
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่ 132/๒๕๖2 
เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ 

ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการบริหารสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗(๑) (๔) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง 
การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖2 ดังนี้ 

ฝ่ำยบริหำร 
 ๑. นายจรัส  ค าอ้าย      ผู้อ านวยการโรงเรียน     
 ๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓. นายถวิล  ชัยยา      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๔. นายเมธา  ศรีประทีป      ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๕. นายคมสันต์ พิพัฒน์วุฒิกุล   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร นายถวิล     ชัยยา   
๒. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๔. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร   นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    
๕. งำนส่งเสริมและจัดกำรศึกษำ 

๑. นายถวิล  ชัยยา       หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    หัวหน้าสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์ 
๔. นางฉวรัตน์   ค าธัญ     หัวหน้าสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ์             หัวหน้าสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๖. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร              หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ 
๗. นางพันนภา  วลีด ารงค์      หัวหน้าสาระคณิตศาสตร์ 
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    หัวหน้าสาระภาษาไทย 
๙. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      หัวหน้าสาระศิลปะ 
๑๐. นางสาวอ าภา  เขียวดี       
๑๑.  นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
๑๒. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา      



๒ 
 

๑๓.  นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     
๑๔.  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์     
๑๕. นางพิชยา  ชูมก      

๖. งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย      หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน     
๓. นางฉวรัตน์   ค าธัญ     
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๕. นางศรีเริญ มีพิมพ์      
๖. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร     
๗. นางพันนภา วลีด ารงค์    
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
๙. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    
๑๐. นางสาวอ าภา  เขียวดี     
๑๑. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     
๑2. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ     

7. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์     หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก      
๓. นายนิพล  ปลุกเสก     
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

8. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง      

9. งำนทะเบียนนักเรียนและกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     หัวหน้างาน   
๒. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑0. งำนวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร  แก้วปวน     
๓. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     
๔. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ  

๑1. งำนนิเทศกำรศึกษำ 
๑. นายถวิล  ชัยยา      หัวหน้างาน 
๒. นางพิชยา  ชูมก      
๓. นางสาวอ าไพ สิทธิกาน     
๔. นางสาวอ าภา  เขียวดี 
๕. นางฉวรัตน์   ค าธัญ    
๖. นางศรีเริญ มีพิมพ์     
๗. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร     



๓ 
 

๘. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๙. นางพันนภา วลีด ารงค์    
๑๐. นางสาวชลิดา  โอดบาง     
๑๑. นายเอกดน  อินต๊ะปัน       

๑2. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี     หัวหน้างาน 
๒. นางอุมาพร  แก้วปวน     
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท์  (จิตอาสา)   หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา 
๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน  (ยุวกาชาด)  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
๕. นางล าดวน   ติดทะ    หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
๖. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง      หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
๗. นางสาววรัญญา  เป็งปิง      หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์
๘. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี   

๑3. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
๑3.๑  แหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ 

๑. ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ห้องเรียน E-Classroom          นายพินิจ  ทังสุนันท์  
๓. ห้องเรียน World Class           นายถวิล  ชัยยา   
๔. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น         นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
๕. ห้องเรียนไร้พรมแดน          นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม 
๖. ศูนยอ์าเซียนศึกษา          นางสาวอ าภา  เขียวดี  
๗. ศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ         ๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้า 

                    ๗.๒ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    เจ้าหน้าที่ 
 ๑3.๒ แหล่งเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ         หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑4. งำนห้องสมุด 

๑. นางล าดวน  ติดทะ     หัวหน้างาน 
๒. นางสาวญาดา  มาอ้วน     
๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    

๑5. งำนแนะแนวกำรศึกษำ 
๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา     หัวหน้างาน 
๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง     
๓. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
๔. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   
๕. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ     
๖. นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม     
๗. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับ  

๑6. งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
๑. นางอรพินธ์  กันทะรัน     หัวหน้างาน 
๒. นางล าดวน  ติดทะ     
๓. คณะกรรมการตามค าสั่งฯ  
    



๔ 
 

๑7. งำนธนำคำรโรงเรียน  
     ๑.  นางเสาวนีย์  แสงหงษ์     หัวหน้างาน 
     ๒.  นางสาวสุณิสา  บุญผล    
    

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล               นายสุทน  คุ้มเสม 
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา 
๔. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช 
๕. งำนบุคคล 

๑. นายสุทน  คุ้มเสม      หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา     
๓. นางพันนภา  วลีด ารง 
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   

     ๖. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร 
     ๗. นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช    

6. งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 
      ๑. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา     หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
      ๓. นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร      
      ๔. นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช     
      ๕. นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว     
7. งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

     ๑. นายสุทน  คุ้มเสม      หัวหน้างาน 
           ๒. นางพันนภา  วลีด ารงค์      

 

8. งำนเวรรักษำกำรณ์ 
      ๑. นายสุทน  คุ้มเสม      หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัติ  จิตนารินทร์     
      ๓. นายสุรัตน์  จี้ฟู    
      ๔. นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว 

๙. งำนประชำสัมพันธ์   
      ๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง     หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัติ  จิตนารินทร์     
      ๓. นางสาวอัมพร  นามณี    
      ๔. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    
      ๕. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร     
      ๖. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  
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กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ    นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ      นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ           นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๔. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ       นางสาวอรนุช  เรือนค า  
๕. งำนนโยบำยและแผน 

๑. นายนิพล  ปลุกเสก     หัวหน้างาน 
๒. นางสาวญาดา  มาอ้วน     
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
๔. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๕. นางสาววรัญญา  เป็งปิง     
๖. นางสาวอรนุช  เรือนค า    

๖. งำนกำรเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ     หัวหน้างาน 
     ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    

๗. งำนกำรบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว     หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวสุณิสา  บุญผล     
     ๓. นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว    

๘. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน     หัวหน้างาน 
              ๒. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล       
      ๓. นางสาวสุภาภรณ์ โปธาว ี     
๙. งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
      ๑. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม    หัวหน้างาน 
      ๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
      ๓. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    

     ๔. นางสาวอรนุช  เรือนค า  
     ๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   

๑๐. งำนเอกสำรสิ่งพิมพ์ 
     ๑. นางสาวญาดา  มาอ้วน     หัวหน้างาน 
     ๒. นางจันทร์วัน  รั่วรู้      

๑๑. งำนควบคุมภำยใน 
     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนค า     หัวหน้างาน 
     ๒. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    
     ๓. นางสาวสุณิสา  บุญผล     
     ๔. นางสาวสุภาภรณ์ โปธาว ี

๑๒. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
     ๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวสุภาภรณ์ ชมภูแก้ว    
     ๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ 



๖ 
 

 
  

๑๓.  งำนปฏิคมโรงเรียน 
      ๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์    หัวหน้างาน 
      ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
      3. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 
      4. นางสาวญาดา  มาอ้วน  
      5. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    
      6. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง    
      7. นางสาวสภุาภรณ์  โปธาวี     
      8. นางสาวสภุาภรณ์   ชมภูแก้ว    
      9. นางหรรษกานต์ ดวงแก้ว     
      10. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    
      11. นางจันทร์วัน  รัว่รู้  
    

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
๑.  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน  นายเมธา  ศรีประทีป 
๒.  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน        นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   
๓.  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน           นางศรีเริญ  มีพิมพ์   
๔.  งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน         นายบัญชา  บังคมเนตร  
๕.  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

         ๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     หัวหน้างาน 
         ๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
         ๓. นายเมธา  ศรีประทีป     
         ๔. นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล    
         ๕. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง     
         ๖. นางกาญจนา  เหลืองทา   
         7. นางพันนภา วลีด ารงค์     
         8. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ     

๖.  งำนส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนำบุคลิกภำพนักเรียน 
          ๑. นายเมธา  ศรีประทีป     หัวหน้างาน 
          ๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
          ๓. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล   
          ๔. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    
          ๕. นางกาญจนา  เหลืองทา    
 ๖. นางพันนภา วลีด ารงค์  
  7. นายสุทน   คุ้มเสม    
 8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
  9. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
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7. งำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี        หัวหน้างาน 
       ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

๓. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่     
๔. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    
5. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 

8. งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา    หัวหน้างาน 
๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     
๓. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    
๔. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล    
6. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง       

9. งำนหัวหน้ำระดับและงำนครูเวรประจ ำวัน 
9.๑ งำนหัวหน้ำระดับ 

๑. นางพันนภา  วลีด ารงค์    หัวหน้าระดับม.๑ 
๒. นางสาวอ าภา    เขียวดี   หัวหน้าระดับม.๒ 
๓. นายสุทน   คุ้มเสม    หัวหน้าระดับม.๓ 
๔. นายพินิจ  ทังสุนันท์    หัวหน้าระดับม.๔ 
๕. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   หัวหน้าระดับม.๕ 
๖. นางกาญจนา  กล้าหาญ    หัวหน้าระดับม.๖ 

9.๒ งำนครูเวรประจ ำวัน 
๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
๓. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   

10. งำนคณะสี   
  1. นายเมธา  ศรีประทีป     หัวหน้างาน 
  2. นางพันนภา  วลีด ารงค์ 
   3. นางสาวอ าภา    เขียวดี 
   4. นายสุทน   คุ้มเสม 
   5. นายพินิจ  ทังสุนันท์ 
   6. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง 
   7. นางกาญจนา  เหลืองทา 
 
 



๘ 
 

 
10. งำนสมำคมผู้ปกครองและครู  

๑. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    หัวหน้างาน 
    ๒. นางสาวอัมพร  นามณี     

๓. นางกาญจนา  เหลืองทา    
 4. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  

  

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
๑.  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒.  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  
๓.  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป           นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรทั่วไป นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม  
๕. งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    หัวหน้างาน 
๒. นายบุญเลิศ  มูลศรี    

 ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     
๔. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
5. นายผจญ  ภิระแก้ว     

 6. พนักงานท าความสะอาด    
๖. งำนสำธำรณูปโภค 

    ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    หัวหน้างาน 
    ๒. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
 ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     

๗. งำนพัฒนำควำมสะอำด 
      ๑. นายชัยพิชิต  อุดค ามี     หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวอัมพร  นามณี     
      ๓. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
  ๔. นางนภาพร  เขื่อนตา     

๕. นางแสงจันทร์  เป็งปิง     
๖. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    
๗. นางสาววันเพ็ญ  เป็งปิง     

  ๘. นางนาตยา  ทาศรี     
๘. งำนนักปฏิบัติกำร  
   ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    หัวหน้างาน 

    ๒. นายชัยพิชิต  อุดค ามี     
    ๓. นายสมาน  จันทร์ธง     
     ๔. นายบุญเลิศ  มูลศรี     
     ๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     

                ๖. นายผจญ  ภิระแก้ว     
  ๗. นายสุทิศ  มณีทอง     
  ๘. พนักงานท าความสะอาด 
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๙. งำนยำนพำหนะ 

    ๑. นางสาวอัมพร  นามณี     หัวหน้างาน 
๒. นายสมาน  จันทร์ธง    

     ๓. นายสุทิศ  มณีทอง      
๑๐. งำนโภชนำกำร  

     ๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์    หัวหน้างาน 
     ๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     
 ๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    
      ๔. นางล าดวน  ติดทะ     

๑๑. งำนอนำมัยและประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  ๑. นางฉวรัตน์  ค าธัญ     หัวหน้างาน 
  ๒. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     
 ๓. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล    
      ๔. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    

๑๒. งำนชุมชนสัมพันธ์       
      ๑. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

  ๓. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์     
      ๔. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์ 
  5. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
  6. นายเอกดน  อินต๊ะปัน  

  7. นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม    
      8. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
 9. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    

                10. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย 
   11. นายบัญชา  บังคมเนตร     
๑๓. งำนบ้ำนพักครู 

    ๑. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้างาน 
๒. นายชัยพิชิต  อุดค ามี     
๓. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

14. งำนโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  
๑. นายบรรจบ  ชูมก     หัวหน้างาน 
๒. นายนิพล  ปลุกเสก     
๓. นายบัญชา  บังคมเนตร     
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     

๑5. งำนสมำคมศิษย์เก่ำ 
๑. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล    หัวหน้างาน 

    ๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง    
       3. ครูและบุคลากรที่เป็นศิษย์เก่า  
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