
คําส่ังโรงเรียนบ้านห้วยทอง

ท่ี ๑๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง คําส่ังมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบภาระงานตามหน้าท่ี

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕

...............................................

การบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วม

ในการดําเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บังคับเกิดผลดีต่อทางราชการ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยทอง โดยผู้อํานวยการ

โรงเรียนบ้านห้วยทอง จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบภาระงาน

ตามหน้าท่ี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข ครั้งท่ี ๑) ดังนี้

๑. ครูประจําช้ันและครท่ีูปรึกษา

๑.๑ ชั้นอนุบาล ๓ นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ

๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นางจุฑามณี ทะสา

๑.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นางประพรรณพร เท่ียงธรรม

๑.๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นางสาวนิดน้อย บุญธรรม

๑.๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นายนบพล ศรีบุรินทร์

๑.๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ นายสุริยชัย หนันทุม

๑.๗ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางสาวอสิตา พรมเวหา

๑.๘ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นางสาวศรีประภา ฮองต้น

๑.๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน

๑.๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นายสุระ ศรีสิงห์ ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ

๑.๑๑ นักเรียนเรียนร่วม นางสาวนิดน้อย บุญธรรม

มีหน้าท่ี ๑. ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และช่วยแก้ปัญหาในด้านการเรียน ด้านความ

ประพฤติ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว หรือด้านอ่ืนๆ เช่น ปัญหาด้านสารเสพติด

๒. ดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กําหนด

- การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล - การคัดกรองนักเรียน

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน - การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

๓. จัดทําเอกสารงานธุรการประจําช้ันเรียน

๔. จัดประชุมเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี

๕. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและรายงานผ่านหัวหน้าระดับถึงผู้อํานวยการโรงเรียน

๖. อื่น ๆ ตามท่ีรับมอบหมาย



๒. ครผูู้สอน/ครูประจําวิขา ประกอบด้วย

๑. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ รับผิดชอบสอนประจําชั้นอนุบาล ๓

๒. นางจุฑามณี ทะสา รับผิดชอบสอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ทุกกลุ่มสาระวิชา

๓. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม รับผิดชอบสอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ทุกกลุ่มสาระวิชา

๔. นางสาวนิดน้อย บุญธรรม รับผิดชอบสอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ทุกกลุ่มสาระวิชา และสอนนักเรียนพิเศษเรียนรวม

๕. นายนบพล ศรีบุรินทร์ รับผิดชอบสอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สุขศึกษา การงานฯ พลศึกษา ซ่อมเสริม แนะแนว

สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ สุขศึกษา

การงานฯ พลศึกษา ชุมนุม และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๖.นายสุริยชัย หนันทุม รับผิดชอบสอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

สอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์

สอนประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์

วิทย(์คํานวณ) วิทย(์เทคโนโลยี)

ซ่อมเสริม คุณธรรม ทักษะอาชีพ แนะแนวและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๗.นางสาวอสิตา พรมเวหา รับผิดชอบสอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาษาไทย

ทักษะอาชีพ ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

๗.ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ รับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์

สอนประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓

คุณธรรม ทักษะอาชีพ แนะแนว

ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

๘.นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซ่อมเสริม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๕-๖

ทุจริตศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ทักษะอาชีพ แนะแนว ชุมนุม และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๙.นายสุระ ศรีสิงห์ รับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔.ป.๕,

ป.๖,ม.๑,ม.๒,ม.๓ ซ่อมเสริม วิชาทักษะอาชีพ แนะแนว ชุมนุม

และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๑๐. นางสาวศรีประภา ฮองต้น รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ –

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

อาเซียนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ดนตรี-นาฏศิลป์ ซ่อมเสริม แนะแนว ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖

ทักษะอาชีพ ชุมนุม และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่



มีหน้าท่ี ปฏิบัติงานด้านการสอน ดูแล ปกครองนักเรียน/ให้คําปรึกษาประจําชั้นเรียนและ

จัดทําเอกสารธุรการประจําชั้น/ประจําวิชา

๓. ครผูู้สอนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี ประกอบด้วย

๓.๑ ลูกเสือสํารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย

๑) นางประพรรณพร เท่ียงธรรม ผู้กํากับลูกเสือสํารอง

๒) นางจุฑามณี ทะสา รองผู้กํากับลูกเสือสํารอง

๓) นางสาวนิดน้อย บุญธรรม ผู้ช่วยผู้กํากับลูกเสือสํารอง

๓.๒ ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย

๑) นายนบพล ศรีบุรินทร์ ผู้กํากับลูกเสือสามัญ

๒) นายสุริยชัย หนันทุม รองผู้กํากับลูกเสือสํารอง

๓) นางสาวอสิตา พรมเวหา ผู้ช่วยผู้กํากับลูกเสือสํารอง

๓.๕ ลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย

๑) นายสุระ ศรีสิงห์ ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๒) ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ ผู้ช่วยผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๓) นางสาวศรีประภา ฮองต้น ผู้ช่วยผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

๔) นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน ผู้ช่วยผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

มีหน้าท่ี สอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ตามระดับชั้นท่ีมอบหมาย

๔.งานในหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและจัดการสถานศึกษา ๔ งาน

๑.งานบริหารวิชาการ ประกอบด้วย

๑. นางสาวศรีประภา ฮองต้น หัวหน้างานมัธยมศึกษาและหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

๒. นายสุระ ศรีสิงห์ ผู้ช่วยหัวหน้างานมัธยมศึกษาละหัวหน้างานทะเบียนและวัดผล

๓. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและหัวหน้ากิจกรรมนักเรียน

๔. นางจุฑามณี ทะสา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทยและหัวหน้างานแนะแนว

๕. นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

๖. นางสาวศรีประภา ฮองต้น หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๗. วา่ท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘. นายนบพล ศรีบุรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

๙. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

๑๐.นายสุริยชัย หนันทุม ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๑. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ หัวหน้าการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย

๑๒. นางสาวอสิตา พรมเวหา ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓. นางสาวนิดน้อย บุญธรรม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

๑๔. นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ขอบข่าย / ภารกิจ งานบริหารวิชาการ

๑.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๒.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

๓.การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน



๔.งานทะเบียนนักเรียน

๕.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

๗.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

๘.การนิเทศการศึกษา

๙.การแนะแนวการศึกษา

๑๐.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑๑.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

๑๒.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

๑๓.การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา

๑๔. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๑๕. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

๒. งานบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย

๑. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน หัวหน้างานงบประมาณ

๒. นายสุระ ศรีสิงห์ กรรมการ

๓. นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

๔. นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๕. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม กรรมการ

๖. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการและเลขานุการ

ขอบข่าย / ภารกิจ การบริหารด้านงบประมาณ

๑. การจัดทําและเสนอของบประมาณ

๒. การจัดสรรงบประมาณ

๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินและการดําเนินการ

๔. การระดมทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา

๕. การบริหารการเงิน

๖. การบริหารบัญชี

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

๓. งานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

๑. นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้าบริหารงานบุคคล

๒. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม กรรมการ

๓. นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

๔. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการและเลขานุการ

ขอบข่าย / ภารกิจ งานบริหารงานบุคคล

๑. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง

๒. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ



๔. วินัยและการรักษาวินัย

๕. การออกจากราชการ

๖. การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน

๔.งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

๑. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม หัวหน้าบริหารงานท่ัวไป

๒. นายสุระ ศรีสิงห์ กรรมการ

๓ นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

๔. นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

๕. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการ

๖. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

๗. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการ

๘. นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ กรรมการ

๙. นางสาวนิดน้อย บุญธรรม กรรมการ

๑๐. นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๑๑. นายมีชัย สุคงเจริญ ผู้ช่วยและเลขานุการ

ขอบข่าย / ภารกิจ งานบริหารทั่วไป

๑. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

๓. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

๔. การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป

๕. การดูและอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม

๖. การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

๗. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๘. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

๙. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร

และสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษางานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น

๑๐. งานบริการสาธารณะ

๑๑. งานอาหารกลางวัน

๑๒. งานปฏิคม

๑๓. งานธุรการ

๑๔. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน

๕.งานกิจกรรมนักเรียน ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

๑. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม หัวหน้าบริหารงานกิจกรรมนักเรียน

๒. นายสุระ ศรีสิงห์ กรรมการ

๓. นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

๔. นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ



๕. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการ

๖. นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๗. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

๘.นายสุริยชัย หนันทุม กรรมการ

๙. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการและเลขานุการ

ขอบข่าย / ภารกิจ การบริหารงานกิจการนักเรียน

๑. การจัดทําสํามะโนผู้เรียน

๒. การรับนักเรียน

๓. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน

๔. งานสหกรณ์

๕. งานวันสําคัญ

๖. งานปกครองนักเรียน

๗. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๘. งานอนามัยโรงเรียน

๙. งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

งานทะเบียนนักเรียน/งานสารบรรณ ประกอบด้วย

๑. นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

๒. นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ กรรมการ

๓. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

๔. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการ

๕. นายสุริยชัย หนันทุม กรรมการ

๖.นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการและเลขานุการ

งานประชาธิปไตยในโรงเรียน

๑. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ หัวหน้างานประชาธิปไตยในโรงเรียน

๒. นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

๓. นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการและเลขานุการ

งานวันสําคัญ

๑. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม หัวหน้างานวันสําคัญ

๒.นายสุระ ศรีสิงห์ กรรมการ

๓.นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

๔.นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

๕.นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการ

๖.นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

๗.นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๘.ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการ

๙.นายสุริยชัย หนันทุม กรรมการ

๑๐.นางสาวอสิตา พรมเวหา กรรมการ



๑๑.นางสาวนิดน้อย บุญธรรม กรรมการ

๑๒.นายมีชัย สุคงเจริญ กรรมการ

๑๓.นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

งานปกครองนักเรียน

๑. นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้างานปกครองนักเรียน

๒. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม กรรมการ

๓. นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๔.นายสุริยชัย หนันทุม กรรมการ

๕. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ ผู้ช่วยและเลขานุการ

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑. นางจุฑามณี ทะสา หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม กรรมการ

๓. นายสุระ ศรีสิงห์ กรรมการ

๔. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการ

๕. นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๖. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

๗. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการ

๘. นายสุริยชัย หนันทุม กรรมการ

๙. นางสาวอสิตา พรมเวหา กรรมการ

๑๐.นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการและเลขานุการ

งานอนามัยโรงเรียน

๑. นายนบพล ศรีบุรินทร์ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

๒. นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

๓. นางสาวนิดน้อย บุญธรรม กรรมการ

๔. นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

๕. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

๖.นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ ผู้ช่วยและเลขานุการ

งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

๑. นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

๒. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม กรรมการ

๓. นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๔. นายมีชัย สุคงเจริญ กรรมการ

๕. ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการและเลขานุการ

งานปฏิคม

๑. นางประพรรณพร เท่ียงธรรม หัวหน้างานปฏิคม

๒. นายสุระ ศรีสิงห์ กรรมการ

๓. นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ



๔. นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

๕. นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการ

๖. นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

๗. นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

๘.ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการ

๙. นายสุริยชัย หนันทุม กรรมการ

๑๐.นางสาวอสิตา พรมเวหา กรรมการ

๑๑.นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ กรรมการ

๑๒.นางสาวนิดน้อย บุญธรรม กรรมการ

๑๓.นายมีชัย สุคงเจริญ กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ

งานธุรการโรงเรียน

๑. นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ หัวหน้างานธุรการ

๒. นางสาวนิดน้อย บุญธรรม ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖. หน้าท่ีพิเศษ

๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวัน (กลางวัน)

วันจันทร์ นางสาวนิดน้อย บุญธรรม นายสุริยชัย หนันทุม นางสาวอสิตา พรมเวหา

วันอังคาร ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน

วันพุธ นางจุฑามณี ทะสา นางสาวศรีประภา ฮองต้น

วันพฤหัสบดี นายสุระ ศรีสิงห์ นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ

วันศุกร์ นางประพรรณพร เท่ียงธรรม นายนบพล ศรีบุรินทร์

วันเสาร์ นางจุฑามณี ทะสา นางสาวนิดน้อย บุญธรรม

นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ

วันอาทิตย์ นางประพรรณพร เท่ียงธรรม นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน

นางสาวศรีประภา ฮองต้น

๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวัน (กลางคืน)

วันจันทร์ ว่าท่ีรต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ

วันอังคาร นายนบพล ศรีบุรินทร์

วันพุธ นายสุระ ศรีสิงห์

วันพฤหัสบดี นายสุริยชัย หนันทุม

วันศุกร์ ว่าท่ีรต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ

วันเสาร์ นายนบพล ศรีบุรินทร์

วันอาทิตย์ นายสุระ ศรีสิงห์

หมายเหตุ : นายมีชัย สุคงเจริญ ดูแลเวรยามกลางคืนทุกวัน นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี ผู้ตรวจเวร



๖.๓ ฝ่ายอาคารสถานท่ี

นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี

นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการ

นายมีชัย สุคงเจริญ กรรมการ

นางประพรรณพร เท่ียงธรรม ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๔ ดูแลหอพักหญิง

นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ หัวหน้างานดูแลหอพักหญิง

นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

นางสาวนิดน้อย บุญธรรม กรรมการ

นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

นางจุฑามณี ทะสา ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๕ ดูแลหอพักชาย

นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้างานดูแลหอพักชาย

นายนบพล ศรีบุรินทร์ กรรมการ

นายมีชัย สุคงเจริญ กรรมการ

นายสุริยชัย หนันทุม กรรมการ

ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๖ ห้องสมุด

นางจุฑามณี ทะสา หัวหน้างานดูแลห้องสมุด

นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๗ ห้องสังคมศึกษา/ห้องประชารัฐ

ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ หัวหน้างานดูแลห้องสังคมศึกษา

นายมีชัย สุคงเจริญ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๘ ห้องคอมพิวเตอร์

นายสุริยชัย หนันทุม หัวหน้างานดูแลห้องคอมพิวเตอร์

นายมีชัย สุคงเจริญ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๙ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน หัวหน้างานดูแลห้องภาษาอังกฤษ

นายมีชัย สุคงเจริญ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๐ ห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวศรีประภา ฮองต้น หัวหน้างานดูแลห้องวิทยาศาสตร์

นายมีชัย สุคงเจริญ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๑ ห้องดนตรี

นายสุระ ศรีสิงห์ หัวหน้างานดูแลห้องดนตรี

นายมีชัย สุคงเจริญ ผู้ช่วยและเลขานุการ



๖.๑๒ ห้องพยาบาล

นายนบพล ศรีบุรินทร์ หัวหน้างานดูแลพยาบาล

นางสาวเอ้ือมเดือน พุกเงิน กรรมการ

นางประพรรณพร เท่ียงธรรม กรรมการ

นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ กรรมการ

นางสาวอสิตา พรมเวหา กรรมการ

นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๓ ห้องอํานวยการ

นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ หัวหน้างานดูแลห้องอํานวยการ

นายมีชัย สุคงเจริญ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๔ ห้องวิชาการ

นางสาวศรีประภา ฮองต้น หัวหน้างานดูแลห้องวิชาการ

นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ กรรมการ

นางสาวนิดน้อย บุญธรรม กรรมการ

นางสาวอสิตา พรมเวหา กรรมการ

นางสาวพิยดา อุดมพันธ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๕ โรงอาหาร

นางประพรรณพร เท่ียงธรรม หัวหน้างานดูแลโรงอาหาร

นางสาวศรีประภา ฮองต้น กรรมการ

นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

นางสาวเอ้ือมเดือน พุกเงิน ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๕.๑ ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล

นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ หัวหน้างานดูแลอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล

นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

นางสาวศรีประภา ฮองต้น ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๕.๒ ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนประถม

วันจันทร์ นายสุริยชัย หนันทุม นางสาวนิดน้อย บุญธรรม นางสาวอสิตา พรมเวหา

วันอังคาร นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน และ ว่าท่ีรต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ

วันพุธ นางจุฑามณี ทะสา และ นางสาวศรีประภา ฮองต้น

วันพฤหัสบดี นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ และ นายสุระ ศรีสิงห์

วันศุกร์ นางประพรรณพร เท่ียงธรรม และ นายนบพล ศรีบุรินทร์



๖.๑๕.๓ ดูแลอาหารกลางวันนักเรียนมัธยม

นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน หัวหน้างานดูแลอาหารกลาวันมัธยม

นายสุระ ศรีสิงห์ กรรมการ

ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ กรรมการ

นางสาวศรีประภา ฮองต้น ผู้ช่วยและเลขานุการ

๖.๑๖ เวรตรวจและดูแลห้องน้ํา

ห้องน้ํามัธยมหญิง : นางจุฑามณี ทะสา หัวหน้างานเวรตรวจ(มัธยมหญิง)

นางสาวศรีประภา ฮองต้น ผู้ช่วยและเลขานุการ

ห้องน้ําประถม : นางประพรรณพร เท่ียงธรรม หัวหน้างานเวรตรวจ(ประถมศึกษา)

นางสาวนิดน้อย บุญธรรม กรรมการ

นางจุฑามณี ทะสา กรรมการ

นางสาวเอื้อมเดือน พุกเงิน กรรมการ

นางสาวอสิตา พรมเวหา กรรมการและเลขานุการ

ห้องน้ํามัธยมชาย : ว่าท่ีร.ต.วราวุฒิ อินทร์เก้ือ หัวหน้างานเวรตรวจ(มัธยมชาย)

ห้องน้ําหลังห้อง ป.๔ : นายนบพล ศรีบุรินทร์ หัวหน้างานเวรตรวจ(หลังห้องอนุบาล)

และหลังห้องอนุบาล นางสาวกิตติชานันท์ สุภาษิ ผู้ช่วยและเลขานุการ

๗. ผู้ดูแลระบบ ICT ระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

๑.นายสุริยชัย หนันทุม หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

๒.นางสาวอสิตา พรมเวหา ผู้ช่วยและเลขานุการ

๘. ผู้ดูแลระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวในโรงเรียน (จดหมายข่าว)

๑.นายสุริยชัย หนันทุม หัวหน้างานระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสาวในโรงเรียน

๒.นางสาวอสิตา พรมเวหา ผู้ช่วยและเลขานุการ

ทั้งน้ี ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

เพื่อให้บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดขึ้นต่อโรงเรียนและทางราชการสืบไป

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี)

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทอง


