
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรงำมวิทยำคม 
ที ่ 143 / 2565 

เรื่อง    มอบหมำยภำรกิจตำมขอบข่ำยกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ 
 ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติงำน   ปีกำรศึกษำ 2565 

----------------------- 
  ตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )           
พ.ศ. 2545  ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  ตามบทบัญญัติมาตรา  39  ก าหนดให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยตรงซึ่งท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระรวดเร็ว และมีความเข้มแข็งใน การบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงอาศัยอ านาจตามความหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/549 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงมอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้ข้าราชการ  ครูและบุคลากรปฏิบัติงาน  
ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
                     กลุ่มบริหารวิชาการ , กลุ่มบริหารทั่วไป   
                     กลุ่มบริหารงบประมาณ , กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ภำรกิจตำมขอบข่ำยกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 1. นายปรีชา  กองทรัพย์  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุธน  หนูทวน  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายประสาร  พัฒยา   ผู้แทนครู   กรรมการ 
 4. นายธนโชต ิ โพธิ์ศรี   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 5. นายส าเรียง สุขพิลาศ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 6. นายอนุชัย     เพ็ญผล  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
 7. พระครูพิเศษวาปีพิสัย  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 8. นายมนตรี     สีนิล   ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ 
 9. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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  คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธาน  
2. นางธมนวรรณ ประสาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 3 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ รองประธาน 
3. นายชลชรัส      นุกอง  ต าแหน่ง ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
4.  นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ ต าแหน่ง ครู คศ. 2 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
5.  นายประสาร พัฒยา           ต าแหน่ง คร ูคศ. 2                 กรรมการ 
6. นางสาววิลาสิน ี จอมหาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 2      กรรมการ 
7.  นางสาวจินตนา ประสมทอง ต าแหน่ง ครู คศ.1      กรรมการ 
8.  นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ต าแหน่ง ครู คศ.1      กรรมการ 
9. นางสาววิราศิณี  ขันตรี  ต าแหน่ง ครู คศ.1                 กรรมการ 
10. นางสาวอาริสา  นันทะสุข          ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
11. นายรัฐศาสตร์  แก้ววิศาสตร์ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ     กรรมการ 
12. นายวันชนะ     ฝักสัน       ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 
13. นางสาวอาราดา  ศรีโสภา ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
14. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี            ต าแหน่ง ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล กรรมการ         
15. นางสาวจันทร์มณี เกตุพัด ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร       ประกอบด้วย 
  

 1. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
   นางธมนวรรณ ประสาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 3  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
 

  1. งำนทะเบียน / จบหลักสูตร / GPA / เทียบโอน    
   นางธมนวรรณ ประสาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 3    หัวหน้างาน 
 
  2. งำนวัดผลและประเมินผล 
   นางสาวอาริสา  นันทะสุข  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     หัวหน้างาน 
  
  3. งำนนิเทศ และบริหำรกลุ่มสำระฯ 
  นางธมนวรรณ ประสาร  ต าแหน่ง คร ูคศ. 3     หัวหน้างาน 
 

งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
    1) นางสาววิลาสินี จอมหาร       ต าแหน่ง ครู คศ. 2  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
    2) นางสาวนวรัตน์     แสงโพธิ ์      ต าแหน่ง ครู คศ.1   หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
    3) นายณัฐกิตติ์         วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ 
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    4) นางสาววิราศิณี     ขันตรี          ต าแหน่ง ครู คศ.1   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
    5) นายวันชนะ          ฝักสัน          ต าแหน่ง ครู อัตราจ้าง  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

    6) นายประสาร พัฒยา        ต าแหน่ง ครู คศ.2  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
    7) นางสาวอาริสา  นันทะสุข       ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
    8) นางธมนวรรณ ประสาร        ต าแหน่ง คร ูคศ. 3  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
  4. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน      (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

    1. นายชลชรัส          นุกอง  ต าแหน่ง ครู คศ. 1 หัวหน้างาน  
    2. นายชลชรัส          นุกอง  ต าแหน่ง ครู คศ. 1 หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    

    3. นายประสาร พัฒยา  ต าแหน่ง ครู คศ. 2 หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    4. นางสาวอาริสา  นันทะสุข ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
     5. นางธมนวรรณ ประสาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 3 หัวหน้ากิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
                 สาธารณประโยชน์ 
 
  5. งำนห้องสมุด 

 1. นางสาววิลาสิน ี จอมหาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 2        หัวหน้างาน 
    2. นางสาวอาริสา  นันทะสุข ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
 

  6. งำนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    1. นางสาววิราศิณี       ขันตรี  ต าแหน่ง ครู คศ.1 หัวหน้างาน 

   2. นายวันชนะ            ฝักสนั     ต าแหน่ง คร ูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย 
 

  7. งำนสื่อ ICT  กำรเรียนรู้ 
       1. นางสาวศิริยุภา       ฉมิพาลี           ต าแหน่ง ครู คศ.3     หัวหน้างาน 
      2. นายณัฐกิตติ์          วนัประเสริฐ ต าแหน่ง ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
 
  8. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

       นางธมนวรรณ     ประสาร  ต าแหน่ง ครู คศ.3          หัวหน้างาน 
 

  9. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       1. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ต าแหน่ง ครู คศ.1         หัวหน้างาน 

       2. นางธมนวรรณ  ประสาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 3        ผู้ชว่ย 
 



4 

 

     10. งำนแนะแนว/งำนทุนกำรศึกษำ / งำนกยศ.      (แต่งตั้งกรรมการ) 
    1. นางสาววิลาสิน ี จอมหาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 2      หัวหน้างาน 
    2. นางสาวอาริสา       นันทะสุข ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย       ผู้ช่วย 
 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ      ประกอบด้วย 
หัวหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ 

     นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ต าแหน่ง คร ูคศ. 2  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน 

1. งำนกำรเงิน 
นางสาวจินตนา ประสมทอง  ต าแหน่ง ครู คศ.1 งานการเงิน 

2. งำนกำรบัญชี 
นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์   ต าแหน่ง ครู คศ.1  งานการบัญชี 

  3. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
1. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. นางสาววิราศิณี  ขันตรี                ต าแหน่ง ครู คศ.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  4. งำนระดมทรัพยำกรฯ 
 1. นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2    หัวหน้างาน 

  5. งำนตรวจสอบภำยใน (ควบคุมภำยใน) 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา   หัวหน้างาน 
2. นางธมนวรรณ  ประสาร  ต าแหน่ง ครู คศ. 3             ผู้ช่วย 
3. นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2             ผู้ช่วย 
4. นายชลชรัส    นุกอง   ต าแหน่ง ครู คศ. 1             ผู้ช่วย 

  6. งำนประกันชีวิตนักเรียน      
   1. นางสาวจินตนา ประสมทอง  ต าแหน่ง ครู คศ.1     หัวหน้างาน 
   2. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ต าแหน่ง ครู คศ. 1    ผู้ช่วย 
  7. งำนแผนงำนโรงเรียน 

  1. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ต าแหน่ง ครู คศ. 1    หัวหน้างาน 

2. นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2        ผู้ช่วย 
3. นายรัฐศาสตร์  แก้ววิศาสตร์  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 

  8. งำนระบบสำรสนเทศ 
  1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ต าแหน่ง ครู คศ.3  หัวหน้างาน 

  2. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 
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  9. งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 
1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี                    ต าแหน่ง ครู คศ.3          หัวหน้างาน 

2. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ ์  ต าแหน่ง ครู คศ.1           ผู้ช่วย 
                10. งำนธนำคำรโรงเรียน 
  1. นางสาวจินตนา  ประสมทอง  ต าแหน่ง  ครู คศ.1  หัวหน้างาน 
  2. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ต าแหน่ง  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล      ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคคล 

 หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคลำกร 
นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี                     ต าแหน่ง ครู คศ.3    
                                               ปฏบิัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร 

 1.  งำนอัตรำก ำลัง สรรหำ บรรจุแต่งตั้ง 
      1. นางสาวจิรัฐิติกาล   บุญอินทร์         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หัวหน้างาน 
    2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ต าแหน่ง ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  
 2.  งำนทะเบียนประวัติ/บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/งำนเครื่องรำชฯ 

       นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ต าแหน่ง ครู คศ.3  หัวหน้างาน  
 
3. งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน      (แต่งตั้งคณะกรรมกำร) 

    นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ต าแหน่ง ครู คศ.3 
           ปฏิบัติหน้าที่ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. งำนสำรบรรณ 
    1. นางสาวจันทร์มณี เกตุพัด  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง             หัวหน้างาน 

        2. นางสาวอาราดา      ศรีโสภา ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 

 5. งำนยำนพำหนะ 
    1. นายประสาร พัฒยา  ต าแหน่ง ครู คศ. 2    หัวหน้างาน 
    2. นายขวัญชัย เอ่ียมทรัพย์ ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วย 
    3.  นายรัฐศาสตร์       แก้ววศิาสตร์      ต าแหน่ง พนักงานราชการ          ผู้ชว่ย 
 
 6. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
      1. นางสาวจิรัฐิติกาล   บุญอินทร์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างาน 

    2. นางธมนวรรณ  ประสาร   ต าแหน่ง ครู คศ. 3     ผู้ช่วย 

       3. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ต าแหน่ง ครู คศ.3                    ผู้ช่วย 
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            7. งำนสวัสดิกำรบุคลำกร สร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
     1. นางสาวจิรัฐิติกาล    บญุอินทร์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน   หัวหน้างาน  
                        2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี    ต าแหน่ง ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

 3. นางสาวจันทร์มณี เกตุพัด      ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 

กลุ่มบริหำรทั่วไป       ประกอบด้วย 
 1. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
       นายชลชรัส   นุกอง   ต าแหน่ง ครู คศ. 1 
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

2.  งานประชาสัมพันธ์ 
   1.นางสาววิลาสิน ีจอมหาร    ต าแหน่ง คร ูคศ. 2    หัวหน้างาน 
   2.นายรัฐศาสตร์  แก้ววิศาสตร์         ต าแหน่ง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
 
 3. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี    ต าแหน่ง ครู คศ.3        หัวหน้างาน 

2. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2       ผู้ช่วย 
 

   4.  งำนสื่อสำร/โสตทัศนูปกรณ์   
1. นายณัฐกิตติ ์ วันประเสริฐ  ต าแหน่ง ครู คศ. 2      หัวหน้างาน 
2. นายชลชรัส   นุกอง                         ต าแหน่ง ครู คศ.1           ผู้ช่วย 
3. นายวันชนะ   ฟักสัน   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 

 5.  งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม       ประกอบด้วย 
1. นายชลชรัส  นุกอง     ต าแหน่ง ครู คศ. 1  หัวหน้างาน 

2. นายประสาร  พัฒยา     ต าแหน่ง ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 
3. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ    ต าแหน่ง ครู คศ. 2   ผู้ช่วย 
4. นายขวัญชัย           เอ่ียมทรัพย์ ต าแหน่ง ช่างไฟฟ้า   ผู้ช่วย  

  5.  นายรัฐศาสตร์   แก้ววิศาสตร์      ต าแหน่ง พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

  6.  นายวันชนะ     ฟักสัน  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง       ผูช้่วย 

 
 6. งำนสัมพันธ์กับชุมชน      ประกอบด้วย 

  1. นายประสาร  พัฒยา  ต าแหน่ง ครู คศ. 2    หัวหน้างาน 
  2. นางสาวศิริยุภา   ฉิมพาลี  ต าแหน่ง ครู คศ.3     ผู้ชว่ย 
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     3.  นายวันชนะ    ฟักสัน  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย 
 7. งำนอนำมัยโรงเรียน 

     1. นายรัฐศาสตร์   แก้ววิศาสตร์ ต าแหน่ง   พนักงานราชการ   หัวหน้างาน 
   2. นายวันชนะ    ฟักสัน  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย 
 

 8. งำนร้ำนค้ำ/สหกรณ์โรงเรยีน      
1. นางสาวอาราดา ศรีโสภา  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง        หัวหน้างานงาน  
2. นางสาวจินตนา ประสมทอง ต าแหน่ง  คร ูคศ. 1      ผู้ช่วย 
 

9.  งำนกิจกำรนักเรียน 
    1. นายประสาร  พัฒยา    ต าแหน่ง ครู คศ. 2  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 

9.1 งำนแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 1. นายประสาร  พัฒยา  ต าแหน่ง ครู คศ. 2                       หวัหน้างาน 
 2. นางสาววิลาสินี         จอมหาร  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วย 
    3. นางสาวจินตนา ประสมทอง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วย 

   4. นางสาวนวรัตน์          แสงโพธิ์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วย 
5. นางสาวจันทร์มณี      เกตุพัด  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วย 
6. นางสาววิราศิณ ี        ขันตร ี  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วย 
7. นายวันชนะ   ฝักสัน      ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วย 
8. นางสาวอาราดา        ศรีโสภา  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วย 
9. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ ครูทีป่รึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ผู้ช่วย 
10. นายชลชรัส  นุกอง  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ผู้ช่วย 
11. นางสาวอาริสา นันทะสุข ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ผู้ช่วย 
12. นายประสาร  พัฒยา  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ผู้ช่วย 
13.  นายรัฐศาสตร์    แก้ววิศาสตร์      ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ผู้ช่วย 
14. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ผู้ช่วย 
15. นางธมนวรรณ ประสาร  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ผู้ช่วย 

 
 9.2 งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

   1. นายประสาร        พัฒยา   ต าแหน่ง คร ูคศ. 2    หัวหน้างาน 
   2. นายรัฐศาสตร์  แก้ววิศาสตร์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 

  3. นายวันชนะ           ฝักสัน      ต าแหน่ง คร ูอัตราจ้าง      ผู้ช่วย 
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  9.3 งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและหลักปรัชญำเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.  นางสาววิราศิณี ขันตรี  ต าแหน่ง คร ูคศ. 1       หัวหน้างาน 

  2. นางสาวอาราดา ศรีโสภา  ต าแหน่ง คร ูอัตราจ้าง      ผู้ช่วย 
  3. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
 

  9.4 งำนส่งเสริมวินัยจรำจร  ประกอบด้วย   
    1. นายประสาร  พัฒยา    ต าแหน่ง ครู คศ. 2     หัวหน้างาน 
    2. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ ต าแหน่ง ครู คศ. 2     ผู้ช่วย 
    3.  นายรัฐศาสตร์   แก้ววิศาสตร์ ต าแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
    4.  นายวันชนะ   ฟักสัน  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
 
  9.5 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1. นางสาวอาริสา   นันทะสุข ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  หัวหน้างาน 
   2. นางสาวนวรัตน์          แสงโพธิ์  ต าแหน่ง คร ูคศ. 1             ผู้ช่วย 
   3. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
 

 9.6 งำนสภำนักเรียน/งำนกจิกำรนักเรียน 
  1. นางสาววิราศิณี ขันตรี  ต าแหน่ง ครู คศ.1      หัวหน้างาน 

    2. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  
 

 ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ศึกษาขอบข่ายและภารกิจตามพรรณนางานได้
ก าหนดไว้ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจด้วยความตั้งใจ เสียสละเวลาให้กับ
ทางราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพต่อการศึกษาอย่างสูงสุด ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

       สั่ง    ณ    วันที่  21 พฤศจิกายน 2565   
 

                              
              ( นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 


