
 

 

 ค าส่ังโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
ท่ี    65  / 2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการมอบหมายงานรับผิดชอบในหน้าท่ี  ปีการศึกษา 2563 
......................................................... 

 การบริหารงานจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น ครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  โดยการร่วมคิด ร่วมกันท างาน และร่วมรับผิดชอบงานท่ีได้
มอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย  ส าเร็จด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  จึงแต่งต้ังข้าราชการ
ครูรับผิดชอบปฏิบัติงาน และก ากับ ติดตามงานของฝ่ายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. นายลักษไชย  มลอุ่น    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 

มีหน้าท่ี อ านวยการ  ดูแล ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงาน การบริหารงานท้ัง  4  ฝ่ายงาน
ดังต่อไปนี้ 
  1. งานบริหารวิชาการ  2. งานบริหารงบประมาณ  
  3. งานบริหารงานบุคคล  4. งานบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 2. ฝ่ายงานวิชาการ มีหน้าท่ี ปฏิบัติงาน  ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผลฝ่ายงานวิชาการและงานอื่น ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 

ระดับก่อนประถม  (ปฐมวัย) 
1.นางนันทนา  แพละออง    ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
2. นางสาวอรพินท์  จีนกิ้ม   รองหัวหน้าสายช้ัน 
3. นางสาวสุวรรณี  แก้วเพ็ชร   กรรมการ 
4. นางสาวรัตติยา  ทองสุข   กรรมการ 
5. นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ    กรรมการ 
6. นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ   กรรมการ 
7. นางสาวเสาวลีย์  สิมะรังสรรค์   กรรมการ 
8. นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร   กรรมการ/เลขานุการ 

 
ระดับประถมศึกษา 

1. นางราตรี  สมบัติ    รองผู้อ านวยการ 
2. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน   กรรมการ 
3. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน ์   กรรมการ 
4. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต   กรรมการ 
5. นางสุจินต์    ทองขาว    กรรมการ 



 

 

6. นางกมเลศ  ประสมศรี    กรรมการ 
7. นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน   กรรมการ 
8. นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
9. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก   กรรมการ 
10. นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์   กรรมการ 
11. นางโสภา  สุขเจริญ    กรรมการ 
12. นายอรรถพล  หลีนิ่ง    กรรมการ 
13. นางบรรจง  สว่างวงศ์    กรรมการ 
14. นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่   กรรมการ 
15. นางสาววาสนา  สุมาตรา   กรรมการ 
16. นางสาวภัทรา  นาคสิงห์   กรรมการ 
17. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร   กรรมการ 
18. นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต    กรรมการ 
19. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ   กรรมการ/เลขานุการ 
 

 

ระดับมัธยมศึกษา 
1. นางจันทิมา  อินทรมาตย์   ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ           
2. นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ   กรรมการ 
3. นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
4. นางพิริยา  ทองย้อย    กรรมการ 
5. นางสาววิธุดา  คงมณี    กรรมการ 
6. นางชุติมา  สังข์ประภัสสร   กรรมการ 
7. นายศิริศักด์ิ  ปิดเมือง    กรรมการ 
8. นางสาววัชราภรณ์   กล่ินอ่อน   กรรมการ 
9. นางสุภาวดี  พักกระสา    กรรมการ 
10. นายเจนณรงค์  เกตุนวล   กรรมการ 
11. นายจิตตินันท์  แก้วผอม   กรรมการ 
12. นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ   กรรมการ 
13. นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์   กรรมการ 
14. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์   กรรมการ 
15. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด   กรรมการ 
16. นางสาวกนกวรรณ   สมวงศ์   กรรมการ 
17. ว่าท่ี ร.ต.หญิงพจนา  ช่ืนจันทร์  กรรมการ/เลขานุการ 



3. ฝ่ายการเงิน พัสดุ มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน ดูแลก ากับ ติดตาม ประเมินผลฝ่ายงานงบประมาณและงานอื่น ๆ 
ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 
  งานการเงิน 
  1. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี    รองผู้อ านวยการ 
  2. นางสาวอัญมณี  โอสถ   หัวหน้างานการเงิน 

 3. นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
4. นางกมเลศ  ประสมศรี    เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
5. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
6. นางสาวกนกวรรณ   สมวงศ์   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
7. นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์   เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
งานพัสดุและสินทรัพย ์

               1. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี    หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  2. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   
               3. นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  4. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  5. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน         ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  6. นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 7. นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 

 4. ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน  ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผลฝ่ายงานบริหารงาน
บุคคลและงานบริหารทั่วไปและงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี    รองผู้อ านวยการ 
นางสาวอัญมณี   โอสถ    รองผู้อ านวยการ 
นางราตรี  สมบัติ     รองผู้อ านวยการ 
นางนันทนา  แพละออง    กรรมการ 
นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ   กรรมการ 
นางวัลภา  พัฒนสมบัติ    กรรมการ 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม    กรรมการ 
นายพรภิรมย์  ทองร่วง     กรรมการ 
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต   กรรมการ  
นางบรรจง  สว่างวงศ์    กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 



 

 

5. ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน  ดูแล ก ากับ ติดตาม ประเมินผลฝ่ายงานบริหารงาน
บุคคลและงานบริหารทั่วไปและงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี    รองผู้อ านวยการ  
นายจิตตินันท์  แก้วผอม    กรรมการ 
นายทรงกลด  สุภาวะ    กรรมการ 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ    กรรมการ 
นางสุวภรย์  ติลภัทร    กรรมการ 
นายพรภิรมย์   ทองร่วง    กรรมการ 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล    กรรมการ 
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ    กรรมการ 
นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์   กรรมการ 
นายศิริศักด์ิ  ปิดเมือง    กรรมการ 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์   กรรมการ/เลขานุการ 

 6. งานธุรการ-งานสารบรรณ  มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน ธุรการ-งานสารบรรณ ตามขอบข่ายบทบาทหน้าท่ี 
ภารกิจงานของธุรการโรงเรียน   มีผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
               1. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด  หัวหน้างาน   
               2. นางสาวนฤภรณ์  ปิ่นจอม   เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  3. นางสาวปรียาภรณ์  วีระกุล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

 7. งานกิจการนักเรียนและฝ่ายปกครอง มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน ดูแล นักเรียนให้อยู่ในระเบียบของโรงเรียน                          
มีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี    หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  2. นายจิตตินันท์  แก้วผอม    รองหัวหน้าคณะท างาน  
  3. นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ   คณะท างาน 
  4. นายทรงกลด  สุภาวะ     คณะท างาน 
  5. นายพรภิรมย์  ทองร่วง    คณะท างาน 
  6. นายเอกพันธ์  เจริญศิริ    คณะท างาน 
  7. นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์    คณะท างาน 
  8. นายเจนณรงค์  เกตุนวล   คณะท างาน 
  9. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด   คณะท างาน 
  10. นายศิริศักด์ิ  ปิดเมือง    คณะท างาน 
  11. นายธนพล  อุ่นเสียม     คณะท างาน 
  12. ครูประจ าช้ันทุกระดับช้ัน    คณะท างาน 
  13. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์   เลขานุการ 



 

 

8. งานทะเบียนนักเรียน  มีหน้าท่ีปฏิบัติงาน ด้านทะเบียนนักเรียนเล่มใหญ่ และในระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  1. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี    หัวหน้างานทะเบียน 
  2. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
  3. นางสาวอุบลวรรณ   ปัญนะ   ผู้ช่วยนายทะเบียน 
  4. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร   เจ้าหน้าท่ีทะเบียนนักเรียน 
  5. นาสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์   เจ้าหน้าท่ีทะเบียนนักเรียน 
  6. นายอรรถพล  หลีนิ่ง     เจ้าหน้าท่ีทะเบียนนักเรียน 
 

9. งานแนะแนว  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านกิจกรรมแนะแนวให้คลอบคลุมท้ังด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และ
ด้านสังคม  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายเป็นฐานในการเรียนรู้ และดูแลความเรียบร้อย
ของห้องปฏิบัติการแนะแนว  ดังนี ้
  1. นางสาวอัญมณี  โอสถ   ประธาน 
  2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง   รองประธาน 
  3. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ  กรรมการ  
  4. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร  กรรมการ 
  5. นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต  กรรมการ 
  6. นางพิริยา  ทองย้อย     กรรมการ 
  7. นางสาววิธุดา  คงมณี   กรรมการ 
  8. นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์  กรรมการ 
  9. นางชุติมา  สังข์ประภัสสร  กรรมการ 
  10. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด  กรรมการ/เลขานุการ 

10. งานห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  มีหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานด้านส่ือเทคโนโลยีใน
ห้องสมุดประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ 
 ฝ่ายอ านวยการ 
  1. นายลักษไชย  มลอุ่น    ประธาน 
  2. นางสาวอัญมณี  โอสถ   รองประธาน 
  3. นางราตรี  สมบัติ     รองประธาน 
  4. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี   รองประธาน 
  5. นางบรรจง  สว่างวงศ์    กรรมการ 
  6. นางนันทนา  แพละออง  กรรมการ 
  7. นางจันทิมา  อินทรมาตย์   กรรมการ 
 
 



 

 

 
 ฝ่ายด าเนินงาน 
  1. นางราตรี  สมบัติ     หัวหน้างานวิชาการ  ประธาน 
  2. นางจันทิมา  อินทรมาตย์  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับมัธยม   รองประธาน 
  3. นางนันทนา  แพละออง  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย กรรมการ 
  4. นางอรพินท์  จีนกิ้ม     ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  5. นางสาวรัตติยา  ทองสุข   ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  6. นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ   ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  7. นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร   ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  8. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร  ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
  9. นายเอกพันธ์  เจริญศิริ   ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
  10. นายอรรถพล  หลีนิ่ง   ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
  11. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ   ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
  12. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก   ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
  13. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์   ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  14. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพจนา  ช่ืนจันทร์  ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  15. นางสุภาวดี  พักกระสา  ครู  บรรณารักษ์        กรรมการ/เลขานุการ 
  16. นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอ่อน   ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
 11.ห้องพิเศษต่างๆ   มีหน้าท่ีปฏิบติังาน , ประสานงาน  ดูแล รักษา ให้บริการห้องต่างๆ     
มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
   ห้องสวัสดิการร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี    ประธาน   
  2. นางบรรจง  สว่างวงศ์  รองประธาน 
  3. นางศรีวิลัย  มลอุ่น   กรรมการ 
  4. นางชุติมา  สังข์ประภัสสร  กรรมการ 
  5. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก  กรรมการ 
  6. นายอรรถพล  หลีนิ่ง   กรรมการ 
  7. นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว   กรรมการ 
  8. นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
  9. นายเอกพันธ์  เจริญศิริ   กรรมการ 
  10. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร กรรมการ/เลขานุการ 
  
 
 
 



 

 

 

   ห้องสมุด  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  ฝ่ายด าเนินงาน 
  1. นางราตรี  สมบัติ     หัวหน้างานวิชาการ  ประธาน 
  2. นางจันทิมา  อินทรมาตย์  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับมัธยม   รองประธาน 
  3. นางนันทนา  แพละออง  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย กรรมการ 
  4. นางอรพินท์  จีนกิ้ม     ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  5. นางสาวรัตติยา  ทองสุข   ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  6. นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ   ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  7. นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร   ครู ระดับช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  8. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร  ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
  9. นายเอกพันธ์  เจริญศิริ   ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
  10. นายอรรถพล  หลีนิ่ง   ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
  11. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ   ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
  12. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก   ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
  13. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์   ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  14. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพจนา  ช่ืนจันทร์  ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  15. นางสุภาวดี  พักกระสา  ครู  บรรณารักษ์        กรรมการ/เลขานุการ 
  16. นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอ่อน   ครู กลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
     

   ห้องคอมพิวเตอร์ / ห้องโสต/ห้องควบคุมเคร่ืองเสียง/ห้องอิเล็คทรอนิกส์/      
          ห้อง e-classroom  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

  1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์  ประธาน 
  2. นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต  กรรมการ 
  3. นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
  4. นายพรภิรมย์  ทองร่วง  เลขานุการ 
 

   ห้องวิชาการปฐมวัย  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางนันทนา  แพละออง   ประธาน 
  2. ครูประจ าช้ันปฐมวัย   กรรมการ 
  3. นางเสาวลีย์  สิมะรังสรรค์   กรรมการ 
  4. นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   ห้องวิทยาศาสตร์  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่   รับผิดชอบระดับประถมศึกษา 
  2. นางสาวธัญลักษณ์   กาลพัฒน์  รับผิดชอบระดับประถมศึกษา 
  3. นางสาววิสารัตน์  อินทร์ปาน รับผิดชอบระดับประถมศึกษา 
  4. นางสาววิธุดา  คงมณี   รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษา 
  5. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพจนา  ช่ืนจันทร์  รับผิดชอบระดับมัธยมศึกษา 

   ห้องดนตรีสากล   มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์ 
 

   ห้องดนตรีไทย    มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 
 

   ห้องนาฎศิลป์    มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 
  

  ห้องพยาบาล   มีผู้รับผิดชอบดังนี้  
  1. นางอุบลวรรณ  ปัญนะ    
  2. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร    
  3. นายเอกพันธ์   เจริญศิริ  
  4. นายอรรถพล  หลีนิ่ง 
 

   ห้องแนะแนว  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นางสาวอัญมณี  โอสถ 
  2. นายพรภิรมย์  ทองร่วง   
  3. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ    
  4. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร   
  5. นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต   
  6. นางสาววิธุดา  คงมณี   
  7. นางชุติมา  สังข์ประภัสสร   
  8. นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ์   
  9. นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด   
 

   ห้องคหกรรม  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  นางพิริยา  ทองย้อย  
 
 



 

 

 

   ห้องงานช่าง มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นายทรงกลด  สุภาวะ 
   2. นายวรพงษ์   เพชรสุวรรณ 
 

   โรงปรับปรุงคุณภาพน้ าด่ืมโรงเรียน มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นายกฤติเดช   ศาริตวรรธน์ 
   2. นายเอกพันธ์   เจริญศิริ 
 

   ห้องแสดงผลิตภัณฑ์นักเรียน  / ห้อง Oasis มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
  1. นายจิตตินันท์  แก้วผอม  
   2. นายกฤติเดช   ศาริตวรรธน์ 
  3. นางพิริยา  ทองย้อย 
  4. นางสาวพิมพ์มาดา   เพชรโสม 
 

  ห้องประชุมอาคารวิมลวุฒิสารของโรงเรียน/ห้องประชุมเล็ก/ห้องประชุมศูนย์ศิลปวิทยา 
        มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

  1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
  2. นางจันทิมา  อินทรมาตย์  
  3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพจนา  ช่ืนจันทร์ 
  4. นางสาววัชราภรณ์   กล่ินอ่อน      
  5. นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
  6. นางสาววิธุดา  คงมณี 
  7. นางสาวสุภาวดี  พักกระสา 
  8. นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์ 
 

   อาคารอเนกประสงค์  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
               1. นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
  2. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 
  3. นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์ 
  4. นางสาวสุลีพร  ไชยเอียด 
  
 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถและประสานงานกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกฝ่ายงานจนเกิดผลดีและ  มีประสิทธิภาพ
แก่ทางราชการ มิก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นอันขาด    
 อนึ่ง  การดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยท้ังในและนอกสถานศึกษาให้ถือเป็นหน้าท่ีของครู 
ทุกคน ท่ีต้องร่วมมือกันปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง 



 

 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้   เป็นต้นไป 

                                     ส่ัง  ณ  วันท่ี  8  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2563 

 

 

                       (นายลักษไชย  มลอุ่น) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 


