้างาน
2) น.ส.สาวิตรี
ศิริเวิน
เจ้าหน้าที่
3) นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
เจ้าหน้าที่
4) นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่
5) นายสุรชัย
เดชอุ้ม
เจ้าหน้าที่
6) นางสุภาภรณ์ เกตุมี
เจ้าหน้าที่
7) นางกิติภา
โสทะ
เจ้าหน้าที่
8) นางปภัสนันท์ พึงยา
เจ้าหน้าที่
9) ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
เจ้าหน้าที่
10) น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
เจ้าหน้าที่
11) นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข
เจ้าหน้าที่
12) นางกฤษณา มาเลิศ
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.2.6 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) นางวัสสา
ปะวะเสนัง
หัวหน้างาน
2) นายสุนทร
คงศิริ
เจ้าหน้าที่
3) หัวหน้ามาตรฐาน 15 มาตรฐาน
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.อนงค์นาฎ ทองมี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.2.7 งานข้อมูลสารสนเทศ
1) นายเกริกพล
มะลิต้น
หัวหน้างาน
2) 4) น.ส.วาสิฎฐี โควาบุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่
4.2.8 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (DMC)
1) นายสมศักดิ์
เกตุมี
หัวหน้างาน
2) นายธันวา
ม่วงเลี้ยง
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
4.2.9 งานนโยบายเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
1) น.ส.ณัฐธิดา
ยิ่งยวด
หัวหน้างาน
2) น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
เจ้าหน้าที่
3) น.ส.ภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
เจ้าหน้าที่
4) นายมานัด
คาดา
เจ้าหน้าที่
5) นางคนึงนิจ
ชัยมี
เจ้าหน้าที่
6) นายสมศักดิ์
เกตุมี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
7) น.ส.ณัฐธยาน์ รอดสิน
เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ
4.3 กลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
นายมานัด
คาดา
หัวหน้ากลุ่มงาน
4.3.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1) นายมานัด
คาดา
หัวหน้างาน
2) น.ส.ภาวินี
คนดี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ

4.3.2 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยี
1) นายมานัด
คาดา
หัวหน้างาน
2) น.ส.ภาวินี
คนดี
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.3.3 งานนักเรียนเรียนรวม
1) นางจุฬารัตน์
ผ่องจิต
หัวหน้างาน
2) น.ส.รัชนู
แสงอะโน
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
4.3.4 งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่ชุมชน
4.3.4.1 งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
4.3.4.2 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
4.3.4.3 งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
1) นางจุฬารัตน์
ผ่องจิต
หัวหน้างาน
2) นายมานัด
คาดา
เจ้าหน้าที่
3) นางเพ็ญนภา
คาดา
เจ้าหน้าที่
4) น.ส.รัชนู
แสงอะโน
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
4.3.5 งานจัดทาสามะโนผู้เรียน
1) นายมานิตย์
อินทร์สว่าง
หัวหน้างาน
2) นายสมศักดิ์
เกตุมี
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
4.3.6 งานแนะแนวการศึกษา
1) น.ส.สุภาภรณ์ เกตุมี
หัวหน้างาน
2) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
เจ้าหน้าที่
2) นายมานิตย์
อินทร์สว่าง
เจ้าหน้าที่และเลขานุการ
4.3.7 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1) นายสมศักดิ์
เกตุมี
หัวหน้างาน
2) นางสุภาภรณ์ เกตุมี
เจ้าหน้าที่
3) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนโยธิน เจ้าหน้าที่
4) นายมานัด
คาดา
เจ้าหน้าที่
5) นางเพ็ญนภา
คาดา
เจ้าหน้าที่
6) นางศิวพร
สุภาพพูล
เจ้าหน้าที่
7) น.ส.อนงค์นาฎ ทองมี
เจ้าหน้าทีแ่ ละเลขานุการ
4.3.8 งานกิจกรรมลูกเสือ
1) นายจักรพงษ์
พิมพาพัฒนาโยธิน หัวหน้างาน
2) นางวริศรา
จาปาหวาย
เจ้าหน้าที่
3) นายมานัด
คาดา
เจ้าหน้าที่
4) นางเพ็ญนภา
คาดา
เจ้าหน้าที่
5) ครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาตอนต้นทุกชั้น เจ้าหน้าที่

4.3.9 งานนักศึกษาวิชาทหาร
1) นายเอกวิทย์
2) นายกิตติชัย
3) นายอัศวิน
4) นายสุนทร

มั่งอะนะ
ธนะทิพากร
บารุงสรณ์
คงศิริ

หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งโรงเรียน ได้ถือปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

