
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดบำงไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ท่ี   30  /๒๕6๔ 

เรื่อง  การมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕6๔ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 เพื่อให้การบริหารงานจัดการศึกษาท้ัง ๔ กลุ่มบริหารงาน ของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่ง
พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 27 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2 5 5 1  แ ละแ ก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม  (ฉ บั บ ท่ี  3 ) พ .ศ . 2 5 5 3  ก าห น ด ให้ ผู้ อ าน วย ก ารส ถ าน ศึ ก ษ า เป็ น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติราชการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ดังนี้ 

คณะกรรมกำรวิชำกำร 
๑. นายสนั่น  ไชยหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุวัตร  ธิระมาร หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ หัวหน้าวิชาการปฐมวัย กรรมการ 
๔. นางสาวชฎาพร   เสาร์ค า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ 
๕. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๖. นางยุวดี    ทองค า หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๗. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา กรรมการ 
๘. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ กรรมการ 
๙. นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานฯ  กรรมการ 
๑๐. นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กรรมการ 
๑๑. นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๒. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๑๓. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ธุรการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวแก้วใจ    จ าปาทอง ผู้ช่วยธุรการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมกำรเทียบโอน 
๑. นายอนุวัตร  ธิระมาร หัวหน้างานวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางยุวดี  ทองค า ประถมศึกษาตอนต้น รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร ประถมศึกษาตอนปลาย กรรมการ 
๔. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ธุรการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวแก้วใจ    จ าปาทอง ผู้ช่วยธุรการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



 -๒- 
 
หัวหน้ำระดับชั้น 

๑. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  หัวหน้าระดับปฐมวัย  
๒. นางยุวดี  ทองค า  หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น 
๓. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร  หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 

ครูประจ ำชั้น 
๑. นางสุมาลี   เกษรมาลา  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
๒. นางกัญจนา  บัวพุ่ม  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
๓. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 
๔. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 
๕. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 
๖. นางสาวนัทจนันท์  ช่อนกล่ิน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๗. นายอนุวัตร  ธิระมาร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๘. นางสาวปาณิสรา  ค ามูล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๙. นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
๑๐. นางพะเยาว์  เรืองอ่อน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๑๑. นางยุวดี  ทองค า  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
๑๒. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๑๓. นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
๑๔. นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๑๕. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
๑๖. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑๗. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

คณะกรรมกำรห้องสมุด 
๑. นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง บรรณารักษ์ห้องสมุด ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนัทจนันท์  ช่อนกล่ิน ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด กรรมการ 
๔. นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด กรรมการ 
๕. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ผู้ช่วยบรรณารักษ์ห้องสมุด กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
๑. นายอนุวัตร  ธิระมาร หัวหน้างานวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ หัวหน้าวิชาการปฐมวัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางยุวดี  ทองค า หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น กรรมการ 
๔. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กรรมการ 
๕. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน กรรมการ 
๖. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ ครู กรรมการ 
๗. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ธุรการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวแก้วใจ    จ าปาทอง ผู้ช่วยธุรการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 -๓- 
 
คณะกรรมกำรนิเทศภำยใน 

๑. นายสนั่น  ไชยหงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุวัตร  ธิระมาร หัวหน้าวิชาการ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ หัวหน้าวิชาการปฐมวัย กรรมการ 
๔. นางยุวดี  ทองค า หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น กรรมการ 
๕. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร หัวหน้าระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กรรมการ 
๖. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ธุรการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวแก้วใจ    จ าปาทอง ผู้ช่วยธุรการวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 
๑. นายอนุวัตร  ธิระมาร ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ครู กรรมการ 
๓. นางยุวดี   ทองค า ครู กรรมการและเลขานุการ 

ครูปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำวัน     ประกอบด้วย 
วัน ชื่อ – สกุล เวรตรวจอำหำร 

จันทร ์

๑.  นำงสำวพินทุสร  แสงเนตร               หัวหน้าเวร 
๒.  นางสาวนัทจนันท์   ซ่อนกล่ิน     
๓.  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
4.  นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ 

นำงสำวเพ็ญนภำ  พนัพินิจ           

อังคำร 

๑  นำงสำวทิพำภรณ์  มะหิน                  หัวหน้าเวร 
๒.  นางสาวปาณิสรา  ค ามูล                 
๓.  นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
๔.  นางสาวกัญจนา  บัวพุ่ม 

นางสาวปำณิสรำ  ค ำมูล                 

พุธ 

๑.  นำงยุวดี   ทองค ำ                         หัวหน้าเวร 
๒.  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์             
๓.  นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ 
๔.  Ms. Grace  A. Waga 

นำงสำวกนิษฐำ  วรรณวงษ์             

พฤหัสบดี 

๑.  นำยอนุวัตร  ธิระมำร                      หัวหน้าเวร 
2.  นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า 
3.  นางสาวพิกุล   สีมาเพชร 
4.  นางสุมาลี   เกษรมาลา 

นำงสำวชฎำพร  เสำร์ค ำ 

ศุกร์ 
๑.  นำงสำวจิรำพร  ทองหนูนุ้ย                หัวหน้าเวร 
๒.  นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
๓.  นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช 

นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 

 

 

 

 



 -๔- 
 
ครูปฏิบัติหน้ำที่เวรประจ ำห้องสมุด     ประกอบด้วย 

วัน ชื่อ – สกุล 
จันทร ์ นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง 
อังคำร นางสาวนัทจนันท์   ซ่อนกล่ิน     

พุธ นางสาวพิกุล   สีมาเพชร 
พฤหัสบดี นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ 

ศุกร์ นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า 

คณะกรรมกำรงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและงำนทะเบียนนักเรียน มีหน้าท่ี ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ควบคุมดูแล 
Website  web page และ E-mail ของโรงเรียน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล (DMC) และ
ด าเนินการด้านงานทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 

๑. นายอนุวัตร   ธิระมาร ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ คร ู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครู กรรมการ 
๔. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
๕. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน มีหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ก าหนดรายละเอียดการเลือกต้ังกรรมการสภานักเรียน การแบ่งหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติงานให้นักเรียนรับผิดชอบ การก าหนดระเบียบข้อบังคับท่ีมุ่งส่งเสริมด้านระเบียบวินัยของนักเรียนตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน จัดท าข้อมูล รายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางพะเยาว์   เรืองอ่อน ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
๔. นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๕. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๗. นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๘. นางกัญจนา   บัวพุ่ม ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก กรรมการ 
๙. นายอนุวัตร   ธิระมาร ครู  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนด้านการส่งเสริม
คุณธรรมของนักเรียน ก าหนดรายละเอียด การจัดกิจกรรมการแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบั ติงาน การก าหนดระเบียบ
ข้อบังคับท่ีมุ่งส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน จัดท าข้อมูล
รายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด ประกอบด้วย 

๑. นางสาวธนันพัชร์   โพธิ์งามพุ่ม ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางพะเยาว์   เรืองอ่อน ครูผู้ทรงคุณค่า รองประธานกรรมการ 
๓. นางส ุมาลี  เกษรมาลา ครู กรรมการ 
๔. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ครู กรรมการ 
๕. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ ครู กรรมการ 
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๖. นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๗. นางกัญจนา   บัวพุ่ม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
๘. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
๙. นางสาวปาณิสรา   ค ามูล ครู กรรมการ 
๑๐. ครูประจ าช้ันทุกคน  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิกุล    สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยนักเรียนและโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  มีหน้าท่ี  จัดระบบ
ควบคุม ดูแลงานด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด าเนินการตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดห้องพยาบาล 
ให้เหมาะสมและพร้อมท่ีจะรองรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียนท่ีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ก่อนจัดส่ง
สถานพยาบาล ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจิราพร   ทองหนูนุ้ย ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ ครูอัตราจ้าง รองประธานกรรมการ 
๓. นายอนุวัตร   ธิระมาร ครู กรรมการ 
๔. นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๕. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นางกัญจนา   บัวพุ่ม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
๗. นางสาวรวงทอง  มาตผล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๘. นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนอำหำรกลำงวันและปฏิคม มีหน้าท่ี บริหารจัดการด้านอาหารกลางวันของโรงเรียน ให้มีคุณภาพ
ตามหลักโภชนาการและเพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนให้ บริการและ
ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน หรือมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ครู กรรมการ 
๔. นางสาวเพ็ญนภา    พันพินิจ ครู กรรมการ 
๕. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร ครู กรรมการ 
๖. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๗. นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๘. นางสาวรวงทอง  มาตผล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙. นางสุมาลี   เกษรมาลา ครู กรรมการ 
๑๐. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนทุนกำรศึกษำ  มีหน้าท่ี ส ารวจนักเรียนท่ีขาดแคลน จัดท าบัญชีข้อมูล และพิจารณา ให้
ทุนการศึกษาตามความจ าเป็นพร้อมท้ังด าเนินการ จัดหาทุน ส าหรับแจกให้นักเรียนตามความเหมาะสม 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๔. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
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๕. ครูประจ าช้ันทุกคน  กรรมการ 
๖. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ ครู กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีหน้าท่ี   ด าเนินการตามกระบวนการของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตลอดจนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ดูแลนักเรียน ได้แก่การจัดท าระเบียนสะสม
การจัดท าหนังสืออนุสรณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตลอดจนการติดตามผลการเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑ ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน         ครู     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ครู กรรมการ 
๔. ครูประจ าช้ันทุกคน  กรรมการ 
๕. นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์ ครู กรรมการ 
๖. นายอนุวัตร  ธิระมาร ครู กรรมการ 
๗. นางสาวนุชรีภรณ์   จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
๘. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร ครู กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนกีฬำและนันทนำกำร มีหน้าท่ี  ควบคุมและดูแลงานการกีฬาและนันทนาการเตรียมฝึกซ้อม
นักกีฬาทุกชนิดของโรงเรียน ให้พร้อมท่ีจะส่งเข้าแข่งขันได้ในทุกระดับ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน และจัดกิจกรรม
นันทนาการตามความเหมาะสม สมรรถนะทางร่างกาย ปีละ 4 ครั้ง  ประกอบด้วย 

๑. นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นายอนุวัตร   ธิระมาร ครู กรรมการ 
๔. นายสิทธิพร  เกตุมี ช่างไม้ 3 กรรมการ 
๕. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๗. นางกัญจนา  บัวพุ่ม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ ครู กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนป้องกันสำรเสพติด มีหน้าท่ี ควบคุมดูแล และป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา จัดท าข้อมูล
รายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะ หรือตามท่ีก าหนด รวมถึงการจัดอบรมผู้น านักเรียนป้องกันสารเสพติดใน
สถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน 

๑. นางสาวจิราพร   ทองหนูนุ้ย ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน ครู กรรมการ 
๔. นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า ครู กรรมการ 
๕. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นางกัญจนา   บัวพุ่ม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
๗. นางสุมาลี   เกษรมาลา ครู กรรมการ 
๘. นายสิทธิพร  เกตุมี ช่างไม้ 3 กรรมการ 
๙. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
๑๐. ครูและบุคลากรทุกคน  กรรมการ 
๑๑. นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมกำรงำนกิจกรรมวันส ำคัญ  มีหน้าท่ี ด าเนินการจัดงานด้านงานสืบสานวันส าคัญวัฒนธรรมไทย โดยการ
จัดกิจกรรมในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ๒๕64 ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางยุวดี   ทองค า ครู กรรมการ 
๔. นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๕. นางสุมาลี  เกษรมาลา ครู กรรมการ 
๖. นางกัญจนา   บัวพุ่ม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก กรรมการ 
๗. นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๘. นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๙. นางสาวปาณิสรา  ค ามูล ครู กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม  มีหน้าท่ี  บริหารจัดการงานอาคารสถานท่ี และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจน ดูแลบ ารุงรักษา และพัฒนางานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ ครู ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุวัตร  ธิระมาร ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๔. นางสาวพิกุล   สีมาเพชร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๕. นางสาวรวงทอง   มาตผล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๖. นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน กรรมการ 
๘. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
๙. นายสิทธิพร   เกตุมี ช่างไม้ 3 กรรมการ 
๑๐. นางยุวดี   ทองค า ครู กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมกำรงำนสัมพันธ์ชุมชน  มีหน้าท่ี ด าเนินการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน คณะกรรมการมูลนิธิ การจัดประชุมคณะกรรมการ การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุกช้ัน และจัดระบบ
ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ตามระเบียบโรงเรียนวัดบางไกรนอก ว่าด้วย
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมท้ังการคัดเลือก การจัดประชุม และการขอความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ ครู ประธานกรรมการ 
๒. นางสุมาลี  เกษรมาลา ครู รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน ครู กรรมการ 
๔. นายอนุวัตร  ธิระมาร ครู กรรมการ 
๕. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร ครู กรรมการ 
๖. นางสาวปาณิสรา  ค ามูล ครู กรรมการ 
๗. ครูประจ าช้ันทุกช้ันและบุคลากรทุกคน กรรมการ 
๘. นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการและเลขานุการ 



 -๘- 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ยึดประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียน
เป็นส าคัญ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ตลอดจนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี     1   เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕6๔ 

 

 
      ( นายสนั่น  ไชยหงษ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๙- 
 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง ที่   30 /256๔ 
ผู้รับผิดชอบอำคำรและห้องปฏิบัติกำรและห้องพิเศษอืน่ ๆ 

 

ท่ี อำคำร และ ห้อง ผู้รับผิดชอบ 
๑ อาคารเรียน  ท้ังหมด นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ     นายสิทธิพร   เกตุมี   นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช 

นางยุวดี  ทองค า 
๒ อาคารเรียน ช้ัน ๑ นางสุมาลี  เกษรมาลา  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินจิ    นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช 

นางกัญจนา  บัวพุ่ม  นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย   
นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ 

๓ อาคารเรียน ช้ัน ๒ นายอนุวัตร  ธิระมาร  นางยุวดี   ทองค า นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช 

๔ อาคารเรียน ช้ัน ๓ นางสาวชฎาพร   เสาร์ค า  นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง 

๕ อาคารเรียน ช้ัน ๔ นางยุวดี   ทองค า   นายอนุวัตร  ธิระมาร  นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง   
นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  นางสาวชฎาพร   เสาร์ค า  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน 

๖ อาคารเรียน ช้ัน ๕ นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ นายสิทธิพร  เกตุมี    
๗ บริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  นายสิทธิพร  เกตุมี  นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช  

นางยุวดี  ทองค า 
๘ องค์พระ  ศาลพระภูมิ  เสาธง นางสาวนุชรีภรณ์   จันทร์สิงห์  นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช 
๙ ห้องคอมพิวเตอร์ นายอนุวัตร   ธิระมาร 

๑๐ ห้องสมุด นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  นางสาวชฎาพร   เสาร์ค า นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์ 
นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง   นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน 

๑๑ ห้องวิทยาศาสตร์ นางยุวดี   ทองค า  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
๑๒ ห้องเกียรติยศ นายอนุวัตร   ธิระมาร นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  นางสาวแก้วใจ จ าปาทอง 
๑๓ ห้องธุรการ นางสาวนุชรีภรณ์   จันทร์สิงห์   นายอนุวัตร  ธิระมาร 
๑๔ ห้องพัสดุ นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ์  นางสาวปาณิสรา   มูลค า นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน 
๑๕ ห้องพยาบาล นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย  นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช 
๑๖ ห้องสหกรณ์ นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง    
๑๗ ห้องโสตทัศนศึกษา นายสิทธิพร   เกตุมี    นางสาวเพ็ญนภา   พันพินจิ นายอนุวัตร  ธิระมาร 
๑๘ ห้องครัวและอาคารโรงอาหาร นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า  เจ้าหน้าท่ีประกอบอาหาร 
๑๙ ห้องน้ าครู  ห้องน้ านักเรียน นายสิทธิพร  เกตุมี   ครูและบุคลากรทุกท่าน 
๒๐ ห้องพักคร ู คณะครูท่ีพักในห้อง นั้น ๆ 
๒๑ สวนเกษตรอินทรีย์ ครูผู้สอน  นายสิทธิพร   เกตุมี  นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์  นางยุวดี  ทองค า 
๒๒ จัดป้ายนิเทศ ช้ัน ๑ นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ นางสุมาลี  เกษรมาลา นางกญัจนา   บัวพุ่ม 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย  นางสาวพิกุล  สีมาเพชร   
นางสาวเณศรพี   ถนอมสินทรัพย์ 

๒๓ จัดป้ายนิเทศ ช้ัน ๒ นางสาวปาณิสรา ค ามูล นายอนุวัตร  ธิระมาร นางยุวดี   ทองค า   
Mrs Grace Waga Olivier  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน   
นางสาวนุชรีภรณ์   จันทร์สิงห์   นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช   



 -๑๐- 
 

ท่ี อำคำร และ ห้อง ผู้รับผิดชอบ 
๒๔ จัดป้ายนิเทศ ช้ัน ๓ นางสาวชฎาพร   เสาร์ค า นางสาวพินทุสร  แสงเนตร นางสาวกนิษฐา   วรรณวงษ์  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  
นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง     

๒๕ จัดป้ายนิเทศ ช้ัน ๔ นางยุวดี  ทองค า  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร นางสาวแก้วใจ   จ าปาทอง     
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

๒๖ จัดป้ายนิเทศ ช้ัน ๕ นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์   
๒๗ ห้องใต้บันได นางสิทธิพร   เกตุมี  นางสุมาลี   เกษรมาลา   
28 ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา นายชัยวัฒน์   จ๋ิวโคราช 
2๙ ห้องเรียนพิเศษ IDP นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน Mrs Grace Waga Olivier   
๓๐ ห้องศูนย์อาชีพ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  นางสุมาลี  เกษรมาลา 

 


