
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนแม่แตง 
ที่  ๐๒๙  / ๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน 
ตำมแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนแม่แตง 

ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
***************************************** 

เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในโรงเรียนแม่แตง ประจ าภาคเรียนที่ ๑       
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับนโยบาย แผนงานทางราชการที่ มุ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเกิดสัมฤทธิ์ ผลแก่นักเรียนและบุคลากร                  
ในโรงเรียน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อสถานศึกษาและ
ทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตราที่ ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) (๔) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารราชการภายในโรงเรียนแม่แตง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้
ยกเลิกค าสั่งทุกค าสั่งในการแต่งตั้งและมอบหมายงานฯ ที่แย้งกับค าสั่งนี้ ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๑. นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมพล ดอนดี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสมพร แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 
๔. นางเพ็ญแข ดรุณ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางสุจิตรา ขุนค า  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
๖. นายธนวัฒน ์ สลอบแสง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ  กรรมการ  
๗. นายอิทธิฤทธิ์ เทพธานี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๘. นายเสรีย ์ ขุนค า  หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่  กรรมการ  
๙. นางพิมม์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน กรรมการ 

                                                                                         และเลขานุการ 
๒. กลุ่มงำนวิชำกำร 

๑. นายธนวัฒน ์ สลอบแสง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ   
๒. นายรชานนท์ ชัยค าหล้า  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
๓. นางสาวกีรกานต์ ค าขาว   เลขานุการกลุ่มงานวิชาการ 
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 ๒.๑ งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
       ๑. นายรชานนท์  ชัยค าหล้า หัวหน้างาน 
                 ๒. นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร 
 ๒.๒ งำนทะเบียนนักเรียนและเทียบโอน 
        ๑. นายธนวัฒน ์  สลอบแสง หัวหน้างาน 
       ๒. นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 
 ๒.๓ งำนวัดผลประเมินผล 
        ๑. นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์ หัวหน้างาน 
                  ๒. นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 
         ๓. นางสาวศรัณยา วิชาคุณ 
 ๒.๔ งำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 
  ๑. นางสาวรุ่งนภา ผะตะสอน หัวหน้างาน 
 ๒.๕ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน) 
  ๑. นางบุษบา  สืบแสน  หัวหน้างาน 
  ๒. นางวรปฐมา  จองทรัพย์ 
 ๒.๖ งำนส่งเสริมประสำนงำนเครือข่ำยทำงวิชำกำร 
  ๑. นายธนวัฒน ์  สลอบแสง หัวหน้างาน 
     ๒. นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 
 ๒.๗ เด็กพิเศษเรียนรวมและควำมสำมำรถพิเศษ 
  ๑. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิพย์ หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวกัญจน์ดรัส ใจงาม  
 ๒.๘ งำนรับนักเรียนและส ำมะโนนักเรียน 
  ๑. นางสาวสายชล ศรีจันทร์ดร หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 
  ๓. นางสาวศรัณยา วิชาคุณ 
 ๒.๙ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ 
  ๑. นางสาวกีรกานต์ ค าขาว  หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์ 
  ๓. นายอิทธิฤทธิ์  เทพธานี 
 ๒.๑๐ งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  ๒.๑๐.๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
   นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๒.๑๐.๒ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
   นางสาวกีรกานต์ ค าขาว  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๒.๑๐.๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   นางเพ็ญแข ดรุณ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
       เทคโนโลยี 
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  ๒.๑๐.๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
    นายรชานนท์ ชัยค าหล้า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
       และวัฒนธรรม 
  ๒.๑๐.๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พลศึกษำ 
   นายไพโรจน์ สุวรรณธัช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
  ๒.๑๐.๖ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ 
   นางสาวรัตนา   หล่าสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
  ๒.๑๐.๗ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
   นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๒.๑๐.๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
   นางสาวบุษบา ใจค า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๒.๑๑ งำนโครงกำรพิเศษ 
  ๑. นางสาวรัตนา    หล่าสูงเนิน หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
  ๒.๑๑.๑ งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
   ๑. นายถวิพงษ์ ก้อนค า  หัวหน้างาน 
   ๒. นายมานะ เฉลียว 
  ๒.๑๑.๒ งำนส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกีฬำ 
   ๑. นายไพโรจน์ สุวรรณธัช หัวหน้างาน 
  ๒.๑๑.๓ งำนส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนสุนทรียภำพ 
   ๑. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน หัวหน้างาน 
  ๒.๑๑.๔ งำนค่ำยมวยแม่แตงยิม 
   ๑. นายอภิเชษฐ์ องอาจ  หัวหน้างาน 
   ๒. นายอารุณ ชัยนันต๊ะ 
  ๒.๑๑.๕ งำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
   ๑. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน หัวหน้างาน 
  ๒.๑๑.๖ งำนเปิดบ้ำนวิชำกำร 
   ๑. นางสาวรัตนา หล่าสูงเนิน หัวหน้างาน 
  ๒.๑๑.๗ งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
   ๑. นายวชรนันท์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้างาน 
 ๒.๑๒ งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนวิชำกำร 
  ๑. นางสาวสายชล  ศรีจันทร์ดร หัวหน้างาน 
 
๓. กลุ่มงำนบุคคล 
 ๑. นางเพ็ญแข  ดรุณ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบุคคล 
 ๒. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 
 ๓. นายวชรนันท์   ทิพย์ดวงตา   เลขานุการกลุ่มงานบุคคล 
 ๓.๑ งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 
  ๑. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 
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 ๓.๒ งำนสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอนและออกจำกรำชกำร 
  ๑. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 
 ๓.๓ งำนทะเบียนประวัติและวันลำ 
  ๑. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน หัวหน้างาน 
 ๓.๔ งำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเลื่อนเงินเดือน 
  ๑. นายวชรนันท ์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้างาน 
 ๓.๕ งำนวินัยและกำรรักษำวินัยของข้ำรำชกำร บุคลำกร 
  ๑. นางเพ็ญแข  ดรุณ  หัวหน้างาน 
 ๓.๖ งำนพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร 
  ๑. นางเพ็ญแข  ดรุณ  หัวหน้างาน 
 ๓.๗ งำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
  ๑. นางเพ็ญแข  ดรุณ  หัวหน้างาน 
  ๒. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว 
  ๓. นางจรัสศรี  ตันอุด 
 ๓.๘ งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนบุคคล 
  ๑. นางสาวศรัณยา  วิชาคุณ  
 
๔. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
 ๑. นางสาวสมพร  แสงทอง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๒. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว   หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 ๓. นางสาววาสนา บุญเรือง   เลขานุการกลุ่มงานอ านวยการ 
 ๔.๑ งำนสำรบรรณ 
  ๑. นางสาวสมพร  แสงทอง  หัวหน้างาน 
  ๒. นายสนั่น  อุตรี  
 ๔.๒ งำนต้อนรับและปฏิคม 
  ๑. นางสายพิณ  ไชยวรรณ์ หัวหน้างาน 
  ๒. นายสนั่น  อุตรี  
  ๓. นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม 
  ๔. นางสาวศรัณยา วิชาคุณ 
  ๕. นางสาวถาวร ี ถนัดธนูศิลป์ 
  ๖. นางสาวกรวิกา          สมใจ 
  ๗. นางสาวเสาวนีย ์ สถาพร  
  ๘. นางสาวกัญจน์ดรัส ใจงาม  
 ๔.๓ งำนชุมชนสัมพันธ์ 
  ๑. นายวรพงษ์  เรือนแก้ว หัวหน้างาน 
  ๒. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
 ๔.๔ งำนโภชนำกำรและร้ำนค้ำโรงอำหำร 
  ๑. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว  หัวหน้างาน 
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 ๔.๕ งำนอนำมัย 
  ๑. นางสาววาสนา บุญเรือง  หัวหน้างาน 
 ๔.๖ งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ๑. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว  หัวหน้างาน 
 ๔.๗ งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
  ๑. นางสาวสมพร  แสงทอง  หัวหน้างาน 
  ๒. นายสนั่น  อุตรี   
  ๓. นางสาวกัญจน์ดรัส ใจงาม 
 
๕. กลุ่มงำนงบประมำณ 
 ๑. นางสุจิตรา  ขุนค า   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานงบประมาณ 
 ๒. นางสาวนุชจรีย ์ เงินค ามูล  หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ 
 ๓. นางสาวชนาภา จิตจ านงค์  เลขานุการกลุ่มงานงบประมาณ 
 ๕.๑ งำนบริหำรกำรเงิน 
  ๑. นางสุจิตรา  ขุนค า  หัวหน้างานการเงิน 
  ๒. นางสาวชนาภา  จิตจ านงค์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
  ๓. นางสาวนันทวรรณ  มูลงาม  เจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๕.๒ งำนบริหำรบัญชี 
  ๑. นางศรีมุกข์  ประค าสาย หัวหน้างานบัญชี 
  ๒. นางสาวกมลทิพย์   แก้วทิพย์ เจ้าหน้าที่บัญชี 
  ๓. นางสาวกรวิกา   สมใจ  เจ้าหน้าที่บัญชี 
 ๕.๓ งำนบริหำรสินทรัพย์และพัสดุ 
  ๑. นางสาวนุชจรีย ์  เงินค ามูล หัวหน้างานพัสดุ 
  ๒. นางสายพิณ     ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อ 
  ๓. นางสาวเสาวนีย ์ สถาพร   เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๕.๔ งำนตรวจสอบภำยใน 
  ๑. นางสาวบุษบา ใจค า  หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวฉันทพัฒส์ บัวรินทร์ 
  ๓. นางนัยน์ปพร  ดวงแก้ว 
 ๕.๕ งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนงบประมำณ 
  ๑. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิพย์ หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวชนาภา จิตจ านง 
 
๖. กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 ๑. นายอิทธิฤทธิ์  เทพธานี   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 ๒. นางสาวบุษบา ใจค า   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 ๓. นางสาวรุ่งนภา ผะตะสอน  เลขานุการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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๖.๑ งำนปกครองนักเรียน 
 ๑. นายอิทธิฤทธิ์  เทพธานี  หัวหน้างาน 
 ๒. นายถวิพงษ์  ก้อนค า   
 ๓. นายอภิเชษฐ์  องอาจ 
 ๔. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
 ๕. นางสาวบุษบา ใจค า 
 ๖. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต 
๖.๒ งำนกิจกรรมนักเรียน 
 ๑. นายอิทธิฤทธิ์  เทพธานี  หัวหน้างาน 
 ๒. นายถวิพงษ์  ก้อนค า 
 ๓. นายอภิเชษฐ์  องอาจ 
 ๔. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
 ๕. นายจิรฤทธี  ศรีพวก 
 ๖. นางสาวรุ่งนภา ผะตะสอน 
 ๗. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต 
 ๘. นายพงศ์ภัค    เกษตรกรอุดม 
 ๙. นายอารุณ  ชัยนันต๊ะ 
๖.๓ งำนคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑. นางสาววาสนา บุญเรือง  หัวหน้างาน 
 ๒. นายรชานนท์  ชัยค าหล้า 
 ๓. นายพงศ์ภัค   เกษตรกรอุดม 
๖.๔ งำนสภำนักเรียน 
 ๑. นายอิทธิฤทธิ์  เทพธานี  หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาววาสนา บุญเรือง 
 ๓. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต 
 ๔. นายพงศ์ภัค  เกษตรกรอุดม 
๖.๕ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. นางสาวบุษบา ใจค า  หัวหน้างาน 
 ๒. นายพุทธรามาศ สุรินทร์ 
 ๓. นายพงศ์ภัค    เกษตรกรอุดม 
๖.๖ งำนหัวหน้ำระดับชั้น 
 ๑. นางสาวกมลทิพย์   แก้วทิตย์ หัวหน้าระดับชั้น ม.ต้น  
      หัวหน้าระดับชั้น ม.๒ 
 ๒. นายถวิพงษ์         ก้อนค า  หัวหน้าระดับชั้น ม.ปลาย 
      หัวหน้าระดับชั้น ม.๕ 
 ๓. นางจรัสศรี      ตันอุด  หัวหน้าระดับชั้น ม.๑ 
 ๔. นางสุจิตรา      ขุนค า  หัวหน้าระดับชั้น ม.๓  
 ๕. นางสาวจอมทอง  พิเคราะห์งาน หัวหน้าระดับชั้น ม.๔ 
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 ๖. นางนัยน์ปพร      ดวงแก้ว  หัวหน้าระดับชั้น ม.๖  
๖.๗ งำนชมรมผู้ปกครองและครู 
 ๑. นางสาวบุษบา ใจค า  หัวหน้างาน 
 ๒. นายพงศ์ภัค    เกษตรกรอุดม 
๖.๘ งำนสมำคมศิษย์เก่ำ 
 ๑. นางสาวถาวร ี ถนัดธนูศิลป์ หัวหน้างาน 
๖.๙ งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
 ๑. นางสาววาสนา บุญเรือง  หัวหน้างาน 
 ๒. นางสาวรุ่งนภา ผะตะสอน 
 ๓. นางสาวจิระนันต์ พงศ์ธัญญาเขต  
 

๗. กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
 ๑. นางพิมม์ปภัส  พูนพงศภ์าสิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
 ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล   หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
 ๗.๑ งำนนโยบำย 
  ๑. นางพิมม์ปภัส  พูนพงศภ์าสิน หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
 ๗.๒ งำนแผนงำน 
  ๑. นางพิมม์ปภัส  พูนพงศภ์าสิน หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
  ๓. นางสาวกรวิกา สมใจ 
 ๗.๓ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  ๑. นางพิมม์ปภัส  พูนพงศภ์าสิน หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
  ๓. นางสาวกรวิกา สมใจ 
 ๗.๔ งำนสำรสนเทศโรงเรียน 
  ๑. นางสาวรชา  เสรีกุล  หัวหน้างาน 
  ๒. นายชลนท ี  บุญทา 
  ๓. นางสาวกรวิกา สมใจ 
 ๗.๕ งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
  ๑. นางพิมม์ปภัส  พูนพงศภ์าสิน หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
 ๗.๖ งำนควบคุมภำยในโรงเรียน 
  ๑. นางเบญจศีล  ชื่นจิตต์  หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล 
  ๓. นางสาวกรวิกา สมใจ 
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๘. กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๑. นายเฉลิมพล  ดอนดี  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๒. นายเสรีย ์  ขุนค า  หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๓. นางจรัสศรี  ตันอุด  เลขานุการกลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๘.๑ งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๑. นายเสรีย ์  ขุนค า  หัวหน้างาน 

๒. นางจรัสศรี   ตันอุด 
๓. นายสมเดช              จองทรัพย์ 
๔. นายถวิพงษ์   ก้อนค า 
๕. นายอิทธิฤทธิ์   เทพธานี 
๖. นายพุทธรามาศ  สุรินทร์ 
๗. นายมานะ  เฉลียว 
๘. นายปฎิญญา  พุทธานนท์ 

๘.๒ งำนยำนพำหนะ 
๑. นายเฉลิมพล  ดอนดี  หัวหน้างาน 
๒. นายมานะ  เฉลียว 

๘.๓ งำนรักษำควำมปลอดภัย 
๑. นายเสรีย ์  ขุนค า  หัวหน้างาน 
๒. นายปฏิญญา  พุทธานนท์ 
๓. นายมานะ  เฉลียว 

 ๘.๔ งำนบริกำรสำธำรณะ 
  ๑. นายไพโรจน์  สุวรรณธัช หัวหน้างาน 
  ๒. นายอิสรภาพ  ศรีสุวรรณ 
 ๘.๕ งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  
  ๑. นายเฉลิมพล  ดอนดี  หัวหน้างาน 
 
๙. กลุ่มงำนเทคโนโลยี 
 ๑. นายเฉลิมพล  ดอนดี   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานเทคโนโลยี 
 ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล   หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี 
 ๓. นายชลนท ี  บุญทา   เลขานุการกลุ่มงานเทคโนโลยี 
 ๙.๑ งำนประชำสัมพันธ์ 
  ๑. นางวรปฐมา  จองทรัพย์ หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล  
  ๓. นายชลนท ี  บุญทา 
  ๔. นายพงศ์ภัค    เกษตรกรอุดม 
 ๙.๒ งำนระบบงำนเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติกำร 
  ๑. นายเฉลิมพล  ดอนดี  หัวหน้างาน 
  ๒. นางสาวรชา  เสรีกุล  
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  ๓. นายชลนท ี  บุญทา 
  ๔. นางปรียพันธ์  มัททวีวงศ์ 
 ๙.๓ งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำนเทคโนโลยี 
  ๑. นางสาวรชา  เสรีกุล  หัวหน้างาน 
 
  ใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง และขอใหปฏิบัติ 
หนาที่อยางเต็มความสามารถและใหเกิดผลดีแกทางราชการสืบไป 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 สั่ง ณ วันที่ ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
      
 
        (นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่แตง 


