
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

คำสั่งโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
ที ่040 /๒๕๖5 

เรื่อง   มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา                                        
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 

******************************************* 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 เพื่อให้การบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนการปฏิรูปโรงเรียน ปฏิรูปการเรียน
การสอน ปฏิรูปการบริหาร รวมทั้งการประกันโอกาส การประกันคุณภาพ การประกันประสิทธิภาพ การประกัน
ความปลอดภัยเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี เรียนเก่งและมีความสุขโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
จึงมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวและ 

ผู้รับจ้างเหมาบริการทุกรายในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรับผิดชอบตามข้อบังคับ
ของกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

 นายศรากร   เสนะเวส     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)              
                วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) การตรวจพิจารณา วินิจฉัยสั่งการ  
การอนุญาตและอนุมัติการควบคุมตลอดจนบริหารงานการศึกษาภายในโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคลากรและกลุ่มบริหารทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบแบบ
แผนทีก่ำหนดไว้ ตลอดงานอ่ืนที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑  
หรอืผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ตลอดจนมอบหมายสั่งการ  ให้บุคลากรในสังกัดร่วมบริหาร และดำเนินการ  
 
 
 
 
 



 
 
 ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

 ลำดับที่ 1  นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร     ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
 ลำดับที่ ๒  นางจารุณี     น้อยเปรม     ตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
 

 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อไม่มีผู้อำนวยการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
กำหนดใหม้ีอำนาจเท่าเทียมกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) การตรวจพิจารณาเป็นผู้ช่วยในการ
วินิจฉัยสั่งการ การอนุญาตและอนุมัติการควบคุมตลอดจนบริหารงานการศึกษาภายในโรงเรียน กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคลากร ตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนที่กำหนดไว้ ตลอดงานอ่ืนที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  
เขต ๑ และผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตลอดจนการมอบหมายสั่งการให้บุคลากรในสังกัด ร่วมบริหารและ
ดำเนินการ 
 

1. ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.1 นางนพมาศ   แท่นนาค  ครูชำนาญการพิเศษ 

1.2 นางสาวผจงพรรณ์  พันธุ์เพียร  ครูชำนาญการพิเศษ 
1.3 นางณวพร   สันติบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ 
1.4 นางจรินทิพย์  โวหาร    ครูชำนาญการพิเศษ 
1.5 นายวิสูจน ์   หลงสมบูรณ์  ข้าราชการบำนาญ  

 

มีหน้าที ่เป็นที่ปรึกษาในการตรวจพิจารณา สั่งการ วินิจฉัย การอนุญาต การอนุมัติ การควบคุม 
ตลอดจนการบริหารการศึกษา การนิเทศการสอน การรับการติดตามจากต้นสังกัด และกิจการอ่ืน ๆ ภายใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) รวมถึงการประสานความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย 

 

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 นางจารุวรรณ     อินทรชม   หัวหน้ากลุ่ม 
 นางสาวรติพร   แขกวันวงค์   ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม 
 

2.1 งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2.1.1 นางสาวศศิธร  กรานโต    หัวหน้างาน 
2.1.2 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
2.1.3 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย    คณะทำงาน 
2.1.4 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    คณะทำงาน 
2.1.5 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว    คณะทำงาน 
2.1.6 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   คณะทำงาน 
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2.2 งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
2.2.1 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์   หัวหน้างาน 
2.2.2 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    คณะทำงาน 
2.2.3 นางจารุวรรณ  อินทรชม   คณะทำงาน 
2.2.4 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   คณะทำงาน 

 

2.3 งานจัดการเรียนการสอน 
2.3.1 นางจารุวรรณ  อินทรชม   หัวหน้างาน 
2.3.2 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์   คณะทำงาน 
2.3.3 นางสาวกมลวรรณ  บุตรน้อย   คณะทำงาน 
2.3.4 หวัหน้าสายชั้นทุกสายชั้น     คณะทำงาน 
 

2.4 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.4.1 นางจารุวรรณ  อินทรชม   หัวหน้างาน 
2.4.2 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์   หัวหน้างาน 
2.4.3 นางสธุาทิพย์  ธาดาสีห์    คณะทำงาน 
2.4.4 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
2.4.5 นางสาวปรางค์ศิริ  จันหอม    คณะทำงาน 
2.4.6 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
2.4.7 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย   คณะทำงาน 
4.6.8 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   คณะทำงาน 
 

2.5 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 2.5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 

 2.5.1.1 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2.5.1.2 นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์   คณะทำงาน 
 2.5.1.3 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง  คณะทำงาน 
 2.5.1.4 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง  คณะทำงาน 
 2.5.1.5 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย  คณะทำงาน 
 2.5.1.6 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว   คณะทำงาน 
 
2.5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 2.5.2.1 นางจารุวรรณ        อินทรชม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.5.2.2 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์  คณะทำงาน 
 2.5.2.3 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี  คณะทำงาน 
 2.5.2.4 นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์   คณะทำงาน 
 2.5.2.5 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา   คณะทำงาน 
 2.5.3.6 นางวาร ี  เลอเลิศวิชย  คณะทำงาน 
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2.5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 2.5.3.1 นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.5.3.2 นางสาววภิาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์  คณะทำงาน 
 2.5.3.3 นางสาวกานดา  เหมหงษา  คณะทำงาน 
 2.5.3.4 นายธีระวัฒน ์  ถาฝัน   คณะทำงาน 
 2.5.3.5 นางสาวธนัญญา  สุจริต   คณะทำงาน 
 2.5.3.6 นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  คณะทำงาน 
               
2.5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
 2.5.4.1 นายสุทธิภัทร ์        พลภักดี        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.5.4.2 นายไกรสร  ศอกขุนทด  คณะทำงาน 
 2.5.4.3 นางสิริชล  ช่วงชัย   คณะทำงาน 
 2.5.4.4 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว  คณะทำงาน 
 2.5.4.5 นายวิสูจน ์  หลงสมบูรณ์  คณะทำงาน 
 

  2.5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
  2.5.5.1 นายอาณัต        แบรอฮีม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2.5.5.2 นายธนภัทร  จันทกลิ่น  คณะทำงาน 
  

 2.5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ประกอบด้วย 
 2.5.6.1 นางสาวเหมือนแม ่      สุขเอม        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2.5.6.2 นางลภัสรดา  เกษมพันธุ์  คณะทำงาน 
 2.5.6.3 นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา  คณะทำงาน 
 2.5.6.4 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย   คณะทำงาน 
 2.5.6.5 นายก้องเกียรติ  จรพงษ์   คณะทำงาน 
 

  2.5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย 
  2.5.7.1 นายศรันย์  เปรมปรีดา       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
  2.5.8 กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
  2.5.8.1 นายกมลชัย        ฟองมณี  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2.5.8.2 นางสาวอรยา  ยอดพุดซา  คณะทำงาน 
  2.5.8.3 นางสาวศศิธร  กรานโต   คณะทำงาน 
  2.5.8.4 นางสาวเมเดีย  รองสนาม  คณะทำงาน 
  2.5.8.5 Miss Lu-che Leandres Geroche  คณะทำงาน 
  2.5.8.6 Miss Mary Ann Barangot   คณะทำงาน 
  2.5.8.7 Miss Chriselda Davida Nimes   คณะทำงาน  
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2.5.9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
 2.5.9.1 นายไกรสร  ศอกขุนทด หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.5.9.2 คณะครูประจำชั้นตามข้อ 2.22   คณะทำงาน 
 
2.5.10 กลุ่มปฐมวัย ประกอบด้วย 
 2.5.10.1 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  หัวหน้าปฐมวัย 
 2.5.10.2 นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์  คณะทำงาน 
 2.5.10.3 นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม   คณะทำงาน 
 2.5.11.4 นางจันทร์จิรา  โนรี   คณะทำงาน 
 2.5.11.5 นางจิตรลดา  สอ้าง   คณะทำงาน 
 2.5.11.6 นางสาวแววดาว มะชะรา   คณะทำงาน 
 2.5.11.7 Miss Yvette G. Castaneda   คณะทำงาน 
 

2.6 งานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ้
2.6.1 นางจารุวรรณ  อินทรชม   หัวหน้างาน 
2.6.2 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์   คณะทำงาน 
2.6.3 นางสาวกานดา  เหมหงษา   คณะทำงาน 
2.6.4 นายธีระวัฒน์  ถาฝัน    คณะทำงาน 
2.6.5 นางสาวธนัญญา  สุจริต    คณะทำงาน 
2.6.6 นางสาวสุภัทตรา  สถิตย์บุตร   คณะทำงาน 
2.6.7 นางฐิตารีญ ์  กันต์ธนพลังกร   คณะทำงาน  
2.6.8 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
2.6.9 หวัหน้าสายชั้นทุกสายชั้น     คณะทำงาน 
2.6.10 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   คณะทำงาน 

 
 

2.7 งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
2.7.1 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   หัวหน้างาน  
                      (นายทะเบียนโรงเรียน) 
2.7.2 นางลภัสรดา  เกษมพันธุ์   คณะทำงาน  
                      (เจ้าหน้าทะเบียนนักเรียน 1) 
2.7.3 นางสาวธนัญญา  สุจริต     คณะทำงาน 
                      (เจ้าหน้าทะเบียนนักเรียน 1) 
2.7.4 นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณาศักดิ์   คณะทำงาน 
2.7.5 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว   คณะทำงาน 
2.7.6 นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ    คณะทำงาน 
2.7.7 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ    คณะทำงาน 
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2.8 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.8.1 นางสธุาทิพย์  ธาดาสีห์    หัวหน้างาน 
2.8.2 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
2.8.3 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน 
2.8.4 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี   คณะทำงาน 
2.8.5 นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์   คณะทำงาน 
 

2.9 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  
2.9.1 นายศรันย์     เปรมปรีดา   หัวหน้างาน 
2.9.2 นายไกรสร    ศอกขุนทด   คณะทำงาน 
2.9.3 นายสุทธภิัทร์  พลภักดี    คณะทำงาน 
2.9.4 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
2.9.5 นายธีระวัฒน์  ถาฝัน    คณะทำงาน 
2.9.6 นายธนภัทร  จันทกลิ่น   คณะทำงาน 
2.9.7 นายอาณัต   แบรอฮีม   คณะทำงาน 
2.9.8 นายก้องเกียรติ  จรพงษ์    คณะทำงาน 
2.9.9 นักการภารโรง      คณะทำงาน  
 

2.10 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
 2.10.1 ห้องปฏิบัติการพิเศษ  
  1) นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์   ห้องสมุด 
  2) นางสาวนิตติยา กระภูชัย     หอ้งภาษาไทย 
  3) นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
  4) นายศรันย์  เปรมปรีดา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
  5) นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
  6) นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
  7) นายก้องเกียรติ จรพงษ์   ห้องดนตรี 
  8) นางสาวขนิษฐา ขำเนย   ห้องนาฏศิลป์ 
  9) นางสาวรติพร  แขกวันวงค์  ห้องคณิตศาสตร์ 
  10) นายกมลชัย  ฟองมณี   ห้องภาษาอังกฤษ 
  11) นายสุทธิภัทร์ พลภักดี            ห้องสังคมศึกษา 
  12) นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม   ห้องศิลปะ  
   13) นายธีระวัฒน์ ถาฝัน   ห้องพยาบาล 
  14) นายธนภัทร  จันทกลิ่น  ห้องเครื่องเสียง  

15) นายไกรสร  ศอกขุนทด  ห้องประชุมลานนาบุญ 
  16) นางสาวอรทัย ทุมเชื้อ   ห้องธุรการ 

17) นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  ห้องประชุมประสงค์ชัยกุล 
18) นายศรันย์  เปรมปรีดา   ห้องประชุมน้อมหงสะเดช 
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2.10.2 งานห้องสมุดโรงเรียน 
  1) นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์    หัวหน้างาน 
  2) นางสาวนิตติยา กระภูชัย      คณะทำงาน 
  3) นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
  4) นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง   คณะทำงาน 
  5) นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย   คณะทำงาน 
  6) นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว    คณะทำงาน 

 

2.11 งานนิเทศการศึกษา 
  2.11.1 นายศรากร  เสนะเวส   หัวหน้างาน 

   2.11.2 นางจารุณี  น้อยเปรม   คณะทำงาน 
   2.11.3 นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร   คณะทำงาน 
   2.11.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   คณะทำงาน 
   2.11.5 หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น    คณะทำงาน 
  

2.12 งานแนะแนว 
   2.12.1 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี   หัวหน้างาน 
 2.12.2 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
 2.12.3 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน 
 2.12.4 คณะครูประจำชั้นตามข้อ 2.22    คณะทำงาน 
 2.12.5 ครูผู้สอนแนะแนวประจำสายชั้น    คณะทำงาน 
   

2.13 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
 2.13.1 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์   หัวหน้างาน 

  2.13.2 นางจารุวรรณ  อินทรชม   คณะทำงาน 
  2.13.3 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   คณะทำงาน 
  2.13.4 นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์    คณะทำงาน 
  2.13.5 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย    คณะทำงาน 
  2.13.6 นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม    คณะทำงาน 
  2.13.7 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย   คณะทำงาน 
 

2.14 งานประสานความร่วมมือ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับองค์กรอ่ืน 
  2.14.1 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   หัวหน้างาน 
  2.14.2 นางจารุวรรณ  อินทรชม   คณะทำงาน 
  2.14.3 นายไกรสร  ศอกขุนทด   คณะทำงาน 
  2.14.4 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
  2.14.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   คณะทำงาน 
 

2.15 งานประสานงานครูตา่งชาติ 
2.15.1 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร   หัวหน้างาน 
2.15.2 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน 
2.15.3 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
2.15.4 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
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2.16 งานจัดระเบียบ และแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

  2.16.1 นายศรากร  เสนะเวส   หัวหน้างาน 
  2.16.2 นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร   คณะทำงาน 

     2.16.3 นางจารุณี  น้อยเปรม   คณะทำงาน 
 

2.17 งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
  2.17.1 นางสาวนิตติยา กระภูชัย    หัวหน้างาน 
  2.17.2 นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์    คณะทำงาน 
  2.17.3 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
  2.17.4 นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
  2.17.5 นางสาวธนัญญา สุจริต    คณะทำงาน 
 

2.18 งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  2.18.1 นายสุทธิภัทร ์  พลภักดี    หัวหน้างาน 
  2.18.2 นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม    คณะทำงาน 
  2.18.3 นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา    คณะทำงาน 
  2.18.4 นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม    คณะทำงาน 
  2.18.5 นางสาววภิาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์   คณะทำงาน 
  2.18.6 นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร   คณะทำงาน 
 

2.19 ภาคี ๔ ฝ่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.19.1 นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร   หัวหน้างาน 
  2.19.2 นางเจริญศรี  หวังอนุตตร   ผู้แทนชุมชน 
  2.19.3 นางเบญจาญา    สามวัง    ผู้แทนชุมชน 
  2.19.4 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   ผู้แทนครู 
  2.19.5 นางจารุวรรณ  อินทรชม   ผู้แทนครู 
  2.19.6 นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ    ผู้แทนผู้ปกครอง 
  2.19.7 นางสาวฉัตรชฎา วรัทเสฏฐ์ธนิน   ผู้แทนผู้ปกครอง 
  2.19.8 ประธานนักเรียน     ตัวแทนนักเรียน 
  2.19.9 รองประธานนักเรียน     ตัวแทนนักเรียน 
 

2.20 งานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำ สพป.นบ.1   
  2.20.1 นายศรันย์  เปรมปรีดา   หัวหน้างาน 
  2.20.2 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี   คณะทำงาน 

 

2.21 งานโปรแกรมระบบจัดการสถานศึกษา (School Miss) 
  2.21.1 นางจารุวรรณ  อินทรชม   หัวหน้างาน 
  2.21.2 นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร   คณะทำงาน 
  2.21.3 นางสาววภิาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์   คณะทำงาน 
  2.21.3 นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร   คณะทำงาน 
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          2.22 ครูประจำชั้น 
 

                     2.22.1 สายช้ันปฐมวัย 
  1) นางปิยธิดา    ปิลันธนภาคย ์ หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย  
         ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑ 
    2) นางสาววรรณา   ภูมิทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าสายช้ันปฐมวัย 
         ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑  

3) นางจิตรลดา   สอ้าง  ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/1 
4) นางจันทร์จิรา     โนรี  ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/2 
5) Miss Yvette G. Castaneda  ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/2 (ผู้ช่วย) 
6) นางสาวปรางค์ศิริ   จันหอม        ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒ 
7) นางสาวแววดาว    มะชะรา  ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๒ 
 

2.๒2.๒ สายชั้น ป. 1 
1) นางณวพร  สันติบุตร ที่ปรึกษาประจำสายช้ัน  
2) นางนพมาศ  แท่นนาค ที่ปรึกษาประจำสายช้ัน                        

  3) นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
                ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/1 

4) นางสาวพิมพาภรณ์   ชอบทำดี ผู้ช่วยหัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/2  

  5) นางสาวอรยา  ยอดพุดซา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/1(ผู้ช่วย) 
6) นางวารี    เลอเลิศวิชย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓                                       
7) Miss Lu-che Leandres Geroche ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/3(ผู้ช่วย) 
8) นางสาวกานดา   เหมหงษา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/4                        
9) นายวิสูจน์  หลงสมบูรณ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/4(ผู้ช่วย)  

 

2.22.3 สายชั้น ป. 2 
 1) นางสาวผจงพรรณ์   พันธุ์เพียร ที่ปรึกษาประจำสายช้ัน 

   2) นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
              ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/2  
   3) นายธีระวัฒน์  ถาฝัน  ผู้ช่วยหัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
        ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/1 

4) นางลภัสรดา  เกษมพันธุ์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/1(ผู้ช่วย) 
   5) นายธนภัทร      จันทกลิ่น ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/2(ผู้ช่วย) 
   6) นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
                      7) นางสิริชล    ช่วงชัย  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓(ผู้ช่วย) 
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2.22.๔ สายชั้น ป. 3 
 1) นางสาวยุพาพร   บรรเลงส่ง หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
       ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/1 

2) นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม  ผู้ช่วยหัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/3 

  3) นายไกรสร  ศอกขุนทด ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑(ผู้ช่วย) 
    4) นางสาวศศิธร  กรานโต  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

  5) นางสาวธนัญญา   สุจริต  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒(ผู้ช่วย) 
         6) นางสาวมัญชนิกา   บุญยงค์        ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓(ผู้ช่วย) 

   7) Miss Chriselda Daivas  ครูพิเศษประจำสายชั้น 
                                    

2.22.5 สายชั้น ป. 4 
1) นางจรินทิพย์     โวหาร  ที่ปรึกษาประจำสายช้ัน                        

          2) นางสาวมัลลิกา   ศรีอำคา  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/1 
3) นายกมลชัย   ฟองมณี  ผู้ช่วยหัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

        ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ 
4) นางสาวสุภัทตรา   สถิตย์บุตร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 

                               5) นางวรรณวิมล   ปิ่นจินดา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒(ผู้ช่วย) 
   6) นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/3(ผู้ช่วย) 
 

2.๒2.6 สายชั้น ป. 5 
 1) นางสุธาทิพย์   ธาดาสีห์ หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
      ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/1 
 2) นายสุทธิภัทร์    พลภักดี  ผู้ช่วยหัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
3) นางสาวขนิษฐา ขำเนย  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/1(ผู้ช่วย) 
4) นางสาวรติพร   แขกวันวงค์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/3 
5) นายอาณัต  แบรอฮีม ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๓(ผู้ช่วย) 
6) นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/4 
7) Miss Mary Ann Barangot  ครูพิเศษประจำสายชั้น        

         
 
 
 
 

-10- 



 
 
2.๒2.7 สายชั้น ป. 6 
 1) นางสาวนิตติยา กระภูชัย หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑(ผู้ช่วย)  
 2) นางสาวเมเดีย รองสนาม ผู้ช่วยหัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/3  
 3) นางจารุวรรณ     อินทรชม   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/1 
 4) นายศรันย์    เปรมปรีดา ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
 5) นายก้องเกียรติ จรพงษ์  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/2(ผู้ช่วย) 
         6) นางสาวประภาพร สว่างแก้ว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓(ผู้ช่วย) 
 
 

2.23 งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 2.23.1 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    หัวหน้างาน 
 2.23.2 คณะครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามข้อ 2.5  คณะทำงาน 
 

3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
     

             นางวรรณวิมล     ปิ่นจินดา        หัวหน้ากลุ่ม 
          นางสาววิภาวรรณ             ลิขิตบรรณศักดิ์                ผู้ชว่ยหัวหน้ากลุ่ม 
 

3.1 งานวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา  
3.1.1 นายศรากร  เสนะเวส   หัวหน้างาน 
3.1.2 นางจารุณ ี  น้อยเปรม   คณะทำงาน  
3.1.3 นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา   คณะทำงาน 
3.1.4 นางสาวมัญชนิกา  บุญยงค์    คณะทำงาน 
3.1.5 นางสาวเมเดีย  รองสนาม                     คณะทำงาน                                                 
3.1.6 นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์     คณะทำงาน 
3.1.7 นางฐิตารีญ ์   กันต์ธนพลังกร   คณะทำงาน 
3.1.8 นางสาวกมลวรรณ  บุตรน้อย   คณะทำงาน 
 

3.2 งานจัดตั้ง  เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ 

3.2.1 นายศรากร  เสนะเวส   หัวหน้างาน 
       3.2.2 นางจารุณ ี  น้อยเปรม   คณะทำงาน 
       3.2.3 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร   คณะทำงาน 
       3.2.4 นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา    คณะทำงาน 

3.2.5 นางสาวมัญชนิกา           บุญยงค ์    คณะทำงาน 
3.2.6 นางสาวเมเดีย  รองสนาม                     คณะทำงาน                                              
3.2.7 นายศรันย ์  เปรมปรีดา   คณะทำงาน 
3.2.8 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ    คณะทำงาน 
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 3.3 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
3.3.1 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์             หัวหน้างาน 
3.3.2 นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา   คณะทำงาน 

      3.3.3 นายศรันย ์  เปรมปรีดา   คณะทำงาน 
 3.3.4 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
 3.3.5 นายก้องเกียรติ  จรพงษ์    คณะทำงาน 
 

 3.4  งานบริหารการเงินและบัญชี  
     3.4.1 นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา           หัวหน้างาน (การเงิน ๑) 

3.4.2 นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์           คณะทำงาน (การเงิน ๒) 
3.4.3 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา            คณะทำงาน (การบัญชี ๑) 
3.4.๔ นางสาวกมลวรรณ  บุตรน้อย           คณะทำงาน (การบัญชี ๒) 
3.4.๕ นางสาวกานดา  เหมหงษา           คณะทำงาน 
 

  3.5 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
      3.5.1 นางสาวมัญชนิกา  บุญยงค์  หัวหน้างาน (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) 
      3.5.2 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย             คณะทำงาน (ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) 

3.5.๓ นางสาวเมเดีย  รองสนาม คณะทำงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ 1) 
3.5.๔ นางสาวกมลวรรณ  บุตรน้อย คณะทำงาน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1) 
3.5.๕ นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์ คณะทำงาน (เจ้าหน้าที่พัสดุ 2) 
3.5.๕ นางสาวปรางค์ศิริ  จันหอม  คณะทำงาน (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2) 

 3.5.4 นายสุทธภิัทร์  พลภักดี  คณะทำงาน (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์) 
      3.5.5 นางสาวเหมือนแม ่ สุขเอม  คณะทำงาน (เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 1)  
     3.5.6 นายกมลชัย  ฟองมณี  คณะทำงาน (เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 2) 
     3.5.7 นางจารุวรรณ  อินทรชม ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี 1 
      3.5.8 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2 
      3.5.9 นายอาณัต            แบรอฮีม ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี 3 

 

3.6 งานการเก็บรักษาเงินโรงเรียน  
      3.6.1  นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา    หัวหน้างาน 
     3.6.2  นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา   คณะทำงาน                                              
      3.6.๓  นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง  คณะทำงาน  
      3.6.๔  นางสาววิภาวรรณ          ลิขิตบรรณศักดิ ์   คณะทำงาน 
 

3.7 งานตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำวัน  
          3.๗.๑ นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา  หัวหน้างาน                                                      
           3.๗.๒ นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา   คณะทำงาน                                      
           3.๗.๓ นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง  คณะทำงาน 
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3.8 งานการเงินสวัสดิการบุคลากร 

3.8.1 นางสาวกานดา  เหมหงษา  หัวหน้างาน 
3.8.2 นายกมลชัย  ฟองมณี   คณะทำงาน 
3.8.3 นายธีระวัฒน์  ถาฝัน   คณะทำงาน 

 

3.๙ งานตรวจสอบภายใน   
3.9.1  นางสาวรติพร  แขกวันวงค์  หัวหน้างาน 

         3.9.2  นางจารุวรรณ  อินทรชม  คณะทำงาน 
        3.9.3  นางสาวนิตติยา  กระภูชัย   คณะทำงาน 
 

3.1๐ งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
   3.๑๐.1 นางสาวพิมพาภรณ์   ชอบทำดี  หัวหน้างาน 

           3.๑๐.2 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง  คณะทำงาน 
3.๑๐.3 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย   คณะทำงาน 
3.10.4 คณะครูประจำชั้น ตามข้อ 2.22   คณะทำงาน 

 

3.11 งานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 3.๑๑.๑ นางจารุณี     น้อยเปรม  หัวหน้างาน 
 3.11.2 นายไกรสร  ศอกขุนทด  คณะทำงาน 
 3.11.3 นายก้องเกียรติ  จรพงษ์   คณะทำงาน 

 
4. กลุ่มบริหารงานบุคลากร 

 

 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย ์   หัวหน้ากลุ่ม 
 นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม 
 

4.1 งานวางแผนและจัดสรร อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.1.1 นายศรากร  เสนะเวส  หัวหน้างาน 
4.1.2 นางจารุณ ี  น้อยเปรม  คณะทำงาน 
4.1.3 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร  คณะทำงาน 
4.1.4 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  คณะทำงาน 
4.1.5 นางฐิตารีญ ์  กันต์ธนพลังกร  คณะทำงาน 
 

4.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4.2.1 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร  หัวหน้างาน 
4.2.2 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  คณะทำงาน 
4.2.3 นางฐิตารีญ ์  กันต์ธนพลังกร  คณะทำงาน 
4.2.4 นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ   คณะทำงาน 
4.2.5 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ   คณะทำงาน 

 

4.๓ งานการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งและการออกราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.3.1 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร  หัวหน้างาน 
4.3.2 นางฐิตารีญ ์  กันต์ธนพลังกร  คณะทำงาน 
4.3.3 นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ   คณะทำงาน 
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4.4 งานเลื่อนเงินเดือน 
4.4.1 นายศรากร  เสนะเวส  หัวหน้างาน 
4.4.2 นางจารุณ ี  น้อยเปรม  คณะทำงาน 
4.4.3 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร  คณะทำงาน 
4.4.4 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  คณะทำงาน 
4.4.5 นางฐิตารีญ ์  กันต์ธนพลังกร  คณะทำงาน 

 
4.5 งานการมาปฏิบัติราชการ และการลา 

   4.5.1 นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร  หวัหน้างาน 
   4.5.2 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย   คณะทำงาน 
      4.5.3 นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ   คณะทำงาน 
   4.5.4 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ   คณะทำงาน 

 

4.๖ งานการดำเนนิการทางวินัย 
4.6.1 นายศรากร  เสนะเวส  หัวหน้างาน 
4.6.2 นางจารุณ ี  น้อยเปรม  คณะทำงาน 
4.6.3 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร  คณะทำงาน 
 

4.๗ งานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 
4.7.1 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง   หัวหน้างาน 
4.7.2 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี   คณะทำงาน 
4.7.3 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
 

4.๘ งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.8.1 นายศรากร  เสนะเวส   หัวหน้างาน 
4.8.2 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร   คณะทำงาน 

 

4.๙ งานยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
4.9.1 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   หัวหน้างาน 
4.9.2 นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์   คณะทำงาน 
4.9.3 นางสิรชิล  ช่วงชัย    คณะทำงาน 
4.9.4 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน 
4.9.5 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
 

4.๑๐ งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
4.10.1 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร   หัวหน้างาน 
4.10.2 นางจารุณี  น้อยเปรม   คณะทำงาน 
4.10.3 นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร   คณะทำงาน 
4.10.4 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน 
4.10.5 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
4.10.6 นางสาวอรยา  ยอดพุดซา   คณะทำงาน 
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4.๑๑ งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.11.1 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   คณะทำงาน 
4.11.2 นายสุทธิภัทร ์  พลภักดี    หัวหน้างาน 
4.11.3 นายไกรสร  ศอกขุนทด   คณะทำงาน 
 

4.๑๒ งานส่งเสริมขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.12.1 นายกมลชัย  ฟองมณี    หัวหน้างาน 
 4.12.2 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
 4.12.3 นางสาวธนัญญา  สุจริต    คณะทำงาน 
 4.12.4 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว    คณะทำงาน 

 

4.๑๓ งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.13.1 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร   หัวหน้างาน 
4.13.2 นางจารุณี  น้อยเปรม   คณะทำงาน 
4.13.3 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   คณะทำงาน 
4.13.4 นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร   คณะทำงาน 
4.13.5 นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม    คณะทำงาน 
4.13.6 นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์   คณะทำงาน 
 

4.๑๔ งานพัฒนาการสัมมนา  ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู    
4.15.1 นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์    หัวหน้างาน 

   4.15.2 นายสุทธิภัทร ์  พลภักดี    คณะทำงาน 
 4.15.3 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   คณะทำงาน 
 4.15.4 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง   คณะทำงาน 
 4.15.5 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว   คณะทำงาน 

 
5. กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

นายศรันย์   เปรมปรีดา   หัวหน้ากลุ่ม 
นายไกรสร   ศอกขุนทด   ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม 
 

5.1 งานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
5.1.1 นางสธุาทิพย์  ธาดาสีห์   หัวหน้างาน 
5.1.2 นายสุทธภิัทร์  พลภักดี     คณะทำงาน 
5.1.3 นางสาวปรางค์ศิริ  จันหอม   คณะทำงาน 
5.1.4 นางสาวสุภัทตรา  สถิตย์บุตร  คณะทำงาน 
5.1.5 นายอาณัต  แบรอฮีม  คณะทำงาน 
5.1.6 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว   คณะทำงาน 
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5.2 งานสำมะโนผู้เรียนและการรับนักเรียน 

5.2.1 นางสธุาทิพย์  ธาดาสีห์  หัวหน้างาน (dmc สายป.๕) 
5.2.2 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย           คณะทำงาน (ผู้ช่วย dmc สายป.๕ )        
5.2.3 นางสาวปรางค์ศิริ  จันหอม   คณะทำงาน (dmc สายอนุบาล)   
5.2.4 นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์ คณะทำงาน (ผู้ช่วย dmc สายอนุบาล)    

   5.๒.5 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง คณะทำงาน (dmc สายป. ๑)    
                     5.2.6 นางสาวกานดา  เหมหงษา คณะทำงาน (ผู้ช่วย dmc สายป.๑)  

5.2.7 นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์ คณะทำงาน (dmc สาย ป.๒)  
       5.2.8 นายธนภัทร  จันทกลิ่น คณะทำงาน (ผู้ช่วย dmc สายป.๒)             

5.๒.9 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง คณะทำงาน (dmc สาย ป.๓) 
5.๒.10 นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม       คณะทำงาน (ผู้ช่วย dmc สายป.๓) 

             5.2.๑1 นางสาวกมลวรรณ         บุตรน้อย คณะทำงาน (dmc สาย ป.๔)   
                     5.2.๑2 นางสาวสุภัทตรา           สถิตย์บุตร   คณะทำงาน (ผู้ช่วย dmc สายป.๔)   
                     5.2.๑3 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว คณะทำงาน (dmc สายป.๖)   
                     5.2.๑4 นายก้องเกียรติ  จรพงษ์   คณะทำงาน (ผู้ช่วย dmc สายป.๖)   

5.2.๑๕ นางลภัสรดา  เกษมพันธุ์ หัวหน้างาน  
                                                               (เจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒) 
5.2.๑๖ นางสาวขนิษฐา  ขำเนย  คณะทำงาน  
                                                               (เจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1) 

                     5.2.๑7 นางสาวธนัญญา  สุจริต  คณะทำงาน (เจ้าหน้าที่ทะเบียนอนุบาล)         
       5.2.๑๘ นางจันทร์จิรา  โนรี  คณะทำงาน 
     5.2.๑๙ นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ  คณะทำงาน  
          5.2.๒๐ นางสาวพรชนก  สิงห์คำ  คณะทำงาน  
 

5.3 งานรับนักเรียนเข้าเรียน และย้ายนักเรียน  
                 5.3.1 นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์   หัวหน้างาน 
        5.3.2 นางสาวปรางค์ศิริ  จันหอม    คณะทำงาน 
        5.3.3 นางสาวธนัญญา  สุจริต    คณะทำงาน 
        5.๓.๔ นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ    คณะทำงาน 
           5.๓.๕ นางสาวพรชนก  สิงห์คำ    คณะทำงาน 
        5.๓.๖ นายทะเบียนตามข้อ 2.๗     คณะทำงาน 
        5.3.๗ คณะครูประจำชั้น ตามข้อ 2.22    คณะทำงาน 
 

5.4 งานธุรการ และสารบรรณโรงเรียน 
5.4.1 นางจารุณ ี  น้อยเปรม   หัวหน้างาน 
5.4.2 นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ    คณะทำงาน 
5.4.3 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ    คณะทำงาน 
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5.5 งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                5.5.1 นายศรากร  เสนะเวส     หัวหน้างาน 
       5.5.2 นางจารุณ ี  น้อยเปรม   คณะทำงาน 
       5.5.3 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร   คณะทำงาน  
                5.5.4 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   คณะทำงาน 
                5.5.5 นายธนภัทร  จันทกลิ่น     คณะทำงาน 
                5.5.6 นางสาวอรทัย           ทุมเชื้อ    คณะทำงาน 
                5.5.7 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ    คณะทำงาน 

 

5.6 งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และยานพาหนะ  
  5.6.1 นายศรันย ์  เปรมปรีดา    หัวหน้างาน 

5.๖.๒ นายไกรสร  ศอกขุนทด   หัวหน้างาน 
5.6.๓ นายก้องเกียรติ  จรพงษ์     คณะทำงาน 
5.6.4 นายสุทธภิัทร์  พลภักดี    คณะทำงาน 
5.6.5 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
5.6.6 นายธนภัทร  จันทกลิ่น    คณะทำงาน 

 5.๖.7 นายธีระวัฒน์           ถาฝัน                          คณะทำงาน 
 5.๖.8 นางสาวสุภัทตรา           สถิตย์บุตร   คณะทำงาน 
 5.๖.9 นางสาวกานดา            เหมหงษา   คณะทำงาน 
 5.๖.10 นายอาณัต            แบรอฮีม   คณะทำงาน 
 5.๖.11 นายสมชาย           เกตุเหล็ก   คณะทำงาน 
 5.6.๑2 นายสงคราม           หอมสนิท   คณะทำงาน 

 

5.7 งานรักษาความสะอาดภายในอาคารเรียน  
5.7.1 นายไกรสร ศอกขุนทด          หัวหน้างาน (ห้องประชุมลานนาบุญ)                                 
5.7.2 นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง          หัวหน้างาน (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒) 
5.7.๓ นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์          หัวหน้างาน (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3)  
5.7.๔ นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง          หัวหน้างาน (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔)  
5.7.๕ นางปิยธิดา ปิลันธนภาคย์          หัวหน้างาน (อาคาร 3 ชั้น ๑ - ๒) 
5.7.๖ นางสาวนิตติยา   กระภูชัย           หัวหน้างาน (อาคาร ๓ ชั้น ๓) 
5.7.๗ นางสาวมัลลิกา ศรอีำคา           หัวหน้างาน (อาคาร ๔ ชั้น ๒) 
5.7.๘ นางสธุาทิพย์ ธาดาสีห์           หัวหน้างาน (อาคาร ๔ ชั้น ๓) 

                 5.7.๙ นายสมชาย เกตุเหล็ก           คณะทำงาน 
                     5.7.๑๐ นายสงคราม หอมสนิท           คณะทำงาน 
                 5.7.๑๑ คณะครูประจำชั้น ตามข้อ 2.22  คณะทำงาน 
 

5.8 งานประชาสัมพันธ์  

                5.8.1 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี หัวหน้างาน   
                5.8.2 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว  คณะทำงาน 
               5.8.3 นายธนภัทร  จันทกลิ่น คณะทำงาน 
                5.8.4 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย  คณะทำงาน 
               5.๘.๕ นายไกรสร             ศอกขุนทด       คณะทำงาน 
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5.9 งานประสานสัมพันธ์ชุมชน และสื่อสารองค์กร 
              5.9.1 นายสุทธภิัทร์  พลภักดี  หัวหน้างาน  
                                                                                    (งานไวนิล / แผ่นพับ / ประชาสัมพันธ์) 
         (Admin กลุ่ม Line)                                                 
              5.9.2 นายไกรสร  ศอกขุนทด คณะทำงาน (ประสานงานกับชุมชน) 
             5.9.3 นางสาวสุภัทตรา  สถิตย์บุตร คณะทำงาน (งานไวนิล / เว็บไซต์) 
        คณะทำงาน (FACEBOOK  / Admin page) 
             5.9.4 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา  คณะทำงาน (Admin กลุ่ม Line) 

5.9.5 นายธีระวัฒน์   ถาฝัน    คณะทำงาน (Admin กลุ่ม Line)                                                 
     5.9.6 นางสาวเหมือนแม่  สุขเอม  คณะทำงาน (นำเสนอ power point) 
              5.9.7 นางสาวปรางค์ศิริ  จันหอม  คณะทำงาน (นำเสนอ power point) 

5.9.8 นางสาวกานดา  เหมหงษา คณะทำงาน (นำเสนอ  power point 
5.9.9 นางสาววิภาวรรณ       ลิขิตบรรณศักดิ์ คณะทำงาน (นำเสนอ power point 

      5.9.10 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย  คณะทำงาน (นำเสนอ power point) 
  5.9.11 นางสาวอรยา  ยอดพุดซา คณะทำงาน (นำเสนอ power point) 
      5.9.12 นายกมลชัย                ฟองมณี  คณะทำงาน (จุลสาร 1) 
               5.9.13 นางสาวธนัญญา           สุจริต  คณะทำงาน (จุลสาร ๒) 
       5.9.๑4 นางสาวสุชาดา          เกตุแก้ว  คณะทำงาน (จุลสาร ๓)  
                5.9.๑5 นางสาวอรทัย    ทุมเชื้อ  คณะทำงาน (จุลสาร) 
       5.9.16 นางสาวพรชนก          สิงห์คำ  คณะทำงาน (จุลสาร) 

 

5.10 งานจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
 5.10.1 นางสาวสุภัทตรา  สถิตย์บุตร   หัวหน้างาน 

        5.10.2 นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม    คณะทำงาน 
  5.10.3 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง   คณะทำงาน 
       5.10.4 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี   คณะทำงาน 
                 5.10.5 นางสาวกานดา    เหมหงษา   คณะทำงาน 
        5.10.6 นางสาวอรยา  ยอดพุดซา   คณะทำงาน 
  5.10.7 นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์   คณะทำงาน 
  5.10.8 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว    คณะทำงาน 
  5.10.9 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
  5.10.10 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน 
  5.10.11 นางสาวธนัญญา สุจริต    คณะทำงาน 
  5.10.12 นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม    คณะทำงาน 
  5.10.13 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
  5.10.14 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย   คณะทำงาน 
  5.10.15 นายสุทธิภัทร ์  พลภักดี    คณะทำงาน 
  5.10.16 นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์    คณะทำงาน 
  5.10.17 นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร   คณะทำงาน 
  5.10.18 นายอาณัต  แบรอฮีม   คณะทำงาน 
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5.10.19 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 

  5.10.20 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย    คณะทำงาน 
  5.10.21 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
  5.10.22 นายก้องเกียรติ  จรพงษ์    คณะทำงาน 
  5.10.23 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว   คณะทำงาน   
  

5.11 งานคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       5.11.1 นายศรันย์  เปรมปรีดา   หัวหน้างาน 

        5.11.2 นางสาวสุภัทตรา  สถิตย์บุตร   คณะทำงาน 
       5.11.3 นางสาวธนัญญา  สุจริต    คณะทำงาน 
                 5.11.4 นางสาวกานดา  เหมหงษา   คณะทำงาน 
        5.11.5 นายธีระวัฒน ์  ถาฝัน    คณะทำงาน 

 

5.12 งานโครงการอาหารกลางวัน และโภชนาการโรงเรยีน 
5.12.1 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    หัวหน้างาน 
5.12.2 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง   คณะทำงาน 
5.12.3 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
5.12.4 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   คณะทำงาน 
5.12.5 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย    คณะทำงาน 
5.12.6 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
5.12.7 นางสิริชล  ช่วงชัย    คณะทำงาน 
 

5.13 งานป้องกันโรคติดต่อ  อนามัยโรงเรียนและห้องพยาบาล 
                  5.13.1 นายธีระวัฒน ์  ถาฝัน    หัวหน้างาน 
         5.13.2 นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม    คณะทำงาน 
        5.13.3 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
  5.13.4 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
         5.13.5 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย   คณะทำงาน 

5.13.6 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง   คณะทำงาน 
5.13.7 นางสาวสุชาดา   เกตุแก้ว    คณะทำงาน 

             5.13.8 นางสาวกานดา    เหมหงษา   คณะทำงาน 
         5.13.9 นายอาณัต   แบรอฮีม   คณะทำงาน 

 

5.14 งานทัศนศึกษา  
                   5.14.1 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์ หัวหน้างาน 
                   5.14.2 นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม  คณะทำงาน (อนุบาล) 
  5.14.3 นางสาวศศิธร  กรานโต  คณะทำงาน (ประถมศึกษาตอนต้น) 
                   5.๑4.4  นางสาวนิตติยา  กระภูชัย   คณะทำงาน (ประถมศึกษาตอนปลาย) 
                   5.14.5 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา  คณะทำงาน (รายงาน)          
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5.15 งานระบบควบคุมภายในสถานศึกษา   

5.15.1 นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์    หัวหน้างาน 
5.15.2 นางสาวเมเดีย  รองสนาม                     คณะทำงาน                                             

                  5.15.๓ นางลภัสรดา  เกษมพันธุ์   คณะทำงาน                                                
5.15.๔ นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน  

 
 
 

6.  กลุ่มบริหารกิจการพิเศษ 
 

นางสาวพิมพาพรณ์   ชอบทำดี  หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวกมลวรรณ   บุตรน้อย  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม 

 

6.1 งานวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ การศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน 
6.1.1 นายศรากร  เสนะเวส   หัวหน้างาน 
6.1.2 นางจารุณ ี  น้อยเปรม   คณะทำงาน 
 

6.1.3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน 256๕ 

  1) นายอาณัต  แบรอฮีม  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์   คณะทำงาน 

๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะทำงาน 

6.1.4 วันไหว้ครู เดือนมิถุนายน 2565 
    1) นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์  หัวหน้างาน 
    2) นางสิริชล  ช่วงชัย   คณะทำงาน 

๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.5 วันสุนทรภู่ วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 256๕ 
  1) นางสาวนิตติยา กระภูชัย   หัวหน้างาน 
  2) นางสาวเหมือนแม่ สุขเอม   คณะทำงาน 
  ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณะทำงาน 
 

6.1.6 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 256๕ 
  1) นายศรันย์  เปรมปรีดา  หัวหน้างาน 
  2) นายอาณัต  แบรอฮีม  คณะทำงาน 
  ๓) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      คณะทำงาน 
 

6.1.7 วันอาสาฬหบูชา วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 256๕ 
  1) นายไกรสร  ศอกขุนทด  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม   คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20- 

 



 

 
6.1.8 วันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2565  
  1) นางสาวรติพร  แขกวันวงค์  หัวหน้างาน 
  2) นางฐิตารีญ์   กันต์ธนพลังกร  คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.9 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา - 
           วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 256๕ 
  1) นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา   หัวหน้างาน 
  2) นายธีระวัฒน์  ถาฝัน   คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.10 วันภาษาไทย วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 256๕ 
  1) นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวนิตติยา กระภูชัย   คณะทำงาน 
  3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณะทำงาน 
 

6.1.11 วันแม่แห่งชาติ  วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 
  1) นางวรรณวิมล ปิ่นจินดา  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.12 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 256๕  
  1) นางฐิตารีญ์   กันต์ธนพลังกร  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวธนัญญา สุจริต   คณะทำงาน 
  ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณะทำงาน 
 

6.1.13 วันคล้ายสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 256๕ 
  1) นางสุธาทิพย์  ธาดาสีห์   หัวหน้างาน 
  2) นายก้องเกียรติ จรพงษ์   คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.14 วันปิยมหาราช  วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 256๕ 
   1) นายศรันย์  เปรมปรีดา  หัวหน้างาน 
  2) นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์  คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.15 วันลอยกระทง  วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 256๕ 
  1) นางสาวเหมือนแม่      สุขเอม   หัวหน้างาน 
  2) นางสาวขนิษฐา         ขำเนย   คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
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6.1.16 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 256๕ 
  1) นายกมลชัย  ฟองมณี   หัวหน้างาน 
  2) นายธนภัทร  จันทกลิ่น  คณะทำงาน 
  ๓) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      คณะทำงาน 
 

6.1.17 วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม -  
           ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
           วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 256๕ 
  1) นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว   คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.18 วันคริสต์มาส  วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2565 
  1) นายกมลชัย  ฟองมณี   หัวหน้างาน 
  2) นางสาวศศิธร  กรานโต   คณะทำงาน 
  ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  คณะทำงาน 

 

6.1.19 วันขึ้นปีใหม่  วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566 
  1) นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี  คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.20 วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่  ๑๔ มกราคม 2566 
  1) นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวเมเดีย  รองสนาม  คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.21 วันครู วันจันทร์ ที่  ๑6 มกราคม 2566 
  1) นางสาวลภัสรดา เกษมพันธุ์  หัวหน้างาน 
  2) นายธนภัทร  จันทกลิ่น  คณะทำงาน 
  ๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.22 วัน Open House (เปิดบ้านวิชาการ)  เดือนมกราคม 2566 
  1) นางจารุวรรณ  อินทรชม  หัวหน้างาน 
  2) นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์  คณะทำงาน 

๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 
 

6.1.23 วันวาเลนไทน์  วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
  1) นางสาวศศิธร  กรานโต   หัวหน้างาน 
  2) นายกมลชัย  ฟองมณี   คณะทำงาน 
  3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน    
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6.1.24 วันมาฆบูชา  วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 
  1) นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวกานดา เหมหงษา  คณะทำงาน 

๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.25 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว - 
                                พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 
    1) นางสาวศศิธร  กรานโต   หัวหน้างาน 
    2) นางสาวธนัญญา สุจริต   คณะทำงาน 

๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

6.1.26 วันเกียรติยศ (ปัจฉิมนิเทศ ป.๖)  เดือน มีนาคม 2566 
  1) นางสาวเมเดีย  รองสนาม  หัวหน้างาน 
  2) นางสาวนิตติยา  กระภูชัย   คณะทำงาน 

๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 

6.1.27 วันจักรี วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน 2566 
    1) นายไกรสร  ศอกขุนทด  หัวหน้างาน 
    2) นางสาวธนัญญา สุจริต   คณะทำงาน 

๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน                                 
 

6.1.28 วันฉัตรมงคล วันพฤหัสบดี ที่ ๔  พฤษภาคม 2566 

    1) นายสุทธิภัทร์  พลภักดี   หัวหน้างาน 
    2) นางสาวขนิษฐา ขำเนย   คณะทำงาน 

๓) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ คณะทำงาน 
 

 
 

6.2 งานประชาธิปไตย และสภานักเรียน 

6.1 นายกมลชัย   ฟองมณี    หัวหน้างาน 
6.2 นางสาวเหมือนแม่  สุขเอม    คณะทำงาน 
6.3 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน 
6.4 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   คณะทำงาน 
 

6.3 งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
6.1 นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา   หัวหน้างาน 
6.2 นางสาววรรณา  ภูมิทรัพย์   คณะทำงาน 
6.3  นางสาวศิริพร   เพ็ชรแดง   คณะทำงาน 
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6.4 งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 

6.4.1 นายศรันย ์  เปรมปรีดา   หัวหน้างาน 
6.4.2 นางวรรณวิมล  ปิ่นจินดา   คณะทำงาน 
6.4.3 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    คณะทำงาน 
6.4.4 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 

 
6.5 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

6.5.1 นายไกรสร  ศอกขุนทด   หัวหน้างาน 
6.5.2 นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์   คณะทำงาน 
6.5.3 นายอาณัต  แบรอฮีม   คณะทำงาน 
6.5.4 นายศรันย ์  เปรมปรีดา   คณะทำงาน 
6.5.5 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    คณะทำงาน 

 

6.6 งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน 
                    6.6.๑ นางสาวพิมพาภรณ์   ชอบทำดี   หัวหน้างาน 
           6.6.2 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
  6.6.3 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย    คณะทำงาน 
  6.6.4 นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 
           6.6.5 นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว    คณะทำงาน  
                    6.6.6 คณะครูประจำชั้น ตามข้อ 2.22     คณะทำงาน 
 

 

6.7 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
6.7.1 นางสาวพิมพาภรณ์   ชอบทำดี   หัวหน้างาน 
6.7.2 นางสาวรติพร  แขกวันวงค์   คณะทำงาน 
6.7.3 นางสาวนิตติยา  กระภูชัย    คณะทำงาน 
6.7.4 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
6.7.๕ นายกมลชัย  ฟองมณี    คณะทำงาน 

                   6.7.๖ นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว    คณะทำงาน 
6.7.๗ นายอาณัต  แบรอฮีม   คณะทำงาน 

                   6.7.8 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
6.7.๙ คณะครูประจำชั้น ตามข้อ 2.22     คณะทำงาน 
 

6.8 งานป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุข  
        6.8.1 นางสาวศศิธร  กรานโต    หัวหน้างาน 
  6.8.2 นายศรันย ์  เปรมปรีดา   คณะทำงาน 
         6.8.๒ นายอาณัต  แบรอฮีม   คณะทำงาน 

6.8.3 นางสาวกานดา  เหมหงษา   คณะทำงาน 
6.8.4 นายก้องเกียรติ  จรพงษ์    คณะทำงาน 
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6.9 งานปกครอง วินัยและความประพฤตินักเรียน  
6.9.1 นางจารุณ ี  น้อยเปรม   หัวหน้างาน 
6.9.2 นายศรันย ์  เปรมปรีดา   คณะทำงาน 
6.9.3 นายไกรสร  ศอกขุนทด   คณะทำงาน 
6.9.4 นายอาณัต  แบรอฮีม   คณะทำงาน 
6.9.5 นางสาวกานดา  เหมหงษา   คณะทำงาน  
6.9.6 คณะครูประจำชั้น ตามข้อ 2.22     คณะทำงาน 
 

6.10 งานจัดการประชุม และการเลี้ยงรับรอง 
6.10.1 นางสาวศิริพร     เพ็ชรแดง    หัวหน้างาน 
6.10.2 นางฐิตารีญ์   กันต์ธนพลังกร   คณะทำงาน 
6.10.3 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
6.10.4 นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    คณะทำงาน  
6.10.5 นางลภัสรดา  เกษมพันธ์   คณะทำงาน  
6.10.6 นางสิริชล  ช่วงชัย    คณะทำงาน 
6.10.7 นางสาวสุภัทตรา  สถิตย์บุตร   คณะทำงาน 
6.10.8 นางจิตรลดา  สอ้าง    คณะทำงาน 
6.10.9 นางสาวแววดาว  มะชะรา    คณะทำงาน 
 

6.11 งานบันทึกการประชุม 
6.11.1 นางสาวปรางค์ศิริ   จันหอม    หัวหน้างาน 
6.11.2 นางสาวสุชาดา    เกตุแก้ว    คณะทำงาน 
6.11.3 นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี   คณะทำงาน 
6.11.4 นางสาวธนัญญา  สุจริต    คณะทำงาน                 
6.11.5 นางสาววิภาวรรณ   ลิขิตบรรณศักดิ์   คณะทำงาน  
6.11.6 นางสาวกมลวรรณ         บุตรน้อย   คณะทำงาน 
6.11.7 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน 
6.11.8 นางสาวอรยา  ยอดพุดซา   คณะทำงาน 

6.12 งานเวรดูแลนักเรียนประจำวัน 
 

6.12.1 เวรประจำวันจันทร์  ประกอบด้วย 
 

 1) นายสุทธิภัทร์   พลภักดี    หัวหน้าเวร   
     มีหน้าที ่- ประชาสัมพันธ์ และกล่าวอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 
                         - ดูแลการประชาสัมพันธ์ขานชื่อนักเรียนและประสานงาน  
                           กับผู้ปกครองที่มารับนักเรียน 
      - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                         - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                           การเข้าแถว 
                         - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                           อเนกประสงค์ 
                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 
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   2) นางจรินทิพย์  โวหาร   ครูเวร 
       มีหน้าที ่- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยทั่วไปก่อนการเข้าแถว 
                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 

                         - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                           การเข้าแถว 
                         - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                           อเนกประสงค์ 
                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

 

   3) นางสาวนิตติยา   กระภูชัย   ครูเวร 
       มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า) (เวลา 07.30 – 08.00 น.) 

                        - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                        - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                          การเข้าแถว 
                        - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                          อเนกประสงค์ 
                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

   4) นางสาวมัญชนิกา    บุญยงค์   ครูเวร 
                             มีหน้าที ่- เวรหนา้ประตูโรงเรียนทั้งประตู 2(ทางออก) (เวลา 07.00 – 07.30 น.)                     
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถว 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน      
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

5) นางสาวสุภัทตรา  สถิตย์บุตร  ครูเวร 
         มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า) (เวลา 07.00 – 07.30 น.) 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถว 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน  
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 
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6) นางสาวสุชาดา  เกตุแก้ว   ครูเวร 
              มีหน้าที ่- เวรหนา้ประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.30 – 08.00 น.) 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถว 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 
 

7) นางสาวกานดา   เหมหงษา  ครูเวร 
               มีหน้าที ่- ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถว 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 
                                              - ดูแลกรณีนักเรียนมีผู้มารับผิดเวลา ครั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติและ  
                                                หลังจากเวลา 16.00 น 

 

   8) นายก้องเกียรติ จรพงษ์   ครูเวร 
                          มีหน้าที ่- ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน 
                                                                    - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด  
                                                และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถว 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

9) นางจิตรลดา    สอ้าง   ครูเวร 
                                     มีหน้าที ่- เขียนรายงานสำรวจและรวบรวมสถิติการมาเรียนรายวันของนักเรียน                              
                                               และการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในแต่ละวันรวบรวมส่งผู้บริหาร 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถว 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

-27- 



 
 
 
 

10) Miss.Mary Ann Barangot   ครูเวร 

                                    มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.30–08.00 น.) 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถว 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 
6.12.2 เวรประจำวันอังคาร  ประกอบด้วย 
 

 1) นางสาวศศิธร    กรานโต   หัวหน้าเวร 
                     มีหน้าที ่- ประชาสัมพันธ์ และกล่าวอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 
                                             - ดูแลการประชาสัมพันธ์ขานชื่อนักเรียนและประสานงานกับผู้ปกครอง  
                                               ที่มารับนักเรียน 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  
 

2) นางนพมาศ  แท่นนาค  ครูเวร 
    มีหน้าที ่- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยทั่วไปก่อนการเข้าแถว 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

                                              - สำรวจความเรียบรอ้ยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                                และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  
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3) นางวรรณวิมล   ปิ่นจินดา  ครูเวร 
    มีหน้าที ่- ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                หลังรับประทาน อาหารและการรักษาความสะอาดของพื้นที่บริเวณ 
                ใกล้เคียง 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

                                              - สำรวจความเรียบรอ้ยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                                และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  

 

4) นายศรันย์    เปรมปรีดา   ครเูวร 
    มีหน้าที ่- ดูแลด้านอุปกรณ์เครื่องเสียง 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                             - การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน  
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  
 

 

5) นางสาวปรางค์ศิริ   จันหอม   ครูเวร 
                                                     มีหน้าที ่- ผู้เขียนรายงานสำรวจและรวบรวมสถิติการมาเรียนรายวันของนักเรียน 

                                                                  และการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในแต่ละวันรวบรวมส่งผู้บริหาร 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน                
                                                อเนกประสงค์ 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

                                              - สำรวจความเรียบรอ้ยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                                และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  
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6) นางสาวขนิษฐา ขำเนย   ครูเวร 
    มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า) (เวลา 07.30 – 08.00 น.) 
              - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน  
                                               อเนกประสงค์ 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  
 

 

7) นายธีระวัฒน์   ถาฝัน     ครูเวร 
                                   มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า) (เวลา 07.00 – 07.30 น.) 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
  
 

8) Mrs.Lu-Che Leandres Geroche  ครูเวร 
         มีหน้าที ่- ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

   - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  
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9) Miss Yvette G. Castaneda   ครูเวร 
     มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.30–08.00 น.) 
               - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ดและจุดคัดกรอง เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
                 นักเรียน ออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
               - ผู้ปกครองที่เข้ามา ติดต่อราชการ 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

                                              - สำรวจความเรียบรอ้ยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                       
                                                และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง  

6.12.3 เวรประจำวันพุธ  ประกอบด้วย 
   1) นางสุธาทิพย์    ธาดาสีห์   หัวหน้าเวร 
                  มีหน้าที ่- ประชาสัมพันธ์ และกล่าวอบรมนักเรียนหน้าเสาธง  
                                             - ดูแลการประชาสัมพันธ์ขานชื่อนักเรียนและประสานงาน กับผู้ปกครอง 
                                               ที่มารับนักเรียน 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

2) นางณวพร    สันติบุตร    ครูเวร 
    มีหน้าที ่- ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยทั่วไปก่อนการเข้าแถว 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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3) นางปิยธิดา    ปิลันธนภาคย์   ครูเวร  
                                   มีหน้าที ่- เขียนรายงานสำรวจและรวบรวมสถิติการมาเรียนรายวันของนักเรียน 
                                               และการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในแต่ละวันรวบรวมส่งผู้บริหาร 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

4) นางลภัสรดา   เกษมพันธุ์   ครูเวร 
                                                มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า) (เวลา 07.00 – 07.30 น.) 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
 

                               5) นางสาวพิมพาภรณ์   ชอบทำดี   ครูเวร 

                                               มีหน้าที ่- ประชาสัมพันธ์ และกล่าวอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 

                                             - ดูแลการประชาสัมพันธ์ขานชื่อนักเรียนและประสานงาน กับผู้ปกครอง 

                                               ที่มารับนักเรียน 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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6) นางสาวยุพาพร   บรรเลงส่ง   ครูเวร 

                                    มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.00 – 07.30 น.) 
                                                         - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทาน อาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                               ใกล้เคียง 
                                            - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                            - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                              การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                            - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                              ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                            - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                              อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                       - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกต ิ 
                         และหลังจากเวลา 16.00 น. 

                                            - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                              และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
 
 

7) นายกมลชัย    ฟองมณี    ครูเวร 

     มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.30 – 08.00 น.) 
              - ดูแลด้านอุปกรณ์เครื่องเสียง 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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8) นางฐิตารีญ์   กันต์ธนพลังกร   ครูเวร 

     มีหน้าที ่- ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน 

              - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ดและจุดคัดกรอง เพ่ือป้องกันไม่ให้ 
                นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 

                ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

 

9) นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์   ครูเวร 

    มีหน้าที ่- ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน  

              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน                      
                อเนกประสงค์ 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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                               ๑๐) นางสาวประภาพร สว่างแก้ว   ครูเวร 

         หน้าที่ - เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า)(เวลา 07.30 – 08.00 น.)   
                                              - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                                หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                                ใกล้เคียง 
                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                                ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

                                              - สำรวจความเรียบรอ้ยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                                และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
 

6.12.4 เวรประจำวันพฤหัสบดี  ประกอบด้วย 
 

 1) นางสาวมัลลิกา  ศรีอำคา    หัวหน้าเวร 
               มีหน้าที ่- ประชาสัมพันธ์ และกล่าวอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 
                        -  ดูแลดา้นอุปกรณ์เครื่องเสียง 

                                             -  ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             -  ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             -  ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                                ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             -  ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                             -  ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                             -  หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                                ใกล้เคียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             -  ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             -  สำรวจความเรียบรอ้ยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
 
 
 

 

-35- 



 
 

2) นางสาวผจงพรรณ์  พันธุ์เพียร      ครูเวร 
               มีหน้าที ่ - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                            และหลังจากเวลา 16.00 น. 

               - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                                ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                              - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                                ใกล้เคียง 
                                             -  ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให ้ 
                                                นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                                ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 
                                              - สำรวจความเรียบรอ้ยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                                และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

 

3) นางจารุวรรณ  อินทรชม   ครูเวร 
    มีหน้าที ่ - ดูแลการประชาสัมพันธ์ขานชื่อนักเรียนและประสานงาน กับผู้ปกครอง 
                 ที่มารับนักเรียน 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                                ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                              - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                                หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                                ใกล้เคียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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4) นางสาววรรณา   ภูมิทรัพย์   ครูเวร 
           มีหน้าที ่- ผู้เขียนรายงานสำรวจและรวบรวมสถิติการมาเรียนรายวันของนักเรียน 
                                               และการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในแต่ละวันรวบรวมส่งผู้บริหาร  
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                             - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                               ใกล้เคียง 
                                             -  ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             -  ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลบับ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                                อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
 

5) นางสาวศิริพร    เพ็ชรแดง    ครูเวร 
มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.00 – 07.30 น.) 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                             - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                               ใกล้เคียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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6) นางสิริชล    ช่วงชัย      ครูเวร 
                                   มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า)(เวลา 07.00 – 07.30 น.) 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                             - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                               ใกล้เคียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
 

    7) นางสาวธนัญญา   สุจริต    ครูเวร  
                                   มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า)(เวลา 07.30 – 08.00 น.) 
                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                             - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                               ใกล้เคียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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8) นายอาณัต  แบรอฮีม   ครูเวร 
    มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.30 – 08.00 น.) 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                             - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                               ใกล้เคียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

9) นางสาวอรยา  ยอดพุดซา   ครูเวร 
    มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.30 – 08.00 น.) 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

                                             - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                               ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                             - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                               หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                               ใกล้เคียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
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10) Miss.Chriselda Dadivas    ครูเวร 
     มีหน้าที ่- ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน 

                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                                การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                                ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง 
                                                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
                                              - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                                หลังรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                                ใกล้เคียง 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้  
                                                นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                                ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 
                                             - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                                               อเนกประสงค์ 
                                             - สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                  
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

 
6.12.5 เวรประจำวันศุกร์  ประกอบด้วย 
 

1) นายไกรสร  ศอกขุนทด  หัวหน้าเวร 
    มีหน้าที ่- ประชาสัมพันธ์ และกล่าวอบรมนักเรียนหน้าเสาธง 
              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

2) นายวิสูจน์                หลงสมบูรณ์  ครูเวร 
    มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.00 – 07.30 น.) 
              - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับซื้อ 
                สินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 
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3) นางสาวรติพร   แขกวันวงค์  ครูเวร 
    มีหน้าที ่- ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน 
              - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น  
              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

4) นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย  ครูเวร 
                                   มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า) (เวลา 07.30 – 08.00 น.) 
                                            - ดูแลบริเวณจุดคัดกรอง สแกนบัตร ประทับตราโรงเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                                ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยบริเวณซุ้มเห็ด  และจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันไม่ให้ 
                                               นักเรียนออกนอกโซนบริเวณการศึกษาและการต้อนรับผู้มาเยือนหรือ 
                                               ผู้ปกครองที่เข้ามาติดต่อราชการ 

              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

5) นางสาวเหมือนแม่   สุขเอม   ครูเวร 
                                   มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 2 (ทางออก)(เวลา 07.30 – 08.00 น.) 
                                              - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยทั่วไปก่อนการเข้าแถว 
                                              - ดูแลนักเรียนบริเวณลานอนามัย ในการแปรงฟัน การล้างมือ  
                                                หลังรับประทาน อาหารและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่บริเวณ 
                                                 ใกล้เคียง 

              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                 อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

6) นางสาวเมเดีย   รองสนาม  ครูเวร 
                                   มีหน้าที ่- สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด                
                                               และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 

              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 
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 7) นางวารี    เลอเลิศวิชย   ครูเวร 
                                    มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า)(เวลา 07.30 – 08.00 น.) 
                                              - ดูแลภาคกลางวันระหว่างเวลารับประทานอาหารของนักเรียน 
                                              - ดูแลความเรียบร้อยหลังการรับประทานอาหารและการเข้าแถวสำหรับ 
                                                ซื้อสินค้าในร้านค้าสวัสดิการ 

               - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                 อเนกประสงค์ 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

 
 

8) นายธนภัทร    จันทกลิ่น  ครูเวร 
                                   มีหน้าที ่- เวรหน้าประตูโรงเรียนทั้งประตู 1 (ทางเข้า)(เวลา 07.00 – 07.30 น.) 
                                             - ดูแลด้านอุปกรณ์เครื่องเสียง 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยในการรับประทานอาหารการรักษาระยะห่าง  
                                               การเข้าแถวก่อนการรับประทานอาหาร 
                                             - ดูแลความเรียบร้อยภายในโครงหลังคาอเนกประสงค์ ป้องกันระวัง  
                                               อุบัติเหตุและเหตุอันไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                อเนกประสงค์ 

                        - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                          และหลงัจากเวลา 16.00 น. 

 

9) นางจันทร์จิรา  โนรี    ครูเวร 
                                    มีหน้าที ่- สำรวจความเรียบร้อยทั่วไปบริเวณจุดอับสัญญาณของกล้องวงจรปิด 
                                                 และตรวจสอบเด็กนักเรียนที่ตกค้าง 
                                              - ผู้เขียนรายงานสำรวจและรวบรวมสถิติการมาเรียนรายวันของนักเรียน  
                                                และการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในแต่ละวันรวบรวมส่งผู้บริหาร 

               - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 
                 อเนกประสงค์ 

                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 

  

10) นางสาวแววดาว     มะชะรา   ครูเวร 
                                    มีหน้าที ่- เขียนรายงานสำรวจและรวบรวมสถิติการมาเรียนรายวันของนักเรียน 
                                                และการรายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดข้ึนในแต่ละวันรวบรวมส่งผู้บริหาร 
                                              - ดูแลการจัดแถวนักเรียนกลับบ้านภายในโดมหลังคาคลุมลาน 

                 อเนกประสงค์ 
                         - ดูแลกรณีนักเรียนที่ผู้ปกครองมารับผิดเวลา ทั้งก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ  
                           และหลังจากเวลา 16.00 น. 
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6.13 งานเวรรักษาการณ์/งานรักษาความปลอดภัย 
 6.13.1 นายศรันย์  เปรมปรีดา   หัวหน้างาน 
 6.13.2 นางสาวอรทัย  ทุมเชื้อ    คณะทำงาน 
 6.13.3 นางสาวพรชนก  สิงห์คำ    คณะทำงาน 
 
6.14 งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

6.14.1 นายธีระวัฒน ์  ถาฝัน     หัวหน้างาน 
6.14.2 นายอาณัต  แบรอฮีม     คณะทำงาน 
 

6.15 งานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
6.15.1 นายสุทธิภัทร ์  พลภักดี    หัวหน้างาน 
6.15.๒ นายไกรสร  ศอกขุนทด   คณะทำงาน 
6.15.3 นางสิริชล  ช่วงชัย    คณะทำงาน 
6.15.4 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว   คณะทำงาน 

 

6.16 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม   
                   6.16.1 นายกมลชัย  ฟองมณี    หัวหน้างาน  
          6.16.2 นางสาวศศิธร  กรานโต    คณะทำงาน  
 

6.17 งานโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 
6.17.1 นายสุทธิภัทร ์  พลภักดี    หัวหน้างาน 
6.17.๒ นายไกรสร  ศอกขุนทด   คณะทำงาน 
6.17.3 นางสิริชล  ช่วงชัย    คณะทำงาน 
6.17.4 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว   คณะทำงาน 

 

6.18 งานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
6.18.1 นางสาวเมเดีย  รองสนาม   หัวหน้างาน 
6.18.2 นางสาวขนิษฐา  ขำเนย    คณะทำงาน  

 

          6.19  งานโครงการตามนโยบาย STEM ศึกษา 
                  6.19.1 นางฐิตารีญ์   กันต์ธนพลังกร     หัวหน้างาน 
          6.19.2 นางสาวธนัญญา  สุจริต    คณะทำงาน 
 

6.20 งานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.20.1 นางฐิตารีญ์   กันต์ธนพลังกร   หัวหน้างาน  
6.20.1 นางสาวกมลวรรณ บุตรน้อย   คณะทำงาน  
        (โรงเรียนปลอดขยะ) 
6.20.2 นางสาวธนัญญา  สุจริต     หัวหน้างาน  
        (อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม) 
6.20.3 นางสาวยุพาพร  บรรเลงส่ง   คณะทำงาน 
6.20.4 นางสาวศิริพร  เพ็ชรแดง   คณะทำงาน 
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6.21 งานโครงการเฉพาะกจิตามนโยบายต้นสังกัด และนโยบายเร่งด่วน 

                6.21.1 นายศรากร  เสนะเวส   หัวหน้างาน 
       6.21.2 นางจารุณี                   น้อยเปรม   คณะทำงาน 
       6.21.3 นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร   คณะทำงาน   
       6.21.4 นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์   คณะทำงาน 
 

 6.22 งานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  6.22.1 นางสาวศศิธร  กรานโต    หัวหน้างาน 
  6.22.2 นางสาวประภาพร สว่างแก้ว   คณะทำงาน 

6.22.3 นางสาวอรยา            ยอดพุดซา   คณะทำงาน 
 
 
 
 

 กำหนดให้ภาคผนวกท้ายคำสั่งนี้ ถือเป็นหนึ่งในส่วนของการสั่งการโดยชอบ รวมทั้งการมอบหมายงานให้
ปฏิบัติและรับผิดชอบตามคำสั่งนี้ เป็นการมอบหมายงานเฉพาะเวลาปกติเท่านั้น กรณีมีงานพิเศษเฉพาะกิจ  
หรือเร่งด่วน จะออกคำสั่งเฉพาะเพื่อการนั้น สำทับอีกคราวหนึ่ง  ตลอดจนคำสั่งใดที่ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับ
คำสั่งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งเดิม และใช้คำสั่งนี้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการรวมถึงเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดี
ความชอบ ประจำปีสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพิจารณาการต่อสัญญาสำหรับ
ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
 

ทัง้นี้ บัดนี้ เป็นต้นไป 

 
   สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
 

                                                           (นายศรากร   เสนะเวส) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
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