
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที ่๑๘๘ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่                    

ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (แก้ไขและเพิ่มเติม) 
 

อ้างถึงค าสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ที่ ๑๓๒ / ๒๕๖๒ สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๒   
ได้ด าเนินการแก้ไขและเพ่ิมเติมบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ที่ผ่านมาแล้วนั้น 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ  มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานเกิดสัมฤทธิ์ผลแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จึงขอแก้ไขและแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 งานส่งเสริมและจัดการศึกษา 

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. นางพิชยา  ชูมก 
๑๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     
๑๓. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา     
๑๔. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล     
๑๕. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
๑๖. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ 
    

งานหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.  นางลาวัลย์  ขยันขาย      หัวหน้างาน 
๒. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย    
๓. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    
๔. นางฉวรัตน์   ค าธัญ   
๕. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม     
๖. นางศรีเริญ มีพิมพ์    
๗.  นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร    



๘. นางพันนภา วลีด ารงค์   
๙. นางสาวชลิดา  โอดบาง   
๑๐. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
๑๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี     
๑2. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
๑๓. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ 
 

งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     หัวหน้างาน 
๒. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   
๓. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     หัวหน้างาน 
                 ๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     

    ๓. นายเมธา  ศรีประทีป     
    ๔. นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล    
    ๕. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง     
    ๖. นางกาญจนา  เหลืองทา    
    7. นางพันนภา วลีด ารง 
 ๘. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

 งานส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
          ๑. นายเมธา  ศรีประทีป     หัวหน้างาน 
          ๒. นายพินิจ  ทังสุนันท์     
          ๓. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล   
          ๔. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    
          ๕. นางกาญจนา  เหลืองทา    
 ๖. นางพันนภา วลีด ารงค ์ 
  7. นายสุทน   คุ้มเสม    
 8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน     
  9. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
 ๑๐. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน 

กลุ่มบริหารทั่วไป   
    

 งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    หัวหน้างาน 
๒. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
๓. นายบุญเลิศ  มูลศรี    



 ๔. นายสมาน  จันทร์ธง     
๕. นางจันทร์วัน  รั่วรู้     
๖. นายผจญ  ภิระแก้ว     

 ๗. พนักงานท าความสะอาด    
  งานสาธารณูปโภค 

    ๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    หัวหน้างาน 
 ๒. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
    ๓. นายบุญเลิศ  มูลศรี     

  ๔. นายสมาน  จันทร์ธง 
 งานชุมชนสัมพันธ์      

      ๑. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    หัวหน้างาน 
      ๒. นายสุรัตน์  จี้ฟู     

  ๓. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์     
      ๔. นางนพผกามาศ   สายนุวงค์ 
  5. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
 ๖. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 
  ๗. นายเอกดน  อินต๊ะปัน  

  ๘. นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม    
      ๙. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    
 ๑๐. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ    

                1๑. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย 
   1๒. นายบัญชา  บังคมเนตร 
 งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ 
  ๑. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ    หัวหน้างาน 
  ๒. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ 
  ๓. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ 
  ๔. นางจันเพ็ญ  ยอดยา 
  ๕. นางล าดวน  ติดทะ     
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
   

        สั่ง  ณ  วันที่   ๑  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

             (นายจรัส   ค าอ้าย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


