
 
 

 
คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 

ท่ี 473/๒๕๖3 
เรื่อง  แตงตั้งมอบหมายงานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ี 

      ตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา ๒๕๖3 
……………………..……................…………………… 

  ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ขอแตงตั้งและมอบหมายงานใหขาราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพตอการบริหารสอดคลองกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗ (๑) (๔)  และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
พ.ศ.๒๕๔๗ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๗๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเก่ียวกับลูกจางประจํา และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การ
มอบอํานาจเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว จึงแตงตั้งมอบหมายงานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หนาท่ีตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานทบานโฮง ปการศึกษา ๒๕๖3 และปฏิบัติหนาท่ีตาม 
Work Manual ดังนี้ 

คณะกรรมการฝายบริหาร 
 ๑. นายจรัส  คําอาย  ผูอํานวยการสถานศึกษา  
 ๒. นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 ๓. นางศิริญญา  หลาเต็น  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 ๔. นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
      5. นางพิชยา  ชูมก    ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
      6. นายสุทน  คุมเสม   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล 
      7. นายนิพล  ปลุกเสก  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
      8. นายกฤษฏิ์ชาญ รุนบาง  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
      9. นายชาญณรงค สมบัติใหม  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

กลุมบริหารวิชาการ  
๑. รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   
๒. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขานุการกลุมบริหารวิชาการ   นางลาวัลย   ขยันขาย 
๔. งานสารสนเทศกลุมบริหารวิชาการ     
   1. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   หัวหนางาน 
   2. นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   เจาหนาท่ี 
๕. คณะกรรมการกลุมบริหารวิชาการ 

๑. นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ   
๓. นายพงศนรนิทร  อินกองงาม   กรรมการ 
๔. นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ 
๕. นางสาววัชรินทร  แกวมูล    กรรมการ    
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๖. นางพันนภา  วลีดํารงค     กรรมการ   
๗. นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ   

 ๘. นายเอกดน  อินตะปน     กรรมการ 
๙. นางสาวอําภา   เขียวด ี    กรรมการ 
๑๐. นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ 
11. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ            กรรมการ 
12. นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๑3. นางสุภาภรณ   พิพัฒนวฒุิกุล   กรรมการ 
14. นางอุมาพร  แกวปวน   กรรมการ 
๑5. นางลาวัลย  ขยันขาย     กรรมการและเลขานุการ 

๗. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
๑. นางลาวัลย  ขยันขาย    หัวหนางาน 
2. นางสาวสุภาณี  วงคปวน    เจาหนาท่ี  
๓. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    เจาหนาท่ี 

๘. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท    หัวหนางาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก     เจาหนาท่ี  
๓. นายนิพล  ปลุกเสก    เจาหนาท่ี  
๔. นายพงศนรินทร  อินกองงาม   เจาหนาท่ี  
๕. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    เจาหนาท่ี  
6. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน    เจาหนาท่ี  

๙. งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา  
๑. นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   หัวหนางาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เปงปง    เจาหนาท่ี   

๑๐. งานทะเบียน    
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    หัวหนางาน   
๒. นางสาวสุภาณี  วงคปวน    เจาหนาท่ี 
3. นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   เจาหนาท่ี 

๑๑. งานวัดผลการศึกษา 
๑. นางอุมาพร  แกวปวน    หัวหนางาน 
๒. นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย    เจาหนาท่ี  
๓. นายประสงค   เลิศสมบัติพลอย   เจาหนาท่ี 
4. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน     เจาหนาท่ี 

๑๒. คณะกรรมการนิเทศภายใน 
๑. นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
๒. นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ    
3. นางสาวอําภา  เขียวดี    กรรมการ 
๔. นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ  
๕. นายพงศนรินทร  อินกองงาม   กรรมการ    
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๖. นางพันนภา  วลีดํารงค    กรรมการ  
๗. นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ    
๘. นายเอกดน  อินตะปน     กรรมการ 
9. นางพิชยา  ชูมก     กรรมการและเลขานุการ  

๑3. งานหองสมุดและแหลงเรียนรู 
๑. นางญาดา  ตรีเนตร    หัวหนางาน 
๒. นายฐานันดร  สุริวรรณ    เจาหนาท่ี 
๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   เจาหนาท่ี 

๑4. งานแนะแนว 
๑. นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา    หัวหนางาน 
๒. นายอภิชาติ  อินมะกอก    เจาหนาท่ี 
๓. นางสาวขวัญฤดี  ศรษีะ    เจาหนาท่ี 

15. งานกลุมสาระการเรียนรู 
  15.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 1. นางสาวชลิดา   โอดบาง     หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ 

 2. นางลาวัลย   ขยันขาย    รองหัวหนากลุมสาระฯ/เหรัญญิก  

3. นางกาญจนา   เหลืองทา    ปฏิคม/พัสดุ 
4. นางสาวสุภาณี  วงคปวน    สารสนเทศ/ธุรการ 
5. นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ    เลขานุการ/ประชาสัมพันธ                                           

           15.2 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  1. นางสาวอําภา   เขียวดี     หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ 

                  2. นางสาวอําไพ   สิทธิกาน    รองหัวหนากลุมสาระฯ/เหรัญญิก  
                  3. นางอรพินธ   กันทะรนั    สารสนเทศ 
                  4. นายธนวรรธน   ชัยยา    ประชาสัมพันธ/พัสดุ 
                  5. นางสาวสุรยิาพร   ญาณตาล    เลขานุการ/ปฏิคม/ธุรการ 
           15.3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
                  1. นางสาววัชรินทร   แกวมูล    หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ 
                  2. นางเสาวนีย   แสงหงษ    รองหัวหนากลุมสาระฯ/เหรัญญิก  
                  3. นางสาวนัยนา   หม่ืนจําปา   ธุรการ 
                  4. นายฐานันดร  สุริวรรณ    ปฏิคม 
                  5. นางสาวประทุมพร  อภิวงค    พัสดุ 
                  6. นางสาวนิรมล   พิมพทอง    สารสนเทศ 
                  7. นางสาวอัมพร   นามณี    เลขานุการ/ประชาสัมพันธ 
          15.4 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
                 1. นางพันนภา   วลีดํารงค      หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ                                    
                 2. นางสาวสุดารัตน   เปยงนอย    รองหัวหนากลุมสาระฯ/เหรัญญิก     
                 3. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ    ปฏิคม 
                 4. นางจันทรเพ็ญ   ยอดยา      พัสดุ 
                 5. นายประสงค   เลิศสมบัติพลอย    สารสนเทศ 
                 6. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน    ประชาสัมพันธ 
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                 7. นางอุมาพร   แกวปวน    เลขานุการ/ธุรการ        
       15.5 กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                 1. นายพงศนรินทร   อินกองงาม    หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ 
                 2. นายพินิจ   ทังสุนันท     รองหัวหนากลุมสาระฯ 
                 3. นางญาดา   ตรีเนตร      ปฏิคม 
                 4. นางสาววรญัญา   เปงปง      เหรัญญิก 
                 5. นายชัยพิชิต   อุดคํามี    พัสดุ 
                 6. นางสาวสุภาพร   เปงปง    ประชาสัมพันธ 
                 7. นางสาวรุจิตา   ปญญาแกว    ธุรการ 
                 8. นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล    ประชาสัมพันธ 
                 9. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    สารสนเทศ 
                 10. นางสาวอรนุช   เรือนคํา    เลขานุการ/สารสนเทศ 
       15.6  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
                 1. นายพิชัย  นิราราช     หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ/สารสนเทศ     
                 2. นายณฐพล  พงษธรรม    รองหัวหนากลุมสาระฯ/ธุรการ/เหรัญญิก 
                 3. นายธนวัฒน   สิทธิตัน    เลขานุการ/ปฏิคม/ประชาสัมพันธ/พัสดุ 
        15.7  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
                 1. นางศรีเริญ   มีพิมพ      หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ     
                 2. นายบรรจบ   ชูมก    รองหัวหนากลุมสาระฯ/สารสนเทศ 
                 3. นางนพผกามาศ  สายนุวงค    ธุรการ/ปฏิคม/ประชาสัมพันธ 
                 4. นางลําดวน   ติดทะ    เลขานุการ/พัสด/ุเหรัญญิก 
        15.8 กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา         
                 1. นายเอกดน   อินตะปน     หัวหนากลุมสาระฯ/วิชาการ/สารสนเทศ     
                 2. นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง    รองหัวหนากลุมสาระฯ/ประชาสัมพันธ/พัสดุ 
                 3. นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง    เลขานุการ/ปฏิคม/เหรัญญิก/ธุรการ 
        15.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล     หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                 งานแนะแนว 
                       นายอภิชาติ  อินมะกอก 
  กิจกรรมจิตอาสา 
 1) นายพินิจ  ทังสุนันท    หัวหนา 
 2) นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   เจาหนาท่ี 
 3) นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา   เจาหนาท่ี 
 4) นางสาวสุภาพร  เปงปง   เจาหนาท่ี 
 5) นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจาหนาท่ี 
 กิจกรรมยุวกาชาด 
       ๑) นางอรพินธ  กันทะรัน   หัวหนา 
    ๒) นางพันนภา  วลีดํารงค   เจาหนาท่ี 
    ๓) นางลาวัลย  ขยันขาย   เจาหนาท่ี  
    ๔) นางสาวอรนุช  เรือนคํา   เจาหนาท่ี 
    ๕) นายอภิชาติ  อินมะกอก   เจาหนาท่ี 
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กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    ๑) นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง   หัวหนา 
    ๒) นางเสาวนีย  แสงหงษ   เจาหนาท่ี   

   ๓) นายชาญณรงค  สมบัติใหม   เจาหนาท่ี 
   ๔) นางสาวประทุมพร  อภิวงค   เจาหนาท่ี 
กิจกรรมผูบําเพ็ญประโยชน 

     ๑) นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   หัวหนา 
    ๒) นางสาวอําภา  เขียวดี   เจาหนาท่ี 

    ๓) นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   เจาหนาท่ี 
    ๔) นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   เจาหนาท่ี 
    5) นางสาววัชรินทร  แกวมูล   เจาหนาท่ี 
    6) นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   เจาหนาท่ี 
    7) นางอุมาพร  แกวปวน   เจาหนาท่ี 
    8) นางสาวชลิดา  โอดบาง   เจาหนาท่ี 
    9) นางสาววรัญญา  เปงปง   เจาหนาท่ี 
    ๑0) นายพงศนรินทร  อินกองงาม  เจาหนาท่ี 

  กิจกรรมลูกเสือ     
        นางลําดวน  ติดทะ    หัวหนา 

    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑      
      ๑) นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย  หัวหนา 

    ๒) นางศรีเริญ  มีพิมพ    เจาหนาท่ี 
    ๓) นางกาญจนา  เหลืองทา   เจาหนาท่ี 
    ๔) นายฐานันดร  สุริวรรณ   เจาหนาท่ี 
    ๕) นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   เจาหนาท่ี 

      ๖) นางสาวนิรมล   พิมพทอง    เจาหนาท่ี  
      7) นายธนวัฒน  สิทธิตัน   เจาหนาท่ี 

    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒   
      ๑) นายพิชัย  นิราราช    หัวหนา 
      ๒) นายณฐพล  พงษธรรม    เจาหนาท่ี 
                       ๓) นางนพผกามาศ  สายนุวงค   เจาหนาท่ี 
      ๔) นางลําดวน  ติดทะ    เจาหนาท่ี 
      ๕) นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   เจาหนาท่ี 
      ๖) นายธนวรรธน   ชัยยา   เจาหนาท่ี 
      ๗) นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง   เจาหนาท่ี 
       8) นายเฉลมิชน  วรรณพาน   เจาหนาท่ี 
      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓   
      ๑) นายสุทน  คุมเสม    หัวหนา 
      ๒) นายบรรจบ  ชูมก    เจาหนาท่ี 
      ๓) นางพิชยา  ชูมก    เจาหนาท่ี 
      ๔) นายนิพล  ปลุกเสก    เจาหนาท่ี 

    ๕) นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล   เจาหนาท่ี 
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    ๖) นางญาดา  ตรีเนตร   เจาหนาท่ี 
      ๗) นายชัยพิชิต  อุดคํามี   เจาหนาท่ี 
       8) นางสาวสุภาณี  วงคปวน   เจาหนาท่ี 

    กิจกรรมเนตรนาร ี
    ๑) นายเอกดน  อินตะปน   หัวหนา 
    ๒) นางสาวอัมพร  นามณี   เจาหนาท่ี 
    ๓) นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   เจาหนาท่ี 
    4) นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   เจาหนาท่ี 

กลุมบริหารบุคคล 
๑. รองผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล    นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. ผูชวยผูอํานวยกลุมบริหารบุคคล    นายสุทน  คุมเสม 
๓. เลขานุการกลุมบริหารบุคคล     นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา 
๔. งานสารสนเทศกลุมบริหารบุคคล     
       1. นางสาววรัญญา   เปงปง      หัวหนางาน 
                2. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   เจาหนาท่ี  
5. คณะกรรมการกลุมบริหารบุคคล 
      1. นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
       2. นายสุทน  คุมเสม     กรรมการ 
        3. นางนพผกามาศ สายนุวงค   กรรมการ 
       4. นางพันนภา  วลีดํารงค    กรรมการ 
         5. นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
               6. นางสาววรัญญา   เปงปง    กรรมการ 
               7. นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา     กรรมการและเลขานุการ 
6. งานพัฒนาบุคลากร 

๑. นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา    หัวหนางาน 
๒. นางพันนภา  วลีดํารงค    เจาหนาท่ี 
๓. นายฐานันดร  สุริวรรณ    เจาหนาท่ี 

7. งานธุรการ 
      ๑. นางพันนภา  วลีดํารงค    หัวหนางาน 
      ๒. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   เจาหนาท่ี 

8. งานแตงตั้งทะเบียนประวัต ิ
      ๑. นางสาววรัญญา  เปงปง    หัวหนางาน 
      ๒. นายฐานันดร  สุริวรรณ    เจาหนาท่ี 

9. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     ๑. นายสุทน  คุมเสม     หัวหนางาน 

           ๒. นางพันนภา  วลีดํารงค    เจาหนาท่ี 
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๑๐. งานเวรรักษาการณ 
      ๑. นายสุทน  คุมเสม     หัวหนางาน 
      ๒. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   เจาหนาท่ี 
      ๓. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน    เจาหนาท่ี 

๑๑. งานประชาสัมพันธและเกียรติประวัติ   
      ๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง    หัวหนางาน 
      ๒. นางสาวอัมพร  นามณี    เจาหนาท่ี  
      ๓. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   เจาหนาท่ี    
      ๔. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน    เจาหนาท่ี   

๑๒. งานปฏิคมโรงเรียน 
      ๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค   หัวหนางาน 
      ๒. นางสุภาภรณ   พิพัฒนวุฒิกุล   เจาหนาท่ี 
      ๓.  นางพันนภา  วลีดํารงค    เจาหนาท่ี 
      ๔.  นางสาววรัญญา  เปงปง    เจาหนาท่ี 
      5. นางสาวกนกวรรณ  จันทรลอย   เจาหนาท่ี   
      6. นางจีราพรรณ  เปงเมืองลอง   เจาหนาท่ี    
      7. นางสาวสภุาภรณ   ชมภูแกว   เจาหนาท่ี   
      8. นางจันทรวัน  รั่วรู    เจาหนาท่ี  
      9.  นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   เจาหนาท่ี 

กลุมบริหารงบประมาณ 
๑. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ   นางศิริญญา  หลาเต็น 
๒. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ   นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขานุการกลุมบริหารงบประมาณ    นางลําดวน ติดทะ 
๔. งานสารสนเทศกลุมบริหารงบประมาณ     
               1. นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   หัวหนางาน 
                2. นางญาดา  ตรีเนตร    เจาหนาท่ี  
                3. นางสาวอรนุช  เรือนคํา    เจาหนาท่ี   

4. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    เจาหนาท่ี 
 ๕. คณะกรรมการกลุมบริหารงบประมาณ 
               1. นางศิริญญา  หลาเต็น    ประธานกรรมการ 
       2. นายนิพล   ปลุกเสก    กรรมการ 
               3. นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
               4. นางสาวสุภาพร  เปงปง     กรรมการ 
        5. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
               6. นายพงศนรินทร อินกองงาม    กรรมการ 
               7. นางสาวอรนุช  เรือนคํา     กรรมการ 
               8. นางญาดา   ตรีเนตร     กรรมการ 
       9. นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการและเลขานุการ 
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6. งานแผนงานและงบประมาณ 
๑. นางลําดวน ติดทะ     หัวหนางาน 
๒. นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   เจาหนาท่ี  
๓. นายพงศนรินทร  อินกองงาม   เจาหนาท่ี   
๔. นายเฉลมิชน วรรณพาน    เจาหนาท่ี    

 ๖. งานการเงินและบัญชี 
นางสาวสุภาพร  เปงปง     หัวหนางาน  

 ๖.๑ งานการเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เปงปง    หัวหนางาน 
     ๒. นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   เจาหนาท่ี   
๖.๒ งานการบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว    หัวหนางาน 

           ๒. นางสาวนิรมล  พิมพทอง    เจาหนาท่ี   
     ๓. นางสาวสุภาภรณ   ชมพูแกว   เจาหนาท่ี 

 ๗. งานพัสดุและสินทรัพย 
      ๑. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน    หัวหนางาน 
              ๒. นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง   เจาหนาท่ี 
      3. นายธนวรรธน  ชัยยา    เจาหนาท่ี    
      4. นางจีราพรรณ  เปงเมืองลอง   เจาหนาท่ี   

๘. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
      ๑. นายพงศนรินทร อินกองงาม   หัวหนางาน 
      ๒. นางสาวอรนุช  เรือนคํา    เจาหนาท่ี 

     3. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน    เจาหนาท่ี 

๙. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. นางอรพนิธ   กันทะรัน    หัวหนางาน 
๒. นางลําดวน   ติดทะ    เจาหนาท่ี   

๑๐. งานเอกสารส่ิงพิมพ 
     ๑. นางญาดา   ตรีเนตร    หัวหนางาน 
     ๒. นางจันทรวัน  รั่วรู     เจาหนาท่ี    

๑๑. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนคํา    หัวหนางาน 
     ๒. นายพงศนรินทร  อินกองงาม   เจาหนาท่ี   

๑๒. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
     ๑. นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   หัวหนางาน 
     ๒. นางสาวสุภาภรณ  ชมภูแกว   เจาหนาท่ี   
     ๓. นางสาวสุภาพร  เปงปง    เจาหนาท่ี 
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กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
๑.  รองผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน   นางศิริญญา  หลาเต็น 
๒.  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน   นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง   
๓.  เลขานุการกลุมบริหารกิจการนักเรียน    นางกาญจนา  เหลืองทา   
๔.  งานสารสนเทศกลุมบริหารกิจการนักเรียน    
           1. นางสาวประทุมพร  อภิวงค   หัวหนางาน 
                    2. นายบัญชา  บังคมเนตร    เจาหนาท่ี 
๕.  คณะกรรมการกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
            1. นางศิริญญา  หลาเต็น    ประธานกรรมการ 
              2. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุนบาง   กรรมการ 
            3. นายพินิจ ทังสุนันท    กรรมการ 
            4. นายพิชัย  นิราราช     กรรมการ 
            5. นางสาวอําภา  เขียวดี     กรรมการ 
   6. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย    กรรมการ 
   7. นางสาวประทุมพร  อภิวงค    กรรมการ 
   8. นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 
6. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๑. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย   หัวหนางาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท    เจาหนาท่ี  
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา   เจาหนาท่ี    
4. นางสาวประทุมพร  อภิวงค   เจาหนาท่ี   
5. ครูท่ีปรึกษาทุกระดับ    เจาหนาท่ี     

7. งานสงเสริมพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
๑. นายพิชัย  นิราราช    หัวหนางาน 
๒. นายพินิจ  ทังสุนันท    เจาหนาท่ี   
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา   เจาหนาท่ี   
๔. นางสาวประทุมพร  อภิวงค   เจาหนาท่ี   
๕. นายณฐพล  พงษธรรม    เจาหนาท่ี 
6. นายเอกดน  อินตะปน    เจาหนาท่ี 
7. นายธนวัฒน  สิทธิตัน    เจาหนาท่ี   

๗. งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางสาวอําภา  เขียวดี       หัวหนางาน 
๒. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   เจาหนาท่ี 
๓. นายพินิจ  ทังสุนันท    เจาหนาท่ี   
๔. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   เจาหนาท่ี 
๕. นายธนวรรธน  ชัยยา    เจาหนาท่ี 

๘. งานสภานักเรียนและสงเสริมประชาธิปไตย 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา   หัวหนางาน 
๒. นายเอกดน  อินตะปน    เจาหนาท่ี   
๓. นางสาวประทุมพร  อภิวงค   เจาหนาท่ี    
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๔. นายณฐพล พงษธรรม    เจาหนาท่ี 
๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   เจาหนาท่ี    
๖. นายธนวัฒน  สิทธิตัน    เจาหนาท่ี    

 ๙. งานครูเวรประจําวัน 
๑. นางสาวประทุมพร  อภิวงค   หัวหนางาน 
๒. นายเอกดน  อินตะปน    เจาหนาท่ี 

๑๐. คณะกรรมการคณะสี   
สีเหลือง   
นายชาญณรงค สมบัติใหม   ท่ีปรึกษา 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา   กรรมการ 
๓. นางอุมาพร  แกวปวน    กรรมการ 
4. นางอรพินธ  กันทะรัน    กรรมการ 
5. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   กรรมการ 
6. นางสาวนิรมล  พิมพทอง   กรรมการ 
7. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 
สีชมพู 
นายกฤษฎิ์ชาญ รุนบาง    ท่ีปรึกษา 
๑. นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาณี  วงคปวน   กรรมการ 
๓. นางกาญจนา เหลืองทา   กรรมการ 
๔. นายเอกดน  อินตะปน    กรรมการ 
๕. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   กรรมการ 
๖. นางสาววรัญญา  เปงปง   กรรมการ 
๗. นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล   กรรมการ 
๘. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
9. นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   กรรมการและเลขานุการ 
สีเขียว 
นายนิพล  ปลุกเสก    ท่ีปรึกษา 
๑. นางสาววัชรินทร   แกวมูล   ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๓. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ   กรรมการ 
๔. นางสาวอรนุช  เรือนคํา   กรรมการ 
๕. นางสาวอําภา  เขียวดี    กรรมการ 
๖. นางลําดวน  ติดทะ    กรรมการ 
๗. นางเสาวนีย แสงหงษ    กรรมการ 
๘. นางสาวอัมพร นามณี    กรรมการ 
๙. นายฐานันดร  สุริวรรณ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมพชนก กันทะวัง   กรรมการและเลขานุการ 
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สีแดง 
นายสุทน คุมเสม     ท่ีปรึกษา 
๑. นางญาดา  ตรีเนตร    ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรจบ ชูมก    กรรมการ 
๓. นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาพร  เปงปง   กรรมการ 
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ    กรรมการ 
๖. นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ  
๗. นายชัยพิชิต  อุดคํามี    กรรมการ 
๘. นางสาวประทุมพร  อภิวงค   กรรมการ 
๙. นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๑๐. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการและเลขานุการ 
สีน้ําเงิน 
นางพิชยา ชูมก      ท่ีปรึกษา 
๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
๓. นายธนวรรธน  ชัยยา    กรรมการ 
๔. นายพงศนรินทร  อินกองงาม   กรรมการ 
๕. นายอภิชาติ  อินมะกอก   กรรมการ 
๖. นางพันนภา  วลีดํารงค   กรรมการ 
๗. นายณฐพล  พงษธรรม    กรรมการ 
๘. นายธนวัฒน  สิทธิตัน    กรรมการ 
9. นางลาวัลย  ขยันขาย    กรรมการและเลขานุการ 

 
11. งานครูท่ีปรึกษา 

ชั้น หอง   
ม.1/1 533 นางสาวนัยนา  หม่ืนจําปา  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  
ม.1/2 322 นางสุภาภรณ  พิพัฒนวุฒิกุล  นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  
ม.1/3 226 นางนพผกามาศ  สายนุวงค  นางสาวอรนุช  เรือนคํา  
ม.1/4 543 นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ  
ม.1/5 544 นายพงศนรินทร  อินกองงาม  นางพันนภา  วลีดํารงค  
ม.2/1 537 นายชาญณรงค  สมบัติใหม  นางสาวนิรมล  พิมพทอง 
ม.2/2 522 นางกาญจนา  เหลืองทา  นายเอกดน  อินตะปน 
ม.2/3 545 นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  นางลําดวน  ติดทะ 
ม.2/4 227 นางสาวสุภาพร  เปงปง  นายชัยพิชิต  อุดคํามี  
ม.2/5 215 นางพิชยา  ชูมก  นายอภิชาต ิ อินมะกอก 
ม.3/1 547 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน  นายสุทน  คุมเสม  
ม.3/2 521 นายประสงค  เลิศสมบัติพลอย นางสาวสุภาณี  วงคปวน 
ม.3/3 535 นางสาวอําภา  เขียวดี  นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง 
ม.3/4 435 นางศรีเริญ  มีพิมพ  นายพิชัย  นิราราช 
ม.3/5 526 นางลาวัลย  ขยันขาย   
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ม.4/1 211 นายพินิจ  ทังสุนันท   
ม.4/2 546 นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย   
ม.4/3 423 นางเสาวนีย  แสงหงษ   
ม.4/4 424 นางสาวอัมพร  นามณี   
ม.4/5 327 นายบรรจบ  ชูมก  นายเฉลมิชน  วรรณพาน 
ม.4/6 536 นางสาวอําไพ  สิทธิกาน  นายณฐพล  พงษธรรม 
ม.5/1  534 นางอรพินธ  กันทะรัน   
ม.5/2  217 นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   
ม.5/3  426 นายฐานันดร  สุรวิรรณ  
ม.5/4  422 นางสาวประทุมพร  อภิวงศ  
ม.5/5  548 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  นายธนวรรธน  ชัยยา 
ม.6/1 542 นางอุมาพร  แกวปวน   
ม.6/2 224 นางสาววรัญญา  เปงปง   
ม.6/3 445 นางสาววัชรินทร  แกวมูล  นายนิพล  ปลุกเสก  
ม.6/4 221 นางญาดา  ตรีเนตร   
ม.6/5 525 นางสาวชลิดา  โอดบาง  นายธนวัฒน   สิทธิตัน  

 กลุมบริหารท่ัวไป 
๑. รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป    นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล 
๒. ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป    นายชาญณรงค  สมบัติใหม  
๓. เลขานุการกลุมบริหารท่ัวไป     นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งานสารสนเทศกลุมบริหารท่ัวไป     
   1. นางสาวอัมพร  นามณี    หัวหนางาน 
    2. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจาหนาท่ี 
๕. คณะกรรมการกลุมบริหารท่ัวไป 
                     1. นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
   2. นายชาญณรงค  สมบัติใหม   กรรมการ 
   3. นางนพผกามาศ  สายนุวงค   กรรมการ 
   4. นางศรีเริญ   มีพิมพ    กรรมการ 
   5. นางเสาวนีย  แสงหงษ    กรรมการ 
   6. นายบรรจบ  ชูมก    กรรมการ 
   7. นายชัยพิชิต  อุดคํามี    กรรมการ 
   8. นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการและเลขานุการ 
6. งานสถานท่ีและบริการสาธารณะ 

๑. นายชาญณรงค  สมบัติใหม   หัวหนางาน 
๒. นายชัยพิชิต  อุดคํามี    เจาหนาท่ี 
3. นายณฐพล  พงษธรรม    เจาหนาท่ี 
4. นายเฉลมิชน  วรรณพาน   เจาหนาท่ี 
5. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   เจาหนาท่ี 
6. นายบุญเลิศ  มูลศรี    เจาหนาท่ี 

 7. นายสมาน  จันทรธง    เจาหนาท่ี 
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8. นางจันทรวัน  รั่วรู    เจาหนาท่ี 
9. นายผจญ  ภิระแกว    เจาหนาท่ี 
10. นางนภาพร  เขื่อนตา    เจาหนาท่ี 

  11. นางสาวทัศนีย  พุทธกาล   เจาหนาท่ี 
12. นางสาววันเพ็ญ  เปงปง   เจาหนาท่ี 
13. นางอนัญญา  ธรรมใจ   เจาหนาท่ี 

  14. นางนาตยา  ทาศรี    เจาหนาท่ี 

7. งานภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม 
      ๑. นายชัยพิชิต  อุดคํามี    หัวหนางาน 
  ๒. นายณฐพล  พงษธรรม    เจาหนาท่ี 

3. นายบุญเลิศ  มูลศรี    เจาหนาท่ี 
4. นางจันทรวัน  รั่วรู    เจาหนาท่ี   

      5. นายสมาน  จันทรธง    เจาหนาท่ี 
  6. นางนภาพร  เขื่อนตา    เจาหนาท่ี  
  7. นางสาวทัศนีย  พุทธกาล   เจาหนาท่ี  

8. นางสาววันเพ็ญ  เปงปง   เจาหนาท่ี 
9. นางอนัญญา  ธรรมใจ    เจาหนาท่ี   

  10. นางนาตยา  ทาศรี    เจาหนาท่ี 
   11. นายผจญ  ภิระแกว    เจาหนาท่ี 

๘. งานยานพาหนะ 
    ๑. นางสาวอัมพร  นามณี    หัวหนางาน 

๒. นายบุญเลิศ  มูลศรี    เจาหนาท่ี  
     ๓. นายสมาน  จันทรธง    เจาหนาท่ี 
 4. นายสุทิศ  มณีทอง    เจาหนาท่ี 

๙. งานโภชนาการ  
     ๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค   หัวหนางาน 
     ๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   เจาหนาท่ี    
 ๓. นางลําดวน  ติดทะ    เจาหนาท่ี   

๑๐. งานอนามัย 
  ๑. นางศรีเริญ   มีพิมพ    หัวหนางาน 
  ๒. นางสาวประทุมพร  อภิวงค   เจาหนาท่ี 

3. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจาหนาท่ี 
 4. นายธนวัฒน   สิทธิตัน    เจาหนาท่ี   
 5. นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   เจาหนาท่ี    

๑๑. งานชุมชนสัมพันธ       
      ๑. นางเสาวนีย  แสงหงษ    หัวหนางาน 

  ๒. นายเอกดน  อินตะปน    เจาหนาท่ี 
  3. นางสาวพิมพชนก  กันทะวัง   เจาหนาท่ี 
   4. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจาหนาท่ี 
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 5. นางสาวอําไพพรรณ  วรรณภิระ   เจาหนาท่ี   
                6. นางสาวกนกวรรณ   จันทรลอย   เจาหนาท่ี 
 
1๒. งานโสตทัศนูปกรณและส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

๑. นายบรรจบ  ชูมก    หัวหนางาน 
๒. นายเฉลิมชน  วรรณพาน   เจาหนาท่ี 
3. นายบัญชา  บังคมเนตร   เจาหนาท่ี    
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน   เจาหนาท่ี    

 ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งฯ ศึกษาภาระงานแตละงาน และปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
อยางเต็มกําลังความรูความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลดีเปนประโยชนสูงสุดตอผูเรียน องคกร และทางราชการ  
 

          สั่ง  ณ  วันท่ี 30  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

                                                  (นายจรัส  คําอาย) 
                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
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