
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่504/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
      ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 

……………………..……................…………………… 
  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการและประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๒๗ (๑) (๔) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
พ.ศ.๒๕๔๗ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2556 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงแต่งตั้งมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖5 และปฏิบัติหน้าที่ตาม Work Manual 
ดังนี้ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร 
 ๑. นายธีระศักดิ์  แก้วสุข  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๒. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๓. นางศิริญญา  หล้าเต็น  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ๔. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 5. นางพิชยา  ชูมก   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 6. นายสุทน  คุ้มเสม   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล 
 7. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 8. นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 9. นายนิพล  ปลุกเสก  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   
๒. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  นางพิชยา    ชูมก 
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร   นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๔. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

1. นางสาวขวัญฤดี  ศีรษะ    หัวหน้างาน 
2. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   เจ้าหน้าที่ 
 

.../๕. คณะกรรมการ  
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๕. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๑. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
๒. นางพิชยา  ชูมก     รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   กรรมการ 
๔. นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 
๕. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล    กรรมการ    
๖. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย     กรรมการ 
๗. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    กรรมการ 
8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน      กรรมการ 
๙. นางสาวอ าภา  เขียวดี    กรรมการ 
๑๐. นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ 
11. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ     กรรมการ 
12. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    กรรมการ 
๑3. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
14. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  กรรมการ 
15. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    กรรมการ 
๑6. นางสาวทาริกา  อุดเทพ    กรรมการ 
17. นางสาวขวัญฤดี  ศีรษะ    กรรมการ 
18. นางลาวัลย์  ขยันขาย      กรรมการและเลขานุการ 

6. งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
๑. นางลาวัลย์  ขยันขาย    หัวหน้างาน 
2. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    เจ้าหน้าที่  
๓. นางสาวขวัญฤดี  ศีรษะ    เจ้าหน้าที่ 

7. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๑. นายนิพล  ปลุกเสก    หัวหน้างาน 
๒. นายบรรจบ  ชูมก     เจ้าหน้าที่  
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   เจ้าหน้าที่  
๔. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    เจ้าหน้าที่  
๕. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    เจ้าหน้าที่  

8. งำนวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  
๑. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   หัวหน้างาน 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง    เจ้าหน้าที่   

9. งำนทะเบียน    
๑. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    หัวหน้างาน   
๒. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวทาริกา  อุดเทพ    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   เจ้าหน้าที่ 
 

.../๑0. งานวัดผลการศึกษา 
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๑0. งำนวัดผลกำรศึกษำ 
๑. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   หัวหน้างาน 
2. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   เจ้าหน้าที่  
4. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   เจ้าหน้าที่ 

๑1. คณะกรรมกำรนิเทศภำยใน 
๑. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
๒. นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ  
3. นางสาวอ าภา  เขียวดี    กรรมการ 
๔. นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ  
5. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล    กรรมการ 
6. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   กรรมการ    
7. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   กรรมการ  
8. นางลาวัลย์  ขยันขาย      กรรมการ    
9. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 
10. นางพิชยา  ชูมก     กรรมการและเลขานุการ  

๑2. งำนห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
1. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    หัวหน้างาน 
2. นายฐานันดร์  สุริวรรณ    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   เจ้าหน้าที่ 

๑3. งำนแนะแนว 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    หัวหน้างาน 
2. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวขวัญฤดี  ศีรษะ    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์    เจ้าหน้าที่ 

14. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
14.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

 1. นางลาวัลย์  ขยันขาย    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3. นางกาญจนา   เหลืองทา 
 4. นางสาวชลิดา  โอดบาง 
 5. นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ      

14.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 1. นางสาวอ าภา   เขียวดี     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2. นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3. นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่  
 4. นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล 
 5. นายธนวรรธน์   ชัยยา  

.../ 14.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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14.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 1. นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3. นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา 
 4. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์ 
 5. นางสาวทาริกา  อุดเทพ 
 6. นางสาวอัมพร   นามณี 
 7. นายฐานันดร์  สุริวรรณ 
 8. นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง  
14.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

1. นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน์   รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3. นายกฤษฎิ์ชาญ   รุ่นบาง 
3. นางจันทร์เพ็ญ   ยอดยา 
4. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ 
5. นางพันนภา   วลีด ารงค์     
6. นายประสงค์   เลิศสมบัติพลอย    

14.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. นายพงศ์นรินทร์   อินกองงาม   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3. นางพิชยา   ชูมก 
4. นายสุทน   คุ้มเสม 
5. นายนิพล  ปลุกเสก 
6. นายชัยพิชิต   อุดค ามี 
7. นางญาดา   ตรีเนตร 
8. นางสาววรัญญา   เป็งปิง 
9. นางสาวสุภาพร   เป็งปิง 
10. นางสาวอรนุช   เรือนค า     
11. นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว 
12. นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล 
13. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม 
14. นายเฉลิมชน  วรรณพาน 

14.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1. นายพิชัย  นิราราช     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
2. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย 
4. นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   
 
 

 …/14.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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14.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
1. นายบรรจบ   ชูมก    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางศรีเริญ   มีพิมพ์    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์ 
4. นางล าดวน   ติดทะ     

14.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ         
1. นายเอกดน   อินต๊ะปัน     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
3. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์     
4. นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง     

14.9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
                นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งำนแนะแนว 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    หัวหน้า 
2. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวขวัญฤดี  ศีรษะ   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์   เจ้าหน้าที่ 

กิจกรรมจิตอำสำ 
 1. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   หัวหน้า 
 2. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   เจ้าหน้าที่ 
 3. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   เจ้าหน้าที่ 
 4. นางสาวทาริกา  อุดเทพ   เจ้าหน้าที่ 
 5. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจ้าหน้าที่ 

กิจกรรมยุวกำชำด 
๑. นางพันนภา  วลีด ารงค์   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   เจ้าหน้าที่ 
3. นางลาวัลย์  ขยันขาย    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวอรนุช  เรือนค า   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์   เจ้าหน้าที่ 

กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
    ๑. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   หัวหน้า 

๒. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   เจ้าหน้าที่ 
๓. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   เจ้าหน้าที่ 
๔. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม  เจ้าหน้าที่ 
6. นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   เจ้าหน้าที่ 

กิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   หัวหน้า 
๒. นางสาวอ าภา  เขียวดี   เจ้าหน้าที่ 

…/๓. นางศิริเพ็ญ 
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๓. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   เจ้าหน้าที่ 
๔. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล   เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   เจ้าหน้าที่ 
7. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   เจ้าหน้าที่ 
8. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   เจ้าหน้าที่ 
9. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   เจ้าหน้าที่ 

กิจกรรมลูกเสือ     
นายพิชัย  นิราราช     หัวหน้า 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
๑. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  หัวหน้า 
๒. นางศรีเริญ  มีพิมพ์   เจ้าหน้าที่ 
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา   เจ้าหน้าที่ 
4. นายฐานันดร์  สุริวรรณ   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย   เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  เจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง   เจ้าหน้าที่ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒   
๑. นายพิชัย  นิราราช   หัวหน้า 
2. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์  เจ้าหน้าที่ 
3. นางล าดวน  ติดทะ   เจ้าหน้าที่ 
4. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   เจ้าหน้าที่ 
7. นายธนวรรธน์   ชัยยา   เจ้าหน้าที่ 
9. นายเฉลิมชน  วรรณพาน   เจ้าหน้าที่ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓   
1. นายสุทน  คุ้มเสม   หัวหน้า 
๒. นายบรรจบ  ชูมก   เจ้าหน้าที่ 
๓. นางพิชยา  ชูมก    เจ้าหน้าที่ 
4. นายนิพล  ปลุกเสก   เจ้าหน้าที่ 
5. นายชัยพิชิต  อุดค ามี   เจ้าหน้าที่ 
6. นางญาดา  ตรีเนตร   เจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวสุภาณี  วงคป์วน   เจ้าหน้าที่ 

    กิจกรรมเนตรนำร ี
๑. นางสาวอัมพร  นามณี   หัวหน้า 
๒. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   เจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  เจ้าหน้าที่ 

.../ กลุ่มบริหารบุคคล 
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กลุ่มบริหำรบุคคล 
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล    นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ 
๒. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกลุ่มบริหำรบุคคล    นายสุทน  คุ้มเสม 
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรบุคคล     นางสาววรัญญา   เป็งปิง   
๔. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรบุคคล     

1. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    หัวหน้างาน 
2. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   เจ้าหน้าที่  

5. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรบุคคล 
1. นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
2. นายสุทน  คุ้มเสม     รองประธานกรรมการ 
3. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์   กรรมการ 
4. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    กรรมการ 
5. นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒกิุล   กรรมการ 
6. นางพันนภา  วลีด ารงค์    กรรมการ 
7. นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
8. นายฐานันดร์  สุริวรรณ    กรรมการ 
9. นางสาววรัญญา   เป็งปิง    กรรมการและเลขานุการ 

6. งำนพัฒนำบุคลำกร 
๑. นางสาววรัญญา   เป็งปิง    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    เจ้าหน้าที่ 
3. นางพันนภา  วลีด ารงค์    เจ้าหน้าที่ 
4. นายฐานันดร์  สุริวรรณ    เจ้าหน้าที่ 

7. งำนธุรกำร 
๑. นางพันนภา  วลีด ารงค์    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวชลิดา  โอดบาง    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   เจ้าหน้าที่ 

8. งำนแต่งตั้งทะเบียนประวัติ 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ    หัวหน้างาน 
๒. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    เจ้าหน้าที่ 

9. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๑. นายสุทน  คุ้มเสม     หัวหน้างาน 
๒. นางพันนภา  วลีด ารงค์    เจ้าหน้าที่ 

๑๐. งำนเวรรักษำกำรณ์ 
๑. นายสุทน  คุ้มเสม     หัวหน้างาน 
๒. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   เจ้าหน้าที่ 
๓. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน ์    เจ้าหน้าที่ 

๑๑. งำนประชำสัมพันธ์และเกียรติประวัติ   
๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง    หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอัมพร  นามณี    เจ้าหน้าที่ 

.../ ๓. นางสาวปาณิสรา 
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๓. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   เจ้าหน้าที่ 
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    เจ้าหน้าที่   

๑๒. งำนปฏิคมโรงเรียน 
๑. นางนพผกามาศ สายนุวงค ์   หัวหน้างาน 
๒. นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒกิุล   เจ้าหน้าที่ 
๓.  นางพันนภา  วลีด ารงค์    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   เจ้าหน้าที่ 
6. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง   เจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว   เจ้าหน้าที่ 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ   นางศิริญญา  หล้าเต็น 
๒. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ   นายนิพล   ปลุกเสก 
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ    นางล าดวน  ติดทะ 
๔. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรงบประมำณ     

1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   หัวหน้างาน 
2. นางสาวอรนุช  เรือนค า    เจ้าหน้าที่ 
3. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    เจ้าหน้าที่ 

 ๕. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น    ประธานกรรมการ 
2. นายนิพล  ปลุกเสก    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน    กรรมการ 
4. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
5. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
6. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม    กรรมการ 
7. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง     กรรมการ 
8. นางสาวอรนุช  เรือนค า     กรรมการ 
9. นางล าดวน  ติดทะ    กรรมการและเลขานุการ 

6. งำนแผนงำนและงบประมำณ 
๑. นางล าดวน  ติดทะ    หัวหน้างาน 
๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   เจ้าหน้าที่  
๓. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   เจ้าหน้าที่   
๔. นายเฉลิมชน วรรณพาน    เจ้าหน้าที่ 

7. งำนกำรเงินและบัญชี 
นางสาวสุภาพร  เป็งปิง     หัวหน้างาน  
 
 

.../7.๑ งานการเงิน 
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 7.๑ งำนกำรเงิน 
     ๑. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ    หัวหน้างาน 
     ๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   เจ้าหน้าที่   
7.๒ งำนกำรบัญชี  
     ๑. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    หัวหน้างาน 

           ๒. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    เจ้าหน้าที่   
     ๓. นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว   เจ้าหน้าที่ 

 8. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
      ๑. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    หัวหน้างาน 
              ๒. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   เจ้าหน้าที่ 
      3. นายธนวรรธน์  ชัยยา    เจ้าหน้าที่    
      4. นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง   เจ้าหน้าที่   
9. งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
      ๑. นายพงศ์นรินทร์ อินกองงาม   หัวหน้างาน 
      ๒. นางสาวอรนุช  เรือนค า    เจ้าหน้าที่ 

     3. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    เจ้าหน้าที่ 
10. งำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

๑. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน    หัวหน้างาน 
๒. นางล าดวน   ติดทะ    เจ้าหน้าที่  
๓. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์   เจ้าหน้าที่  

๑1. งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
     ๑. นางสาวอรนุช  เรือนค า    หัวหน้างาน 
     ๒. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   เจ้าหน้าที่   

๑2. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ 
     ๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   หัวหน้างาน 
     2. นางสาวสุภาพร  เป็งปงิ    เจ้าหน้าที่ 
     3. นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว   เจ้าหน้าที่   

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   นางศิริญญา  หล้าเต็น 
๒. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน   นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน    นางกาญจนา  เหลืองทา   
๔. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน    

1. นางกาญจนา  เหลืองทา   หัวหน้างาน 
2. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   เจ้าหน้าที่ 
3. นายบัญชา  บังคมเนตร   เจ้าหน้าที่ 

๕.  คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
1. นางศิริญญา  หล้าเต็น    ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   รองประธานกรรมการ 
3. นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ 

.../ 4. นางสาวอ าภา   
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4. นางสาวอ าภา  เขียวดี    กรรมการ 
5. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
6. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์    กรรมการ 
7. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการ 
8. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
9. นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ 

6. งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   หัวหน้างาน 
๒. นางกาญจนา  เหลืองทา   เจ้าหน้าที่  
3. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   เจ้าหน้าที่ 
4. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    เจ้าหน้าที่ 
5. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ    เจ้าหน้าที่  

7. งำนส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนำบุคลิกภำพนักเรียน 
๑. นายพิชัย  นิราราช    หัวหน้างาน 
๒. นางกาญจนา  เหลืองทา   เจ้าหน้าที่ 
3. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   เจ้าหน้าที่   
5. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    เจ้าหน้าที่ 
6. นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   เจ้าหน้าที่ 
7. นายบัญชา  บังคมเนตร   เจ้าหน้าที่   

8. งำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. นางสาวอ าภา  เขียวดี       หัวหน้างาน 
๒. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   เจ้าหน้าที่ 
๓. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   เจ้าหน้าที่   
๔. นายธนวรรธน์  ชัยยา    เจ้าหน้าที่ 

9. งำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 
๑. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   หัวหน้างาน 
๒. นางกาญจนา  เหลืองทา   เจ้าหน้าที่ 
3. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    เจ้าหน้าที่   
4. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   เจ้าหน้าที่    
5. นายณฐพล พงษ์ธรรม    เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   เจ้าหน้าที่  
7. นายธนวรรธน์  ชัยยา    เจ้าหน้าที่ 
8. นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง   เจ้าหน้าที่ 

10. งำนครูเวรประจ ำวัน 
๑. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    หัวหน้างาน 
2. นางกาญจนา  เหลืองทา   เจ้าหน้าที่ 
3. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    เจ้าหน้าที่ 
4. นายบัญชา  บังคมเนตร   เจ้าหน้าที่ 

.../ ๑1. คณะกรรมการคณะสี 
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๑1. คณะกรรมกำรคณะสี   
สีเหลือง   
นางพิชยา ชูมก    ที่ปรึกษา 

                     ๑. นายพิชัย  นิราราช   7. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย 
                     2. นางสาวอ าภา  เขียวดี     8. นางพันนภา  วลีด ารงค์ 
                     3. นางสาวสุภาณี   วงค์ปวน  9. นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
                     4. นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา  10. นางสาวพัชรี   วิรัตน์พฤกษ์   
                     5. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    

สีชมพู 
นายสุทน คุ้มเสม    ที่ปรึกษา 
๑. นางญาดา  ตรีเนตร    ๗. นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง 

                     ๒. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน  ๘. นางสาวทาริกา  อุดเทพ 
                     ๓. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย  ๙. นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง 
                     ๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   ๑๐. นางสาวอรนุช   เรือนค า 

๕. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  ๑๑. นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว 
๖. นายชัยพิชิต   อุดค ามี         
สีเขียว 
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง   ที่ปรึกษา 

                     ๑. นายฐานันดร์  สุริวรรณ  6. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์ 
                     ๒. นางสาวนพผกามาศ  สายนุวงศ์  7. นางล าดวน  ติดทะ 
                     ๓. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม 8. นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
                     ๔. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  9. นางสาวอัมพร  นามณี 
                     ๕. นางกาญจนา  เหลืองทา   

สีแดง 
นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ที่ปรึกษา 
๑. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  ๖. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  

                     ๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง  ๗. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
                     ๓. นายบรรจบ  ชูมก   ๘. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์                     

๔. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา  ๙. นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์ 
                     ๕. นายเฉลมิชน  วรรณพาน  ๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง 

สีน้ ำเงิน 
นายนิพล  ปลุกเสก   ที่ปรึกษา 

                     ๑. นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ๕. นายธนวรรธน์   ชัยยา                      
๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  6. นางลาวัลย์  ขยันขาย 

                    ๓. นางสาวชลิดา  โอดบาง  7. นายณฐพล  พงษ์ธรรม 
๔. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   

12. งำนครูที่ปรึกษำ 
ม.1/1 544 นางพันนภา  วลีด ารงค์  นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
ม.1/2 226 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน นางสาวพลอย  ครุฑน้อย 
ม.1/3 522 นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์ นางกาญจนา   เหลืองทา 

  
…/ ม.1/4    523 
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ม.1/4 523 นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
ม.1/5 432 นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  
ม.1/6 322 นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
ม.2/1 521 นางสาวสุภาณี   วงค์ปวน นางสาวพัชรี   วิรัตน์พฤกษ์   
ม.2/2 227 นายชัยพิชิต   อุดค ามี  นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง 
ม.2/3 442 นางล าดวน   ติดทะ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม 
ม.2/4 215 นางสาวสุภาพร   เป็งปิง นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง 
ม.2/5 545 นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ นายธนวรรธน์   ชัยยา 
ม.2/6 326 นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา นางพิชยา  ชูมก   
ม.3/1 537 นางสาวอ าภา  เขียวดี นายพิชัย  นิราราช 
ม.3/2 421 นางสาวทาริกา  อุดเทพ นางสาวนิรมล   พิมพ์ทอง 
ม.3/3 222 นางศรีเริญ  มีพิมพ์ นายสุทน  คุ้มเสม   
ม.3/4 547 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์ นายเฉลิมชน  วรรณพาน 
ม.3/5 327 นางลาวัลย์  ขยันขาย  
ม.4/1 546 นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   
ม.4/2 211 นางสาวอรนุช   เรือนค า  
ม.4/3 423 นางเสาวนีย์  แสงหงษ์  
ม.4/4 536 นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน  
ม.4/5 ห้องพลศึกษา นายณฐพล  พงษ์ธรรม  
ม.5/1 224 นางสาววรัญญา  เป็งปิง   
ม.5/2 217 นางสาวรุจิตา   ปัญญาแก้ว  
ม.5/3 426 นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   
ม.5/4 445 นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์  
ม.5/5 525 นางสาวชลิดา  โอดบาง นายนิพล  ปลุกเสก   
ม.5/6 543 นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  
ม.6/1 542 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    
ม.6/2 221 นางญาดา  ตรีเนตร  
ม.6/3 422 นายฐานันดร์  สุริวรรณ  
ม.6/4 424 นางสาวอัมพร  นามณี  
ม.6/5 ห้องโสตฯ นายบรรจบ   ชูมก  
ม.6/6 ห้องดนตรี นายเอกดน  อินต๊ะปัน นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
๑. รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป    นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล 
๒. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป    นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  
๓. เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป     นางสาวอัมพร  นามณี  
๔. งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรทั่วไป     

1. นางสาวอัมพร  นามณี     หัวหน้างาน 
2. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจ้าหน้าที่ 

.../ ๕. คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป 
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๕. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   รองประธานกรรมการ 
3. นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
4. นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์    กรรมการ 
6. นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 
4. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    กรรมการ 
7. นางญาดา   ตรีเนตร    กรรมการ 
8. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
9. นางสาวอัมพร  นามณี     กรรมการและเลขานุการ 

6. งำนสถำนที่และบริกำรสำธำรณะ 
๑. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   หัวหน้างาน 
๒. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    เจ้าหน้าที่ 
3. นางญาดา  ตรีเนตร    เจ้าหน้าที่ 
4. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    เจ้าหน้าที่ 
5. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    เจ้าหน้าที่ 
6. นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง    เจ้าหน้าที่ 
7. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    เจ้าหน้าที่ 
8. นายสมาน  จันทร์ธง    เจ้าหน้าที่ 
9. นางนภาพร  เขื่อนตา    เจ้าหน้าที่ 
10. นางนิภา  จินดาหลวง    เจ้าหน้าที่ 
11. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    เจ้าหน้าที่ 
12. นางพรทิพย์  ใจเปี้ย    เจ้าหน้าที่ 
13. นางนาตยา  ทาศรี    เจ้าหน้าที่ 

7. งำนภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๑. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    หัวหน้างาน 
๒. นางญาดา   ตรีเนตร    เจ้าหน้าที่ 
3. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    เจ้าหน้าที่ 
4. นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง    เจ้าหน้าที่ 
5. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    เจ้าหน้าที่ 
6. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    เจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   เจ้าหน้าที่  
8. นายสมาน  จันทร์ธง    เจ้าหน้าที่ 
9. นางนภาพร  เขื่อนตา    เจ้าหน้าที่  
10. นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    เจ้าหน้าที่  
11. นางพรทิพย์  ใจเปี้ย    เจ้าหน้าที่ 
12. นางนิภา  จินดาหลวง    เจ้าหน้าที่   
13. นางนาตยา  ทาศรี    เจ้าหน้าที่ 
 

…/ ๘. งานยานพาหนะ 
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๘. งำนยำนพำหนะ 
๑. นางสาวอัมพร  นามณี    หัวหน้างาน 
๒. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    เจ้าหน้าที่   
๓. นายบัญชา  บังคมเนตร    เจ้าหน้าที่ 
4. นายสมาน  จันทร์ธง    เจ้าหน้าที่ 
5. นายสุทิศ  มณีทอง    เจ้าหน้าที่ 

๙. งำนโภชนำกำร  
๑. นางนพผกามาศ  สายนุวงค ์   หัวหน้างาน 
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    เจ้าหน้าที่ 
3. นางล าดวน  ติดทะ    เจ้าหน้าที่    
4. นางญาดา  ตรีเนตร    เจ้าหน้าที่  

๑๐. งำนอนำมัย 
๑. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    หัวหน้างาน 
๒. นางศรีเริญ   มีพิมพ์    เจ้าหน้าที 
3. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจ้าหน้าที่ 
4.  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    เจ้าหน้าที่ 

๑๑. งำนชุมชนสัมพันธ์       
๑. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์    หัวหน้างาน 
๒. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    เจ้าหน้าที่ 
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   เจ้าหน้าที่ 
4. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   เจ้าหน้าที่ 
5. นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   เจ้าหน้าที่ 

1๒. งำนโสตทัศนูปกรณ์และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  
๑. นายบรรจบ  ชูมก     หัวหน้างาน 
๒. นายเฉลิมชน  วรรณพาน    เจ้าหน้าที่ 
3. นายบัญชา  บังคมเนตร    เจ้าหน้าที่    
4. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    เจ้าหน้าที่ 

๑3. งำนเอกสำรสิ่งพิมพ์ 
๑. นางญาดา   ตรีเนตร    หัวหน้างาน 
๒.  นางนาตยา  ทาศรี    เจ้าหน้าที่ 

                     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งฯ ศึกษาภาระงานแต่ละงาน และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลดีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน องค์กร และทางราชการ  

สั่ง  ณ  วันที่ 25 เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

                                             (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


