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คำสั่งโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
ท่ี 029 / ๒๕๖5 

เร่ือง  แต่งต้ังและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

ปีการศึกษา ๒๕65 
……………………………………………………….………………. 

             ด้วยโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหัดลำปาง มีการบริหารจัดการตามโครงสร้าง
การบริหารงานซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหาร
ทั่วไป ในการส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารงาน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
ประจำปีการศึกษา 2565 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการที่มุ ่งประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเกิดสัมฤทธิ์ผลแก่นักเรียนและบุคลากรในโร งเรียน โดย
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษา และทาง
ราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตราที่ 39 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราชการ 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการกระจายอำนาจการบริหาร การจัดการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นไปตามนโนบายการ
บริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และมาตรา 27(1) (4) และมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕65 ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 ๑) นายเจนภพ ยศบุญเรือง  ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกัญกมล ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางวราภรณ์   สุภายะ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 4) นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
 5) นายธรรมธัช ป๋าวงศ์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 6) นางสาวสิรินยา บุญสืบ  ครู      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๒ 
 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1.  ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี ่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ดําเนินไปด้วย      
ความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 2.  วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
 3.  วางแผนจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม     
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
 4.  ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 5.  วางแผนจัดทําระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 6.  บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
 7.  วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
 ๘. วางแผนจัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลใน        
การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9.  ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 10.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บร ิการ        
ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 11.  วางแผนจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 12.  วางแผนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 13.  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการท่ัวไป 
 14.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

๒. กลุ่มบริหารวิชาการ 
       นางวราภรณ์   สุภายะ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒.๑  คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑)  นางวราภรณ์    สุภายะ   ประธานกรรมการ 
 2)  นางอนัญญา  ริดเดิล   รองประธานกรรมการ 
  3)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง                  กรรมการ 
 4)  นายวิชัย  แซ่ซง   กรรมการ  
 5)  นายธรรมธัช            ป๋าวงค์    กรรมการ 
 6)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   กรรมการ 
 7)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  กรรมการ 
 8)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี  กรรมการ 
 9)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ   กรรมการ 
 9)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ                       กรรมการและเลขานุการ  
 10) นางสาวบุศริน    เหมทานนท์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
 
 



๓ 
 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในการกําหนดทิศทางและแนวนโยบายในการดําเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
 ๒. วางแผนนําแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
 ๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้คําปรึกษาหารือในการพัฒนา
งานตามปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 ๔. เป็นกรรมการท่ีปรึกษา ให้คําแนะนํางานท่ัวไปของกลุ่มบริหารงานวิชาการในด้านต่าง ๆ 
  ๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.๒ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
  ๔.๓ การจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอน 
  ๔.๔ การวัดและการประเมินผลการเรียน 
  ๔.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ๕. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 ๖. เสนอแนะความคิดเห็นและให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการดําเนินงานของฝ่ายตลอดจน
เสริมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน เพื่อให้การดําเนินงานของกลุ่ม
ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 ๒.๒  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
 1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
 2.2.1  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  3)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
  4)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
  6)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
  7)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  8)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
  9)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.2.2  งานนิเทศการศึกษา 
  1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  3)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
  4)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 



๔ 
 

  5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
  6)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
  7)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  8)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
  9)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.2.3  งานส่งเสริมวิชาการแก่ชุมชน 
  1)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  หัวหน้างาน 
  2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
  3)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  4)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังสี  ผู้ช่วย 
  6)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
  7)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
  8)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  9)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
  10)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.2.4  งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
  1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  3)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
  4)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี  ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
  6)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
  7)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  8)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
  9)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.2.5  งานจัดระเบียบและแนวปฏบิัติเก่ียวกับวิชาการ 
  1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  3)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
  4)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
  6)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
  7)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  8)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
  9)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 



๕ 
 

 2.2.6  งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
  1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  3)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
  4)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี  ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
  6)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
  7)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  8)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
  9)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.2.7  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหอ้งสมุด 
  1)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  หัวหน้างาน 
  2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
  3)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  4)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
  6)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
  7)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
  8)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  9)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
  10)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  11)  นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 
 2.3  กลุ่มงานทะเบียนและการวัดผลประเมินผล 
 1)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2)  นางสาวอนัญญา  ริดเดิล  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
 2.3.1  งานทะเบียนและสถิตินักเรียน 
  1)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ หัวหน้างาน 
  2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
  3)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
  4)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วย 
  5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.3.2  งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
  1)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ หัวหน้างาน 
  2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
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  3)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
  4)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วย 
  5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.3.3  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
        และเทคโนโลยี 
  4)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
        และวัฒนธรรม 
  5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  6)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  7)  นายวิชัย  แซ่ซง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
  8)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 2.3.4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.3.4.1  กิจกรรมแนะแนว 
   1)  นางอนัญญา  ริดเดิล  หัวหน้ากิจกรรม 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกคน   ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
   5)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.3.4.2  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 1)  นายธรรมธัช  ธรรมธัช      หัวหน้ากิจกรรม 
 ๒)  นายวิชัย    แซ่ซง  ผู้ช่วย  
 3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
 4)  นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี  ผู้ช่วย 
 5)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
 6)  นางสาวอรวรรณ        แก้วแกมเงิน ผู้ช่วย 
 7)  นางสาววรวรรณ ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วย 
 8)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วย 
 9)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.3.4.3  กิจกรรมอาสายุวกาชาด 
  1)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  หัวหน้ากิจกรรม 
  2)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
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  3)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
  4)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.3.4.4  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
  1)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง หัวหน้ากิจกรรม 
  2)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วย 
 
 2.3.4.5  กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลารู้ 
  1)  นางอนัญญา  ริดเดิล  หัวหน้ากิจกรรม 
  2)  ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกคน ผู้ช่วย 
  3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.4  กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวิจัย 
  1)  นางอนัญญา   ริดเดิล  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นางธัญลักษณ์   ปันใจ  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  2.4.1  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
   2)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   4)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   7)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
   8)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
   9)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
   10)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
   11)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
   12)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.4.2  งานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   1)  นางอนัญญา  ริดเดิล  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   7)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
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   8)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
   9)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
   10)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.4.3  งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
   1)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสุทธสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสิรินยา  บุญสือบ  ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.4.4  งานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโลยีเพื่อการศึกษา 
   1)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วย 
   5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน ผู้ช่วย 
   7)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 2.5  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  1)  นางวราภรณ์   สุภายะ  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  2.5.1  งานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงงานคุณธรรม 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.5.2  งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.5.3  งานสถานศึกษาพอเพียง 
   1)  นางสาวบุศรินทร์  เหมทานนท์ หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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  2.5.4  งานศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   4)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.5.5  งานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
   1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
   2)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.5.6  งานหลักสูตรการมีงานทำ 
   1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
   2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
   3)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
   4)  ครูโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมทุกคน  ผู้ช่วย 
   5)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.5.7  งานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   1)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  หัวหน้างาน 
   2)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
   4)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  2.5.8 งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
   1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   6)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
   7)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วย 
   8)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง ผู้ช่วย 
   9)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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  2.5.9  งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี และกีฬา 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วย 
   3)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   
๓.  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 นางสาววิไลลักษณ์     ลีลาศีลธรรม      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๓.๑  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๑)  นางสาววิไลลักษณ์   ลีลาศีลธรรม  ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางสาวสุภาวดี             ใจดี   รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นางธัญลักษณ์    ปันใจ   กรรมการ 
 ๔)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ                       กรรมการ 
 5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด   กรรมการ 
 6)  นางทิตยา   อินแสง                      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑.  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
 2.  วางแผนบริหารจัดการ การดำเนินงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 3.  จัดระบบงาน จัดหาผู้รับผิดชอบ และคณะทำงาน กำหนดขอบข่าย และความรับผิดชอบของบุคลากรใน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 4.  ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้งาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 5.  กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามการบริหารงานในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา มี
ความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและสรุปผลการ
ดำเนินงานเสนอฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา/ปีงบประมาณ 
 6.  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ เพื่อนำเสนอโรงเรียนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 ๓.๒  กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
 1)  นางสาววิไลลักษณ์     ลีลาศีลธรรม    หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
  
 3.2.1  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้างาน 
  2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
  3)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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 3.2.2  งานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้างาน 
  2)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วย 
  3)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 3.2.3  งานสวัสดิการการเงิน 
  1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรรม หัวหน้างาน 
  2)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วย 
  3)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 3.3  กลุ่มงานการเงินและการบัญชี 
  1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  3.3.1   งานการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
   1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้างาน 
   2)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  ผู้ช่วย 
   3)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  3.3.2  งานการจัดทำบัญชีทางการเงิน 
   1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  3.3.3  งานการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้างาน 
   2)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  ผู้ช่วย 
   3)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 3.4  กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
  1)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี   หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  3.4.1  งานการวางแผนพัสดุ 
   1)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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  3.4.2  งานการจัดหาพัสดุ 
   1)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  3.4.3  งานการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ 
   1)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
 3.5  กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 
  1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นางวราภรณ์  สุภายะ   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  3.5.1  งานการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
   1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   3)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  3.5.2  งานการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
   1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   4)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  3.5.3  งานการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้งบประมาณ 
   1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   4)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  3.5.4  งานควบคุมภายใน 
   1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วย 
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   5)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  3.5.6  การกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
   1)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
4.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นายธรรมธัช     ป๋าวงศ์      ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.๑  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์   ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  กรรมการ 
 ๔)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน                กรรมการ 
 5)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก   กรรมการ 
 6)  นางจิตราพร  ชัยมณี                      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑.  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 
 2.  จัดทํานโยบายและแผนท่ีเกี่ยวข้องกับงานบุคคล 

 ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารบุคคล 
 ๒.๒ การจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจําปี แผนงานบุคคล และปฏิทิน 

ปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบุคคลของโรงเรียน 

 3.  ดูแล กํากับควบคุมการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติราชการเสริมสร้างการมี
วินัยและการรักษาวินัยรวมถึงการออกจากงานหรือออกจากราชการ ให้ดําเนินไปอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพของ
หน่วยงาน 
 4.  ดูแล กํากับ ควบคุมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างช่ัวคราว 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับ
สถานศึกษา 
 5.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 4.๒  กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์     หัวหน้ากลุ่มงาน 
 2)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
  
 4.2.1  งานธุรการโรงเรียน 
  1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วย 
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  3)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน ผู้ช่วย 
  4)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วย 
  5)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและลขานุการ 
 
 4.2.2  งานการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลาทุกประเภท 
  1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
  2)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วย 
  3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 4.2.3  งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
  2)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
  3)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  4)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
 4.2.4  งานระเบียนประวัติ (ก.พ.7) 
  1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาวบุศรินทร์  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
  3)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
 4.2.5  งานใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
  2)  นางสาวบุศรินทร์  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
  3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วย 
  3)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
 4.2.6  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
  1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้างาน 
  2)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
  3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
  4)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
  5)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วย 
  6)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 4.3  กลุ่มงานวินัย และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
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  4.3.1  งานการดำเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
   1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  4.2.2  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน ผู้ช่วย 
   3)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  4.2.3  งานการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  4.2.4  งานการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
 4.4  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
  1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  4.4.1  งานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
   5)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  4.4.2  งานการวางแผนและพัฒนาบุคลากร 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 



๑๖ 
 

  4.4.3  งานพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามนโยบาย 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
   5)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  4.4.4  งานเวรรักษาการณ์ และเวรประจำวัน 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน ผู้ช่วย 
   4)  นางทิตยา  อินแสง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
   4.4.4.1  เวรประจำวันจันทร์ 
    1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม หัวหน้า 
    2)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  ผู้ช่วย 
    3)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วย 
    4)  นางสาวอรวรรณ แก้วแกมเงิน ผู้ช่วย 
     
   4.4.4.2  เวรประจำวันอังคาร 
    1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้า 
    2)  นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี  ผู้ช่วย 
    3)  นางสาววรวรรณ ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วย 
 
   4.4.4.3  เวรประจำวันพุธ 
    1)  นางธัญลักษณ์  ปันใจ  หัวหน้า 
    2)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  ผู้ช่วย 
    3)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
 
   4.4.4.4  เวรประจำวันพฤหัสบดี 
    1)  นายวิชัย  แซ่ซง  หัวหน้า 
    2)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
    3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วย 
 
   4.4.4.5  เวรประจำวันศุกร์ 
    1)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง หัวหน้า 
    2)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วย 
    3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วย 
 



๑๗ 
 

 4.5  กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง และการเลื่อนเงินเดือน 
  1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  4.5.1  งานวางแผนอัตรากำลัง และจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  4.5.2  งานการสรรหา  บรรจุ  แต่งต้ัง และเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  4.5.3  งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นางจิตราพร  ชัยมณี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  4.5.4  งานการดำเนินงานเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน 
   1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์ หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วย 
   4)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
  
๕.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 นางกัญกมล ศรีจันทร์              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 4.๑  คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 ๑)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๒)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   รองประธานกรรมการ 
 ๓)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  รองประธานกรรมการ 
 ๔)  นายเอกพงศ์  ลาภโต                กรรมการ 
 5)  นายสุวิทย์  เครือใย    กรรมการ 
 6)  นางสาวสุทธาสีนี  ไชยรังษ ี                     กรรมการและเลขานุการ 
 7)  นายวิชัย  แซ่ซง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๑๘ 
 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑.  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปของโรงเรียน 
 2.  วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไปตามนโยบายของทางราชการ 
 3.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 4.  ให้ความช่วยเหลือการดําเนินงานของกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมาย 
 5.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 
 5.2  กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารท่ัวไปและส่งเสริมสวัสดิการ 
  1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นายวิชัย  แซ่ซง   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  5.2.1  งานพัฒนาองค์กรและส่งเสริมเครือข่ายทางการศึกษา 
   1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  ผู้ช่วย 
   3)  นางวราภรณ์  สุภายะ   ผู้ช่วย 
   4)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  5.2.2  งานทัศนศึกษา 
   1)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวสุทธาสีนี  ไชยรังษี   ผู้ช่วย 
   3)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์   ผู้ช่วย 
   4)  นางวราภรณ์  สุภายะ   ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.2.3  งานอนามัยโรงเรียน 
   1)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ    หัวหน้างาน 
   2)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.2.4  งานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริโภค 
   1)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   หัวหน้างาน 
   2)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 



๑๙ 
 

  5.2.5  งานการรับนักเรียน 
   1)  นางอนัญญา  ริดเดิล   หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ   ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.2.6  งานร้านค้าสวัสดิการ 
   1)  นายวิชัย  แซ่ซง   หัวหน้างาน 
   2)  นางทิตยา  อินแสง   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด  ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.2.7  งานปฏิคม 
   1)  นายจิตราพร  ชัยมณี   หัวหน้างาน 
   2)  นางทิตยา  อินแสง   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  5.2.8  งานประกันอุบัติเหตุ 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังสี   หัวหน้างาน 
   2)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  ผู้ช่วย 
   3)  นางทิตยา  อินแสง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 5.3  กลุ่มงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
  1)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นายวิชัย  แซ่ซง   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  5.3.1  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   1)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ   ผู้ช่วย (อาคารจามจุรี) 
   3)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  ผู้ช่วย (อาคารนนทรี) 
   4)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   ผู้ช่วย (อาคารราชพฤกษ์) 
   5)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   6)  นายสุวิทย์  เครือไย   ผู้ช่วย 
   7)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 



๒๐ 
 

  5.3.2  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
   1)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  ผู้ช่วย 
   3)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
   4)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.3.3  งานยานพาหนะ 
   1)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์   หัวหน้างาน 
   2)  นางจิตราพร  ชัยมณี   ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   4)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 5.4  กลุ่มงานสารสนเทศและการระดมทรัพยากร 
  1)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  5.4.1  งานพัฒนาเครือข่ายและระบบสารสนเทศ 
   1)  นางสาวบุศรินท  เหมทานนท์  หัวหน้างาน 
   2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.4.2  งานเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
   1)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  หัวหน้างาน 
   2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  5.4.3  งานสำมะโนประชากรนักเรียน 
   1)  นางอนัญญา  ริดเดิล   หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.4.4  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   1)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ   ผู้ช่วย 
   3)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  ผู้ช่วย 
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   5)  นางทิตยา  อินแสง   ผู้ช่วย 
   6)  นางจิตราพร  ชัยมณี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.4.5  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
   1)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   หัวหน้างาน 
   2)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน  ผู้ช่วย 
   4)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก  ผู้ช่วย 
   6)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.4.6  งานพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย 
   1)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   หัวหน้างาน 
   2)  นางวราภรณ์  สุภายะ   ผู้ช่วย 
   3)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  ผู้ช่วย 
   5)  นางทิตยา  อินแสง   ผู้ช่วย 
   6)  นางจิตราพร  ชัยมณี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 5.5  กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
  1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี  หัวหน้ากลุ่มงาน 
  2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
  3)  นายวิชัย  แซ่ซง   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  5.5.1  งานสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปโตย 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี  หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี   ผู้ช่วย 
   4)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วย 
   5)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.5.2  งานกิจกรรมนักเรียน 
   1)  นายวิชัย  แซ่ซง   หัวหน้างาน 
   2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
   3)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์   ผู้ช่วย 
   4)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม  ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ   ผู้ช่วย 
   6)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   7)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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  5.5.3  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี  หัวหน้างาน 
   2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก  ผู้ช่วย 
   4)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน    ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ   ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  5.5.4  งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี  หัวหน้างาน 
   2)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด  ผู้ช่วย 
   4)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน    ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวอรวรรณ  แก้วแกมเงิน  ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 
  5.5.5  งานปกครองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
   1)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  หัวหน้างาน 
   2)  นายวิชัย  แซ่ซง   ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วย 
   4)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน    ผู้ช่วย 
   5)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.5.6  งานป้องกันปัญหายาเสพติดและความรุนแรง 
   1)  นายวิชัย  แซ่ซง   หัวหน้างาน 
   2)  นายไพฑูรย ์  จันทร์สว่าง  ผู้ช่วย 
   3)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   ผู้ช่วย 
   4)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน    ผู้ช่วย 
   5)  นายเอกพงศ์  ลาภโต   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 5.6  กลุ่มงานนโยบายและจุดเน้น 
  1)  นางกัญกมล  ศรีจันทร์  หัวหน้างกลุ่มงาน 
  2)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล   รองหัวหน้ากลุ่มงาน 
 
  5.6.1  งานโครงการโรงเรียนสีขาว 
   1)  นายวิชัย  แซ่ซง  หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวประทุมพร ช่างเหล็ก ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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  5.6.2  งานโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.6.3  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   1)  นางสาวสิรินยา  บุญสืบ  หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาววรวรรณ  ขันปิงปุ๊ด ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.6.4  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   1)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นางสาวสุภาวดี  ใจดี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.6.5  งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียน (กู้โลกด้วยมือเรา) 
   1)  นางมณีรัตน์  สิทธิกูล  หัวหน้างาน 
   2)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   3)  นางอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.6.6  งานโรงเรียนคุณภาพ 
   1)  นางวราภรณ์  สุภายะ  หัวหน้างาน 
   2)  นายธรรมธัช  ป๋าวงศ์  ผู้ช่วย 
   3)  นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม ผู้ช่วย 
   4)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.6.7  งานศูนย์ขับเคลื่อน DLIT 
   1)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวอนัญญา  ริดเดิล  ผู้ช่วย 
   3)  นายเอกพงศ์  ลาภโต  ผู้ช่วย 
   4)  นางวราภรณ์  สุภายะ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
  5.6.8  งานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFTY CENTOR) 
   1)  นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษ ี หัวหน้างาน 
   2)  นางสาวบุศริน  เหมทานนท์ ผู้ช่วย 
   3)  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
   4)  นายวิชัย  แซ่ซง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี   1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นต้นไป 
 

  ส่ัง ณ วันท่ี   29   เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖5   
 
 
    
 
            ( นายเจนภพ  ยศบุญเรือง ) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะคาวทิยาคม  
 


