
 

ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
ที่  ๒๑๗ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

--------------------------- 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ   
สอดคล้องนโยบำยรัฐบำล หน่วยงำนรำชกำรต้นสังกัด และให้กำรบริหำรกลุ่มงำนตำมโครงสร้ำงของโรงเรียน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ 
(วรรคแรก) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๔๖    จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ  รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงำน  ดังนี้ 

        ๑. นำงจันทร์พร   ผำดศรี     ต ำแหน่งครู  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
        ๒. นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์    ต ำแหน่งครู  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
        ๓. นำยอนุชำ  ส่งทว ี   ต ำแหน่งครู  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
        ๔. นำยสมมำรถ จ ำนองวุฒิ   ต ำแหน่งครู  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
        ๕. นำงวรำงค์   รำชนยิม      ต ำแหน่งครู  ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เสียสละ  เพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๑  เดอืน ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  ๒๔  เดอืน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๑   

 

 

 (นำยณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 

 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 

ที่      / ๒๕๖๑ 
เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนและหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

--------------------------- 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร  สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๒ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำ ๒๗ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖    จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ  ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
 

๑. นำงข้องทิพย์  มีแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                                          และหัวหน้ำงำนแนะแนว 
๒. นำงจันทร์พร  ผำดศรี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
                                          หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
                                          และหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
๓. นำงจินตนำ  เพ็ชรคล้ำย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

          ๔. นำงสุวิมล  ไชยถำวร  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
    และหัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน 

๕. นำยสมมำรถ  จ ำนองวุฒิ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
๖. นำยสำมำรถ  กำญจนะแก้ว    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม              

และหัวหน้ำงำนทะเบียนและวัดผล 
๗. นำยไกรทิพย์  จิตอำรีย์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 และหัวหน้ำกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
๘. นำงตรัยรัตน์   ส่งทวี             หวัหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 
๙. นำงสำวสุวสิำ  เพ็งจันทร์ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เสียสละ  เพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  ๒๖  เดือน ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๑   

 

 
 (นำยณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
ที่   ๒๒๔   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำและงำนวิชำกำร 

--------------------------- 

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อทำงรำชกำร  สอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๒ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖   และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำ ๒๗ (๑)  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖   จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ  ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบงำนบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
และงำนวิชำกำร  ดังนี้ 

๑. นำยณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ประธำนกรรมกำร                                              

๒. นำยสำมำรถ   กำญจนะแก้ว  กรรมกำร 

๓. นำยสมมำรถ จ ำนองวุฒิ     กรรมกำร 

๔.  นำงข้องทิพย์   มีแก้ว   กรรมกำร 

๕.  นำงจินตนำ   เพ็ชรคล้ำย  กรรมกำร 

๖.  นำงสุวิมล  ไชยถำวร   กรรมกำร 

๗.  นำยไกรทิพย์   จิตอำรีย์  กรรมกำร 

๘.  นำงจันทร์พร   ผำดศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙.  นำงตรัยรัตน์   ส่งทว ี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๑๐. นำงสำวสุวสิำ  เพ็งจันทร์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

ให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งนี้ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เสียสละ  เพ่ือให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  ๒๖  เดือน ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๑   

 

 

 (นำยณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 

 


