
 
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม 
ที่ ๐๖๔/256๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่พิเศษ  ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ 256๓ 
…….……………………………………………………………… 

 เพ่ือให้การบริหารงานและการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ  กระทรวง ศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา  39  วรรค  1  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครูและลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  จึงแต่งตั้งข้าร าชการครูและลูกจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่   
ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมกำรบริหำร   มีหน้าที่  ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการตามสายงาน   ประกอบด้วย 

  1.1 นายกัมพล ภิมาลย์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางวีณารัตน์ พรมมา   ผช.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
  1.๓ นางอมรพรรณ สุชนก         ผช.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
  1.๔ นางนริศรา หงษ์หนึ่ง    ผช.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
  1.๕ นางนิภาพร กันยะมี  ผช.กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 2.   คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน     
ตามสายงานประกอบด้วย 

  2.1  นางพิกุล               เข้มขัน ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2.2  นายสมศักดิ์ หอมเนียม ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  2.3  นางวีณารัตน์ พรมมา ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  2.4  นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์ ที่ปรึกษากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 3.  คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  มีหน้าที่  ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและให้
ค าปรึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งวิเคราะห์  สังเคราะห์และด าเนินการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  3.1  นายกัมพล ภิมาลย์  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางวีณารัตน์ พรมมา       กรรมการ 
  3.๓  นางอมรพรรณ สุชนก  กรรมการ 
  3.๔  นางสุรางค์ ถิ่นสุข  กรรมการ 
  3.๕  นายเชาวรินทร ์ สีใหม่  กรรมการ 
  3.๖  นายทศพร มั่งค่ัง  กรรมการ 
  3.๗  นางศิรินุช หอมเนียม  กรรมการ 
  3.๘  นางปิยธิดา โพธิ์ประภา  กรรมการ 
                3.๙  นายณัฐพล             บุญชุม                 กรรมการ            
  3.10  นางนริศรา หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑1  นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที่   ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                  
โดยร่วมวางแผน  ด าเนินงาน ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ประกอบด้วย 
  4.1 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    นำงวีณำรัตน์  พรมมำ   
   1)  งำนส ำนักงำนและธุรกำร   ประกอบด้วย 
    (1)  นางวีณารัตน์ พรมมา ประธานกรรมการ 
    (2)  นางสาวสุกัญญา ธิมาเกตุ กรรมการ 
    (3) นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการและเลขานุการ 
   2)  งำนสำรบรรณโรงเรียน   ประกอบด้วย 
      นางพนิตา  หงษ์สามสิบหก ประธานกรรมการ 
   3)  งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร   ประกอบด้วย 
    (1)  นางวีณารัตน์ พรมมา ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 

 (๓)  นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการ 
 (๔)  นางพิกุล เข้มขัน กรรมการและเลขานุการ 

   4)  งำนกำรสรรหำ  กำรบรรจุแต่งตั้งและกำรออกจำกรำชกำร   ประกอบด้วย 
    (1)  นางวีณารัตน์ พรมมา ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 
    (๓)  นางพิกุล เข้มขัน กรรมการและเลขานุการ 
   5)  งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง (กำรเสนอขอเลื่อนต ำแหน่ง) ประกอบด้วย 

   (1)  นางพิกุล เข้มขัน ประธานกรรมการ 
   (๒)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 

     (๓)  นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการและเลขานุการ 
   6) งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย 
     (1)  นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์ ประธานกรรมการ 
     (๒)  นางอมรพรรณ                สุชนก                     กรรมการ 
                                   (3)  นางปิยธิดา โพธิ์ประภา กรรมการและเลขานุการ 
   7) งำนชมรมศิษย์เก่ำ  ประกอบด้วย 
     (1)  นางอมรพรรณ สุชนก ประธานกรรมการ 
     (๒)  นางพิกุล เข้มขัน กรรมการ 
                                   (3)  นางสุรางค์                    ถิ่นสุข                      กรรมการ 
     (4) นางวีณารัตน์ พรมมา กรรมการ 
     (๕)  นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์ กรรมการ  
     (๖)  นายสมศักดิ์ หอมเนียม กรรมการ 
     (๗) นางนริศรา หงษ์หนึ่ง กรรมการ 
     (๘) นางสาวปรางมาศ เมืองพรม กรรมการ 
     (๙) นางสาวรัชนียา ปันด ิ กรรมการ 
     (๑๐) นายณัฐพล บุญชุม กรรมการและเลขานุการ 
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   8) งำนจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร  ประกอบด้วย 
     (1)  นางวีณารัตน์ พรมมา ประธานกรรมการ 

   (๒)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 
     (๓)  นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการ 
     (๔)  นางพิกุล เข้มขัน กรรมการและเลขานุการ 
        9) งำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ประกอบด้วย 
    (1)  นางวีณารัตน์ พรมมา ประธานกรรมการ 

   (๒)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 
    (๓)  นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการ 
    (๔)  นางพิกุล เข้มขัน กรรมการและเลขานุการ 
        10) งำนทะเบียนประวัติและกำรเสนอขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และกำรขอมีบัตร
ประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   ประกอบด้วย 
    (1)  นางพิกุล เข้มขัน ประธานกรรมการ 

   (๒)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 
    (๓)  นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการและเลขานุการ 
   11) งำนส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้ำงขวัญก ำลังใจ   ประกอบด้วย 
    (1)  นางพิกุล เข้มขัน ประธานกรรมการ 

   (๒)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 
    (๓)  นางพิชญาภา ประมายันต์ กรรมการ 
    (๔)  นางพนิตา หงษ์สามสิบหก กรรมการ  
    (๕) นางสาวสุกัญญา ธิมาเกตุ กรรมการและเลขานุการ 
  4.2  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  

           นำงนริศรำ  หงษ์หนึ่ง 
   1)  งำนส ำนักงำนและธุรกำร   ประกอบด้วย 

 (1)  นางปิยธิดา โพธิ์ประภา ประธานกรรมการ 
 (๒)  นายเชาวรินทร์ สีใหม่ กรรมการ 
 (๓)  นางสาวรัชนียา ปันด ิ กรรมการ 
 (๔) นางสาวจีราวัจน์ แสงค า กรรมการและเลขานุการ 

   2)  งำนวัดผล  ประเมินผลกำรศึกษำและเทียบโอนผลกำรเรียน  ประกอบด้วย 
    (1)  นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา กรรมการ 
    (3)  นางสาวปรางมาศ เมืองพรม กรรมการ 
    (4)  นางนริศรา หงษ์หนึ่ง กรรมการและเลขานุการ 
   3)  งำนนิเทศกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
    (1)   นายกัมพล ภิมาลย์ ประธานกรรมการ 
    (2)  นางสุรางค์ ถิ่นสุข กรรมการ 
    (3)  นางศิรินุช หอมเนียม กรรมการ 
    (4)  นางอมรพรรณ สุชนก กรรมการ 
    (5)  นายณัฐพล บุญชุม กรรมการ 
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    (6)  นายเชาวรินทร์ สีใหม่ กรรมการ 
    (7)  นายทศพร มั่งค่ัง กรรมการ 
    (๘)  นางวีณารัตน์ พรมมา กรรมการ 
    (๙)  นางพิชญาภา ประมายันต์ กรรมการ 
    (๑๐)  นางนริศรา หงษ์หนึ่ง กรรมการและเลขานุการ 
    4)  งำนแนะแนว  ประกอบด้วย 
    (1)  นายเชาวรินทร์ สีใหม่ ประธานกรรมการ 
    (๒) นางนริศรา หงษ์หนึ่ง กรรมการ 
    (๓) นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา กรรมการ 
    (๔) นางสาวจีราวัจน์ แสงค า กรรมการและเลขานุการ 
    4.1)  งำนแนะแนวกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
          (1)  นายเชาวรินทร ์ สีใหม่  ประธานกรรมการ 
          (๒)  นางปิยธิดา โพธิ์ประภา  กรรมการ 

        (๓)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ 
        (๔)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ 
        (๕)  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการ 

    (๖)  นางวีณารัตน์  พรมมา   กรรมการ 
       (๗)  นางสาวจีราวัจน์ แสงค า  กรรมการและเลขานุการ 
    4.2)  งำนทุนกำรศึกษำและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) ประกอบด้วย 
       (1)  นางสาวจีราวัจน์ แสงค า  ประธานกรรมการ 
      (2) นางนริศรา หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
   5)  งำนห้องสมุด  และงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย 

งำนห้องสมุด 
    (1)  นางอมรพรรณ  สุชนก   ประธานกรรมการ 
    (2)  นายสมนึก  ยอดเถ่ือน  กรรมการ 
    (๓)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (๔)  นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการและเลขานุการ 

งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
    (1)  นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง   ประธานกรรมการ 
                                   (2)  นางศิรินุช                     หอมเนียม  กรรมการ 
                                   (3)  นางอมรพรรณ                สุชนก   กรรมการ 
                                   (4)  นายณัฐพล                    บุญชุม   กรรมการ 
                                   (5)  นายเชาวรินทร์                สีใหม่   กรรมการ 
                                   (6)  นายทศพร                     มั่งค่ัง   กรรมการ 
    (7)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
    (8)  นางวีณารัตน์  พรมมา   กรรมการ 
    (9)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ 
    (10)  นายสมนึก  ยอดเถ่ือน  กรรมการ 
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    (๑๑)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ 
    (1๒)  นายยุทธยา  ขัดสม   กรรมการและเลขานุการ 
   6)  งำนทะเบียนนักเรียนและกำรรับนักเรียน   ประกอบด้วย 
    (1)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า   กรรมการ 
    (3)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ 
    (๔)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่   กรรมการ 
    (๕)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการและเลขานุการ  
   7)  ปฏิบัติงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
    (1)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า   กรรมการ 
    (3)  นางศิรินุช  หอมเนียม  กรรมการ 
    (4)  นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการ 
    (5)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 
    (6)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
   8)  งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ   ประกอบด้วย 

 (1)  นายยุทธยา  ขัดสม   ประธานกรรมการ 
    (๒)  นายสมนึก  ยอดเถ่ือน  กรรมการ 
    (๓)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ 
    (๔)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการ 
    (๕)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการและเลขานุการ 
   9)  งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
    (1)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางศิรินุช  หอมเนียม  กรรมการ 
    (3)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
    (4)  นางอมรพรรณ  สุชนก   กรรมการ 
    (5)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
    (6)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่   กรรมการ 
    (7)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า   กรรมการ 
    (8)  นางวีณารัตน์  พรมมา   กรรมการ 
    (9)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 
                                   (1๐)  นายณัฐพล                  บุญชุม                      กรรมการ 
    (๑๑)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (1๒)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
   10)  งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้   ประกอบด้วย 

  (1)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางศิรินุช  หอมเนียม  กรรมการ 
    (3)  นางอมรพรรณ  สุชนก   กรรมการ 
    (4)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
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    (5)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่   กรรมการ 
    (6)  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการ 
    (7)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
    (8)  นางวีณารัตน์  พรมมา   กรรมการ 
     (๙)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 
    (๑๐)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (1๑)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการและเลขานุการ 
   11)  งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน  ประกอบด้วย 

(1)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า   ประธานกรรมการ 
(2)  นางศิรินุช  หอมเนียม  กรรมการ 
(3)  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการ 
(4)  นางสาวปรางมาศ            เมืองพรม                   กรรมการ 
(5)  นางอมรพรรณ  สุชนก   กรรมการ 
(6)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
(7)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่   กรรมการ 
(8)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
(9)  นางวีณารัตน์  พรมมา   กรรมการ 
(10)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ 
(11)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 

    (๑๒)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
(1๓)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 

   12)  งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
(1)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  ประธานกรรมการ 
(2)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ  
(3)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่   กรรมการ 
(4)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ  
(5)   นายสมนึก  ยอดเถ่ือน  กรรมการ 
(6)  นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง   กรรมการ 
(7) นายยุทธยา  ขัดสม   กรรมการและเลขานุการ 

   13)  งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ประกอบด้วย 
                               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
             (1)  นางพิชญาภา  ประมายันต์         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            (2)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  ครูผู้สอน  
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                      (1)  นายทศพร  มั่งค่ัง          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                      (2)  นางสาววันเพ็ญ          แซ่ตั้ง   ครูผู้สอน 
                      (3)  นางสาวปรางมาศ       เมืองพรม  ครูผู้สอน     
    (4)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  ครูผู้สอน 
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    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
             (1)  นายเชาวรินทร์          สีใหม่        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             (2)  นายสมนึก  ยอดเถ่ือน  ครูผู้สอน 
                    (๓)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  ครูผู้สอน    
    (๔)  นายยุทธยา  ขัดสม  ครูผู้สอน 
    (๕)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า  ครูผู้สอน 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
    (1) นางวีณารัตน์  พรมมา        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    (2) นางพิกุล  เข้มขัน  ครูผู้สอน 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 
                   นายณัฐพล  บุญชุม        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
     นางอมรพรรณ  สุชนก        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
             (1)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             (2)  นายสมศักดิ์    หอมเนียม  ครูผู้สอน  
    (3)  นางนิภาพร  กันยะมี  ครูผู้สอน  
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
             (1)  นางศิรินุช   หอมเนียม        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    (2) นางสาวรัชนียา  ปันด ิ  ครูผู้สอน 
    (3) นางสาวสุกัญญา  ธิมาเกตุ  ครูผู้สอน 
    กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
       นำงปิยธิดำ    โพธิ์ประภำ   ประธำนกรรมกำร  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
    (1)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่         หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
    (2)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม         หัวหน้ากิจกรรมเยาวชนจิตอาสา 
    (3)  นางสุรางค์        ถิ่นสุข            หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
    (4)  นายสมศักดิ์       หอมเนียม       หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    (5)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
    (6)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 
         14) งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
             (1)  นางวีณารัตน์  พรมมา  ประธานกรรมการ 
             (2)  นางพิกุล                   เข้มขัน  กรรมการ 
                                   (3)  นายทศพร                    มั่งคั่ง                        กรรมการ 
    (๔)  นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
    (๕)  นางสาวสุกัญญา  ธิมาเกตุ  กรรมการ 
    (๖)  นายสมศักดิ์  หอมเนียม  กรรมการ 
    (๗)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (๘)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่  กรรมการ 
    (๙) ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
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    (๑๐) นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการและเลขานุการ  
   1๕)  งำนนักเรียนพิเศษเรียนร่วม    ประกอบด้วย 
    (1)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ 
    (๓)  นางสาวปรางมาศ      เมืองพรม  กรรมการ 
    (๔)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 
    (๕)  นายยุทธยา  ขัดสม  กรรมการและเลขานุการ 
   1๖)  งำนสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
    (1)   นายเชาวรินทร์  สีใหม่  ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางนิภาพร  กันยะมี  กรรมการ 
    (๓)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการ 
    (๔)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า  กรรมการ 
    (๕) นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ 
    (๖)  นายสมนึก  ยอดเถ่ือน  กรรมการ 
    (๗)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (๘)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ 
    (๙) นายยุทธยา  ขัดสม  กรรมการและเลขานุการ 
   1๗)  งำนพัฒนำกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  ประกอบด้วย   
    (1)   นางนริศรา              หงษ์หนึ่ง  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางอมรพรรณ  สุชนก   กรรมการ 
    (๓)  นางกรรณิการ์     อ้อสถิตย์  กรรมการ 
    (๔)  นางปิยธิดา              โพธิ์ประภา  กรรมการ 
    (๕)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
    (๖) นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (๗) นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการ 
    (๘) นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
    (๙) นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการ 
    (1๐) นายยุทธยา  ขัดสม   กรรมการ 
    (1๑)  นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง   กรรมการ 
    (1๒) นายสมศักดิ์  หอมเนียม  กรรมการ 
    (1๓) นางศิรินุช  หอมเนียม  กรรมการ 
    (1๔) นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการและเลขานุการ 
    1๘)  งำนสถำนศึกษำพอเพียง   ประกอบด้วย 
    (1)  นางวีณารัตน์  พรมมา   ประธานกรรมการ 
    (2)  นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง   กรรมการ 
    (3)  นางพิกุล  เข้มข้น   กรรมการ 
    (๔)  นายยุทธยา   ขัดสม   กรรมการ  
    (๕)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
             (๖)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ 
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                                   (7)  นางสาวปรางมาศ            เมืองพรม                   กรรมการ 
    (8)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า   กรรมการ 
    (๙)  นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการ 
    (๑๐) นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
    (๑๑) นายสมศักดิ์  หอมเนียม  กรรมการ 
    (๑๒) นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการและเลขานุการ 
                         ๑๙)  งำนโครงกำรประชำรัฐ   ประกอบด้วย 
    (1)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
    (๓)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (๔)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการ 
    (๕)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
    (๖)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
   4.3  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
    นำงอมรพรรณ  สุชนก  
   1)  งำนส ำนักงำนและธุรกำร  ประกอบด้วย 

  (1)  นายยุทธยา  ขัดสม ประธานกรรมการ 
   (2)  นางสาวรัชนียา  ปันด ิ กรรมการ 

  (3) นางพนิตา    หงษ์สามสิบหก กรรมการและเลขานุการ 
   2)  งำนจัดท ำ จัดสรร และเสนอของบประมำณ  ประกอบด้วย 
    (1)  นางอมรพรรณ  สุชนก ประธานกรรมการ 
    (2)  นายสมศักดิ์  หอมเนียม กรรมการ 
    (3)  นางพิชญาภา  ประมายันต์ กรรมการ 
    (4)  นางพนิตา    หงษ์สามสิบหก กรรมการและเลขานุการ 
.   3)  งำนบริหำรกำรเงิน  ประกอบด้วย 
    (1)  นายยุทธยา  ขัดสม ประธานกรรมการ 
    (2)  นางนิภาพร             กันยะมี เจ้าหน้าที่การเงิน 
   4)  งำนกำรบัญชี   ประกอบด้วย 
    (1)  นางอมรพรรณ  สุชนก ประธานกรรมการ 
    (2)  นางสาวสุกัญญา  ธิมาเกตุ กรรมการ 
    (3) นางพนิตา    หงษ์สามสิบหก กรรมการและเลขานุการ 
   5)  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์  ประกอบด้วย 
    (1)  นางอมรพรรณ  สุชนก ประธานกรรมการหน่วยพัสดุ 
    (2)  นางพิชญาภา  ประมายันต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
    (3)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า เจ้าหน้าที่  
    (4)  นางสาวสุกัญญา  ธิมาเกตุ กรรมการ 
    (5)   นางพนิตา    หงษ์สามสิบหก กรรมการและเลขานุการ 
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   6)  งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนผลกำรใช้เงิน  ประกอบด้วย 
    (1)  นางอมรพรรณ  สุชนก ประธานกรรมการ 
    (2)  นางพิชญาภา  ประมายันต์ กรรมการ 
    (3)  นางนิภาพร             กันยะมี กรรมการและเลขานุการ 
   7)  งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

  (1)  นางนิภาพร             กันยะมี ประธานกรรมการ 
  (2)  นายยุทธยา  ขัดสม กรรมการและเลขานุการ 

   8)  งำนจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน   ประกอบด้วย 
    (1)   นายกัมพล  ภิมาลย์ ประธานกรรมการ 
    (2)  นางวีณารัตน์  พรมมา กรรมการ 
    (3)  นางนิภาพร    กันยะมี กรรมการ  
    (๔)  นางอมรพรรณ  สุชนก กรรมการ 
    (๕)   นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง กรรมการ 
    (๖) นางอมรพรรณ  สุชนก กรรมการและเลขานุการ 
   9)  งำนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน  ประกอบด้วย 
    (1)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม ประธานกรรมการ 
    (2)  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน กรรมการ 
    (3)  นางพิกุล  เข้มขัน กรรมการ 
    (๔)  นางนิภาพร  กันยะมี กรรมการ 
    (๕)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง กรรมการและเลขานุการ 
   10) งำนกองทุนกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
    (1)  นางพิกุล  เข้มขัน ประธานกรรมการ  
    (2) นางสาวจีราวัจน์  แสงค า กรรมการ 
    (3) นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม กรรมการ 
    (4) นายทศพร  มั่งค่ัง กรรมการ 
    (5) นายยุทธยา  ขัดสม กรรมการและเลขานุการ 
   11)  งำนสวัสดิกำรออมทรัพย์โรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม  ประกอบด้วย 
     (1)  นายกัมพล  ภิมาลย์  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  รองประธานกรรมการ 
    (3)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  ผู้จัดการ 
    (4)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  รองผู้จัดการ 
    (๕)  นางพิกุล  เข้มขัน  กรรมการ 
    (๖)  นางวีณารัตน์  พรมมา  กรรมการ 
    (๗)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่  กรรมการ 
    (๘)  นายทศพร  มั่งค่ัง   ผู้ตรวจสอบบัญชี  
    (๙)  นางอมรพรรณ  สุชนก     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
~ ๑๑ ~ 

   12)  งำนบริหำรเงินกองทุนจำกกำรบริจำค   ประกอบด้วย 
    (1)  นายยุทธยา  ขัดสม   ประธานกรรมการ 
    (2) นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  กรรมการ 
    (๓)  นางอมรพรรณ  สุชนก   กรรมการ 
    (๔)  นางพิกุล  เข้มขัน   กรรมการและเลขานุการ 
          13)  งำนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center)  ประกอบด้วย 
    (1)  นางปิยธิดา    โพธิ์ประภา  ประธานกรรมการ 
    (2)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
    (3) นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการและเลขานุการ 
    4.4  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
    นำงนิภำพร  กันยะมี 
   1)  งำนส ำนักงำนและธุรกำร   ประกอบด้วย 

  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  ประธานกรรมการ 
 2)  งำนดูแลอำคำรสถำนที่  สภำพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์   ประกอบด้วย 

    (1)  นายสมศักดิ์  หอมเนียม  ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการ 
    (๓)  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการและเลขานุการ 
   3)  งำนประชำสัมพันธ์เพื่อกำรศึกษำและงำนสัมพันธ์ชุมชน   ประกอบด้วย 
    (1)  นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์  ประธานกรรมการ 
    (2)  นางอมรพรรณ  สุชนก   กรรมการ 
    (3)  นางพิกุล  เข้มขัน   กรรมการ 
    (4)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 
    (5)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการและเลขานุการ 
   4)  งำนโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 

 (1)  นายทศพร  มั่งค่ัง   ประธานกรรมการ 
 (2)  นายสมนึก  ยอดเถ่ือน  กรรมการ 
 (3)  นายยุทธยา  ขัดสม   กรรมการ 
 (4)  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการและเลขานุการ 

   5)  งำนอนำมัยโรงเรียน   ประกอบด้วย 
    (1)  นางสาวจีราวัจน์       แสงค า   ประธานกรรมการ 
    (2)  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการและเลขานุการ 
   6)  งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน  ประกอบด้วย 
    (1)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการ 
    (๓)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการ 
    (๔)  นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา  กรรมการ 
    (๕)  นางสาวจีราวัจน์  แสงค า   กรรมการ 
    (๖)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการและเลขานุการ 
 



 
~ ๑๒ ~ 

   ๗)  งำนสวัสดิกำรน้ ำดื่มโรงเรียน  ประกอบด้วย 
    (๑)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางนิภาพร  กันยะมี   กรรมการ 
    (๓)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการ 
    (๔)  นายเชาวรินทร์  สีใหม่   กรรมการ 
    (๕)  นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
   ๘)  งำนโภชนำกำร  ประกอบด้วย 

 งำนโภชนำกำร 
 (1)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   ประธานกรรมการ 
 (2)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 

    (3)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการและเลขานุการ 
          ๙)  งำนปฏิคม   ประกอบด้วย 
    (1)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข   ประธานกรรมการ 
    (2)  นางพิชญาภา  ประมายันต์  กรรมการ 
    (3) นางสาธิลา  กันทะวงศ์  กรรมการ 
    (4)  นางสาวรัชนียา  ปันด ิ   กรรมการ 
    (5) นางสาวสุกัญญา  ธิมาเกตุ   กรรมการ 
    (6) นางพนิตา  หงษ์สามสิบหก  กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๐)  งำนนักกำรภำรโรง   ประกอบด้วย 
          นายสมศักดิ ์ หอมเนียม  ประธานกรรมการ 
   1๑) งำนยำนพำหนะ      ประกอบด้วย 
    (1)  นางศิรินุช หอมเนียม  ประธานกรรมการ 
    (๒) นายสมนึก ยอดเถ่ือน  กรรมการ 
    (๓) นายสมศักดิ์ หอมเนียม  กรรมการ 
    (๔) นายยุทธยา ขัดสม   กรรมการ 
    (๕) นายเชาวรินทร์ สีใหม่   กรรมการ 
    (๖) นายวินัย ค าเหมือง  กรรมการ 
    (๗) นายณัฐพล บุญชุม   กรรมการ 
    (๘) นายทศพร มั่งค่ัง   กรรมการและเลขานุการ 
                       1๒) งำนส่งเสริมกิจกรรมสภำนักเรียน และประชำธิปไตย   ประกอบด้วย 
    (1)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  ประธานกรรมการ 
    (2)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการและเลขานุการ 
   1๓) งำนส่งเสริมวินัยและแก้ไขควำมประพฤติของนักเรียน งำนต ำรวจนักเรียน ประกอบด้วย 

นำยทศพร   ม่ังคั่ง   ประธำนกรรมกำร   งำนส่งเสริมวินัย  และแก้ไขควำมประพฤติของนักเรียน 
    ระดับ  ม.ต้น  และ ม.ปลำย  (ชำย) 
     (1)  นายทศพร   มั่งค่ัง  ประธานกรรมการ 
     (2)  นายสมนึก   ยอดเถ่ือน กรรมการ 
     (๓)  นายสมศักดิ์  หอมเนียม กรรมการ 
     (๔)  นายณัฐพล  บุญชุม  กรรมการและเลขานุการ 



 
~ ๑๓ ~ 

    ระดับ  ม.ต้น  และ ม.ปลำย (หญิง) 
     (4)  นางนิภาพร  กันยะมี  ประธานกรรมการ 
     (5)  นางสุรางค์  ถิ่นสุข  กรรมการ 
     (๖)  นางวีณารัตน์  พรมมา  กรรมการ 
     (๗)  นางพิกุล   เข้มขัน  กรรมการ 
     (๘)  นางสาวปรางมาศ เมืองพรม กรรมการและเลขานุการ 
   1๔) งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประกอบด้วย 
    (1)  นางนิภาพร  กันยะมี   ประธานกรรมการ 
    (๒)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการ 
    (๓)  ครูที่ปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
    (๔)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการและเลขานุการ 
   1๕) งำนเวรยำม ประกอบด้วย 
    (1)  นางนิภาพร  กันยะมี   ประธานกรรมการ 
    (๒)  นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
    (๓)  นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม  กรรมการและเลขานุการ 
   1๖) งำนพัฒนำสุขภำพและสร้ำงภูมิคุ้มกันสำรเสพติดและโรคเอดส์   ประกอบด้วย 
    (1)  นายทศพร  มั่งค่ัง   ประธานกรรมการ 
    (๒)  นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการและเลขานุการ
    
  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการสืบไป 
 

                                สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.  256๓ 
 

 

                                                                          
                                                            (นายกัมพล  ภิมาลย์) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม       

 
 


