
ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที ่๙๘/๒๕๕๙ 

เรื่อง   แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามสายงานการบริหาร 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 ตามที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ที่เน้นการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมการใช้อ านาจในการบริหาร เพ่ือให้
การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตามสายงานบริหารโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 ๑.๑ นางกาญจนา บุญคง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ๑.๒ นายสุนทร จิตต์สว่าง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 ๑.๓ นางชญาภา พ่ึงสุข   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑.๔ นางสุภาพ   มงคล  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๑.๕ นางเบญจางค์   เจริญสุข  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๑.๖ นางพยอม   ไชยสงโท ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  
 

 ๒. กลุ่มบริหารวิชาการ 
  นางสุภาพ มงคล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒.๑ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๑. นางประไพ   อ่อนสลุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ๒. นางเทพสุดา   เมฆวิลัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๓. นางบุญเรือน  หาลาภ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๔. นางสาวพิริยาตะวัน วชิานนช์นะกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
        และวัฒนธรรม 
 ๕. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๖. นางศิริพร   รอดกสิกรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๗. นางสาวภัทิรา สอาด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๘. นายอุทัย ไชยสงโท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 ๙. นางอาจารี  จิตต์สว่าง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 ๑๐. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑๑. นายสุนทร จิตต์สว่าง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๑๒. นางพรทิพย์ ทาสี  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
      และวัฒนธรรม 
 ๑๓. นางสาววันด ี แววสว่าง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๑๔. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑๕. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑๖. นายอรรถกร  จันทร์เทวี รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๒.๒ งานส านักงานวิชาการ 
  ๑. นางเทพสุดา เมฆวิลัย  หัวหน้าส านักงานวิชาการ 
  ๒. นางสาวทักษญา  เจริญเวช เจ้าหน้าที่ส านักงานวิชาการ 
 ๒.๓ งานการพัฒนาคุณภาพและหลักสูตร 
  ๑. นางสุภาพ มงคล  หัวหน้างานการพัฒนาคุณภาพและหลักสูตร 
  ๒. นางสาวทักษญา  เจริญเวช เจ้าหน้าที่งานการพัฒนาคุณภาพและหลักสูตร 

 ๒.๔ งานพัฒนาวิจัย สื่อนวัตกรรม 
 ๑. นางสาววันด ี แววสว่าง หัวหน้างานพัฒนาวิจัยสื่อนวัตกรรม 

  ๒. นางสุรีรัตน์ แววสว่าง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาวิจัยสื่อนวัตกรรม 
 ๒.๕. งานนิเทศการศึกษา 
  ๑. นางประไพ อ่อนสลุง  หัวหน้างานนิเทศการศึกษา 
  ๒. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่งานนิเทศการศึกษา 
 ๒.๖ งานทะเบียน 
  ๑. นางเทพสุดา เมฆวิลัย  หัวหน้างานทะเบียน 
  ๒. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
 ๒.๗ งานวัดผลและประเมินผล 
  ๑. นางสาวทักษญา  เจริญเวช หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ชั้น ม.ต้น 
  ๒. นางสาววันดี แววสว่าง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ชั้น ม.ปลาย 
 ๒.๘ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑. นางสุรีรัตน์ แววสว่าง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      หัวหน้ากิจกรรมชุมนุมและจิตสาธารณะ 
  ๒. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  ๓. นางสาวภัทิรา สอาด  หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
  ๔. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร 
 



  ๕. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร หัวหน้ากิจกรรมทัศนศึกษา 
      เจ้าหน้าที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.๙ งานรับสมัครนักเรียน 
  ๑. นางสุรีรัตน์ แววสว่าง หัวหน้างานรับสมัครนักเรียน 
  ๒. นางนิตยา วงศ์จันทร เจ้าหน้าที่งานรับสมัครนักเรียน 
 ๒.๑๐ งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  ๒. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร เจ้าหน้าที่งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๒.๑๑ งานห้องสมุด 
  ๑. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร หัวหน้างานห้องสมุด 
  ๒. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด   
  ๓. นางสาวยุพา สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 
  ๔. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 
 ๒.๑๒ งานแนะแนว 
  ๑. นางนิตยา วงศ์จันทร หัวหน้างานแนะแนว 
  ๒. นางประไพ อ่อนสลุง  เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
  ๓. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา  เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
       เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 
 ๒.๑๓ งานการเรียนการสอน 
  ๑. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง หัวหน้างานการเรียนการสอน 
  ๒. นางสาวทักษญา  เจริญเวช เจ้าหน้าที่งานการเรียนการสอน 
 ๒.๑๔ งานโครงการพิเศษ 
  ๑. นางสุภาพ มงคล  หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
      หัวหน้างานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  ๒. นายสุนทร จิตต์สว่าง หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์ 
  ๓. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข เจ้าหน้าที่งานสวนพฤกษศาสตร์ 
  ๔. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ หัวหน้างานสถานศึกษาพอเพียง 
  ๕. นางพรทิพย์ ทาสี  เจ้าหน้าที่งานสถานศึกษาพอเพียง 
  ๖. นายจตุชัย นันทวิชิต หัวหน้างานธรรมศึกษา 
  ๗. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ เจ้าหน้าที่งานธรรมศึกษา 
  ๕. นางสาวอุษณีย์  ทับทิมทอง เจ้าหน้าที่งานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
 
 



 ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
   นางพยอม ไชยสงโท ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
       หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓.๑ งานส านักงานงบประมาณและแผนงาน 
   ๑. นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง หัวหน้างานส านักงานงบประมาณและแผนงาน 
   ๒. นางสาวยุพา สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่ส านักงานงบประมาณและแผนงาน 
  ๓.๒ งานนโยบายและแผนงาน 
   ๑. นางพยอม ไชยสงโท  หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
   ๒. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ  เจ้าหน้าทีง่านนโยบายและแผนงาน 
  ๓.๓ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๑. นางพยอม ไชยสงโท หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ๒. นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง เจ้าหน้าที่งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓.๔ งานพัสดุ 
   ๑. นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง หัวหน้างานพัสดุ 
   ๒. นางสาวประภาสิริ  ด้วงเงิน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
   ๓. นางศิริพร รอดกสิกรรม เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
   ๔. นายอรรถกร จันทร์เทวี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
   ๕. นายจตุชัย นันทวิชิต เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
   ๖. นางสาววันดี แววสว่าง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
   ๗. นายอุทัย ไชยสงโท เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
  ๓.๕ งานการเงิน 
   ๑. นางอาจารี จิตต์สว่าง หัวหน้างานการเงิน 
  ๓.๖ งานบัญชี 
   ๑. นางสาวยุพา สุวรรณศรี หัวหน้างานบัญชี 
  ๓.๗ งานสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และห้องสืบค้น ICT 
   ๑. นายชัยณรงค์   รัตนปรีดา หัวหน้างานสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และห้องสืบค้น ICT 
   ๒. นายจตุชัย นันทวิชิต เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และห้องสืบค้น ICT 
   ๓. นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และห้องสืบค้น ICT 
  ๓.๘ งานควบคุมภายใน 
   ๑. นางศิริพร รอดกสิกรรม หัวหน้างานควบคุมภายใน 
   ๒. นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง เจ้าหน้าที่งานควบคุมภายใน 
 
 
 



  ๓.๙ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒. นางเทพสุดา เมฆวิลัย   เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางชญาภา พ่ึงสุข  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๔.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๑. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๒. นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร เจ้าหน้าที่งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๔.๒ งานบุคลากร 
   ๑. นางชญาภา พ่ึงสุข  หัวหน้างานบุคลากร 
   ๒. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
  ๔.๒ งานพัฒนาบุคลากร 
   ๑. นางชญาภา พ่ึงสุข  หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
   ๒. นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร  
  ๔.๓ งานรักษาความปลอดภัย 
   ๑. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
   ๒. นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย 
  ๔.๔. งานธุรการ 
   ๑. นางสาวจินตกาญจน์  อุ่นจิตร หัวหน้างานธุรการ 
   ๒. นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา  เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
 
 ๕. กลุ่มบริหารทั่วไป 
   นางเบญจางค์ เจริญสุข  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๕.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
   ๑. นางสาวภัทิรา  สอาด  หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
   ๒. นางพรทิพย์  ทาสี  เจ้าหน้าที่งานส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๕.๒ งานสวัสดิการ 
   ๑. นางเบญจางค์  เจริญสุข หัวหน้างานสวัสดิการ 
   ๒. นางรัตนาวลี ชูเมือง  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 
   ๓. นางสาวภัทิรา  สอาด  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ 
  ๕.๓ งานส่งเสริมสุขภาพ 
   ๑. นางพรทิพย์ ทาสี  หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ 
   ๒. นางสาวยุพา สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ 
 



   ๓. นายอรรถกร จันทร์เทวี เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ 
  ๕.๔ งานอาคารสถานที่ 
   ๑. นายอุทัย ไชยสงโท หัวหน้างานอาคารสถานที ่
   ๒. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 
  ๕.๕ งานประชาสัมพันธ์ 
   ๑. นายจตุชัย นันทวิชิต หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
   ๒. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๖ งานชุมชนสัมพันธ์ 
   ๑. นายจตุชัย นันทวิชิต หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ 
   ๒. นางบุญเรือน หาลาภ  เจ้าหน้าที่งานชุมชนสัมพันธ์ 
  ๕.๗ งานสหกรณ์ร้านค้า 
   ๑. นางรัตนาวลี ชูเมือง  หัวหน้างานสหกรณ์ร้านค้า 
   ๒. นางเบญจางค์  เจริญสุข เจ้าหน้าที่งานสหกรณ์ร้านค้า 
   ๓. นางสาวภัทิรา  สอาด  เจ้าหน้าที่งานสหกรณ์ร้านค้า 
  ๕.๘ งานระดมทรัพยากร 
   ๑. นางรัตนาวลี ชูเมือง  หัวหน้างานระดมทรัพยากร 
   ๒. นางพรทิพย์ ทาสี  เจ้าหน้าที่งานระดมทรัพยากร 
  ๕.๙ งานลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
   ๑. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ หัวหน้างานลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
   ๒. นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ เจ้าหน้าที่งานลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 
  ๕.๑๐ งานโสตทัศนศึกษา 
   ๑. นายชลเทพ สมัครการ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 
   ๒. นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 
   ๓. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา 
 ๕.๑๑ งานการส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   ๑. นายอรรถกร จันทร์เทวี หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบฯ 
   ๒. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบฯ 
  ๕.๑๒ งานยานพาหนะ 
   ๑. นายฤทธินันท์   ห่อคนดี หัวหน้างานยานพาหนะ 
   ๒. นายอรรถกร จันทร์เทวี เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ 
 
 
 
 



 ๖. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   นายสุนทร จิตต์สว่าง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๖.๑ งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ๑. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน หัวหน้างานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ๒. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข เจ้าหน้าที่งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  ๖.๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
   ๑. นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
   ๒. นายชลเทพ สมัครการ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
  ๖.๓ งานปกครอง 
   ๑. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ หัวหน้างานปกครอง ม.ต้น 
   ๒. นายชลเทพ สมัครการ หัวหน้างานปกครอง ม.ปลาย 
   ๓. นายฤทธินันท์   ห่อคนดี เจ้าหน้าที่งานปกครอง ม.ต้น 
   ๔. นายอรรถกร จันทร์เทวี เจ้าหน้าที่งานปกครอง ม.ปลาย 
  ๖.๔ งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
   ๑. นางบุญเรือน หาลาภ  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ 
   ๒. นางนิตยา วงศ์จันทร เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
   ๓. นางสาวพรรณวรท ศิริมากร เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
  ๖.๕ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๑. นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒. นายจตุชัย นันทวิชิต เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
  ๖.๖ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติดในโรงเรียน 
   ๑. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
   ๒. นายชลเทพ สมัครการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
  ๖.๗ งานกิจกรรมนักเรียน 
   ๑. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 
   ๒. นายอรรถกร  จันทร์เทวี เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน  
 
  ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดี
แก่โรงเรียนและราชการสืบไป  

 

สั่ง   ณ  วันที่  ๒๒   เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        
 

(นางกาญจนา    บุญคง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 


