
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
ที่  49 / 2564 

เรื่อง    มอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน   ปีการศึกษา 2564 

----------------------- 
  ตามหลักการของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )           
พ.ศ. 2545  ซึ่งให้มีการจัดโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ  มีการกระจายอำนาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  ตามบทบัญญัติมาตรา  39  กำหนดให้
กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยตรงซึ่งทำให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระรวดเร็ว และมีความเข้มแข็งใน การบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงอาศัยอำนาจตามความหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/549 ลงวันที่ 29 สิงหาคม  2546 เรื่อง การบริหารงานบุคคล ลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงมอบหมายภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษาให้ข้าราชการ  ครูและบุคลากรปฏิบัติงาน  
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ 
             กลุ่มบริหารวิชาการ , กลุ่มบริหารทั่วไป   
             กลุ่มบริหารงบประมาณ , กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ภารกิจตามขอบข่ายการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 1. นายปรีชา  กองทรัพย์  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุธน  หนูทวน  ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 3. นายประสาร  พัฒยา   ผู้แทนครู   กรรมการ 
 4. นายธนโชต ิ โพธิ์ศรี   ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
 5. นายสำเรียง สุขพิลาศ  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
 6. นายอนุชัย     เพ็ญผล  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
 7. พระครูพิเศษวาปีพิสัย  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 8. นางรักคณา   ทองคำ   ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  กรรมการ 
 9. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 

1. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธาน 
         

2. นางธมนวรรณ ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 3 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ รองประธาน 
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3. นายชลชรัส      นุกอง  ตำแหน่ง ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
4. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กรรมการ 
5. นายประสาร พัฒยา  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
6. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี             ตำแหน่ง ครู คศ.3 
7. นางสาววิลาสิน ี จอมหาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 2    กรรมการ 
8. นายธีระพงษ์ ภู่ทอง  ตำแหน่ง ครู คศ. 2    กรรมการ 
9. นางสาวจินตนา ประสมทอง ตำแหน่ง ครู คศ.1    กรรมการ 
10. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ตำแหน่ง ครู คศ.1    กรรมการ 
11. นางสาววิราศิณี  ขันตรี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
12. นางสาวอาริสา  นันทะสุข          ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  งานธุรการ   กรรมการ 
13. นางสาวอนงค์นาถ  สิงห์เจดีย์     ตำแหน่ง  พนักงานราชการ                               กรรมการ 
14. นางสาววิรยา  รักบุญ  ตำแหน่ง ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล      กรรมการและ 
                                                                                                        เลขานุการ 
15. นางพันทิวา       สารรักษ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
กลุ่มบริหารวิชาการ       ประกอบด้วย 
  

 1. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
   นางธมนวรรณ ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 3  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

  1.1 งานทะเบียน / จบหลักสูตร / GPA / เทียบโอน    
   นางธมนวรรณ ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 3  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน 
  1.2 งานวัดผลและประเมินผล 
   นายธีระพงษ์ ภู่ทอง  ตำแหน่ง ครู คศ. 2   หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  
  1.3 งานนิเทศ และบริหารกลุ่มสาระฯ 
  นางธมนวรรณ ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 3   หัวหน้างานนิเทศ และบริหารกลุ่มสาระฯ 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    1) นางสาววิลาสินี จอมหาร        ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ปฏบิัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
    2) นายชลชรัส นุกอง        ตำแหน่ง คร ูคศ.1   ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
    3) นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ   ตำแหน่ง ครู คศ. 2  ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ฯ 
    4) นางสาววิรยา        รักบุญ         ตำแหน่ง ครู คศ.1     ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

    5) นางสาวอนงค์นาถ  สิงห์เจดีย์          ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ปฏบิัติหน้าที่หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

    6) นายประสาร พัฒยา        ตำแหน่ง ครู คศ.2 ปฏบิัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
    7) นายธีระพงษ์        ภู่ทอง        ตำแหน่ง   ครู คศ. 2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 

    8) นางธมนวรรณ ประสาร        ตำแหน่ง ครู คศ. 3 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
  1.4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

    1. นายชลชรัส          นุกอง  ตำแหน่ง ครู คศ. 1 หัวหน้างานกิจกรรม  
    2. นายชลชรัส          นุกอง  ตำแหน่ง ครู คศ. 1 หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี    

    3. นายประสาร พัฒยา  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
    4. นายธีระพงษ์ ภู่ทอง  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 
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     5. นางธมนวรรณ ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 3 หัวหน้ากิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
                 สาธารณประโยชน ์
  1.5.  งานห้องสมุด 

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

  1.6 งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1. นางสาววิรยา         รักบญุ  ตำแหน่ง ครู คศ.1 หัวหน้างาน 
    2. นางสาววิราศิณี       ขันตรี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
  1.7งานสื่อ ICT  การเรียนรู้ 
       1. นางสาวศิริยุภา       ฉมิพาลี           ตำแหน่ง ครู คศ.3     หัวหน้างาน 
      2. นายณัฐกิตติ์          วนัประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
  1.8 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

       นางธมนวรรณ     ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ.3          หัวหน้างาน 
  1.9 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       1. นายธีระพงษ์   ภู่ทอง  ตำแหน่ง ครู คศ. 2          หวัหน้างาน 

       2. นางธมนวรรณ  ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 3  ผู้ช่วย 
   
กลุ่มบริหารงบประมาณ      ประกอบด้วย 

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ 
     นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ตำแหน่ง คร ูคศ. 2  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน 

1. งานการเงิน 
นางสาวจินตนา ประสมทอง  ตำแหน่ง ครู คศ.1 งานการเงิน 
 
 

2. งานการบัญชี 
นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ ์  ตำแหน่ง ครู คศ.1  งานการบัญชี 

  3. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
1. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ตำแหน่ง ครู คศ. 2  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
2. นางสาววิราศิณี  ขันตรี                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  4 งานระดมทรัพยากรฯ 
 1. นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  ตำแหน่ง ครู คศ. 2   หัวหน้างาน 

  5. งานตรวจสอบภายใน (ควบคุมภายใน) 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   หัวหน้างาน 
2. นางธมนวรรณ  ประสาร  ตำแหน่ง ครู คศ. 3 ผู้ช่วย 
3. นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
4. นายชลชรัส    นุกอง   ตำแหน่ง ครู คศ. 1 ผู้ช่วย 

  6 งานประกันชีวิตนักเรียน      
   1. นางสาวจินตนา ประสมทอง  ตำแหน่ง ครู คศ.1  หัวหน้างาน 
   2. นางสาวอนงค์นาถ  สิงห์เจดีย์  ตำแหน่ง หนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
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  7 งานแผนงานโรงเรียน 
  1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง ครู คศ. 3   หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

2. นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  ตำแหน่ง ครู คศ. 2       ผู้ช่วย 
3. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 

  8 งานระบบสารสนเทศ 
  1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้างานระบบสารสนเทศ 

  2. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
  9 งานประกันคุณภาพการศึกษา (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี                    ตำแหน่ง ครู คศ.3        หวัหน้างาน 

2. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย          ผูช้ว่ย 
                10. งานธนาคารโรงเรียน 
  1. นางสาวจินตนา  ประสมทอง  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 หัวหน้างาน 
  2. นางสาวนวรัตน์  แสงโพธิ์  ตำแหน่ง  ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
กลุ่มบริหารงานบุคคล      ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคคล 

 หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร 
นางสาววิรยา  รักบุญ   ตำแหน่ง ครู คศ.1 
                    ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร 

 1.  งานอัตรากำลัง สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
      1. นางสาวจิรัฐิติกาล   บุญอินทร์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  หัวหน้างาน 
    2. นางสาววิรยา         รักบญุ  ตำแหน่ง ครู คศ.1 ผู้ช่วย 
  
 2.  งานทะเบียนประวัติ/บัตรประจำตัวข้าราชการ/งานเครื่องราชฯ 

       นางสาววิรยา   รักบุญ  ตำแหน่ง คร ูคศ.1 หัวหน้างาน  
3. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน        (แต่งตั้งคณะกรรมการ) 

นางสาววิรยา   รักบุญ  ตำแหน่ง คร ูคศ.1   
           ปฏิบัติหน้าที่ งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. งานสารบรรณ 
    1. นางสาวอาริสา  นันทะสุข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   ปฏิบตัิหนา้ที่ หัวหน้างานสารบรรณ 
 5. งานยานพาหนะ 
    1. นายประสาร พัฒยา  ตำแหน่ง ครู คศ. 2  ปฏิบัติหน้าที่ งานยานพาหนะ 
    2. นายขวัญชัย เอ่ียมทรัพย์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 
 6. งานวินัยและการรักษาวินัย 
      1. นางสาวจิรัฐิติกาล   บุญอินทร์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้างาน 

    2. นายชลชรัส           นุกอง   ตำแหน่ง ครู คศ. 1   ปฏิบัติหน้าท่ี งานวินัยและรักษาวินัย 
       2. นายประสาร พัฒยา    ตำแหน่ง ครู คศ. 2   ปฏิบัติหน้าท่ี งานวินัยและรักษาวินัย 
            7. งานสวัสดิการบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจ 
     1 นางสาวจิรัฐิติกาล    บุญอินทร์   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   หัวหน้างาน  

 2. นางสาววิรยา         รักบุญ      ตำแหน่ง ครู คศ.1                  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวพันทิวา      สารรกัษ์    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
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กลุ่มบริหารทั่วไป       ประกอบด้วย 
 1.หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
       นายชลชรัส   นุกอง   ตำแหน่ง ครู คศ. 1 
          ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

2.  งานประชาสัมพันธ์ 
   1.นางสาววิลาสิน ีจอมหาร    ตำแหน่ง คร ูคศ. 2  หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
   2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี    ตำแหน่ง ครู คศ.3        หัวหน้างาน 

2. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ  ตำแหน่ง ครู คศ. 2       ผู้ช่วย 
 

   4.  งานสื่อสาร/โสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
1. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ  ตำแหน่ง ครู คศ. 2       หัวหน้างาน 
2.  นายชลชรสั   นุกอง                        ตำแหน่ง ครู คศ.1                    ผู้ชว่ย 
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี              ตำแหน่ง ครู คศ.3  ผู้ช่วย 

  
 5.  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม       ประกอบด้วย 

1. นายชลชรัส  นุกอง     ตำแหน่ง ครู คศ. 1 หัวหน้างาน 
2. นายประสาร  พัฒยา     ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
3. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ    ตำแหน่ง ครู คศ. 2 ผู้ช่วย 
4. นายธีระพงษ์    ภู่ทอง   ตำแหน่ง ครู คศ. 1 ผู้ช่วย  

 6. งานสัมพันธ์กับชุมชน      ประกอบด้วย 
  1. นายประสาร  พัฒยา  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 หัวหน้างาน 
  2. นางสาวศิริยุภา   ฉิมพาลี  ตำแหน่ง ครู คศ.3 ผู้ช่วย 

 7. งานอนามัยโรงเรียน 
     1. นางสาวอนงค์นาถ      สิงห์เจดีย์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ       ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
 2. นางสาววิราศิณี   ขันตรี  ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย         ผู้ช่วย 

 8. งานร้านค้า/สหกรณ์โรงเรยีน      
1. นางสาวพันทิวา         สารรักษ์  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง        หัวหน้างานงาน  
2. นางสาวอาริสา นันทะสุข ตำแหน่ง  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 

 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       ประกอบด้วย 

1.  หัวหน้ากลุ่มงานปกครองนักเรียน 
    1. นายประสาร  พัฒยา    ตำแหน่ง ครู คศ. 2   
         ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานปกครองนักเรียน 

 2. งานแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน   
 1. นายประสาร  พัฒยา  ตำแหน่ง ครู คศ. 2   

                 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน    
   2. นางสาวนวรัตน์          แสงโพธิ์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วย 
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3. นางสาวพันทิวา         สารรกัษ์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้ช่วย 
4. นางสาววิรยา            รักบุญ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วย 
5. นางสาววิราศิณี         ขันตร ี  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วย 
6. นางสาวอนงค์นาถ     สิงห์เจดีย์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ช่วย 
7. นางสาววิลาสินี         จอมหาร  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วย 
8. นางสาวจินตนา ประสมทอง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้ช่วย 
9. นายธีระพงษ์  ภู่ทอง  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ผู้ช่วย 
10. นางสาวอาริสา นันทะสุข ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ผู้ช่วย 
11. นายประสาร  พัฒยา  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ผู้ช่วย 
12. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  ผู้ช่วย 
13. นางธมนวรรณ ประสาร  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ผู้ช่วย 
14. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ผู้ช่วย 
15. นายชลชรัส  นุกอง  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ผู้ช่วย 

 
2. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   1. นายชลชรัส    นุกอง   ตำแหน่ง คร ูคศ. 1  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
   2. นางสาวอนงค์นาถ   สิงห์เจดีย์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
  
 3. งานพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
   1.  นางสาววิรยา  รักบุญ  ตำแหน่ง ครู คศ.1    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน 

  2. นางสาววิราศิณี ขันตรี  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย     ผูช้่วย 
  3. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 

 4. งานส่งเสริมวินัยจราจร  ประกอบด้วย   
    1. นายประสาร  พัฒยา    ตำแหน่ง คร ูคศ. 2  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
    2. นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ ตำแหน่ง ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
 
 5.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.นายธีระพงษ์    ภู่ทอง  ตำแหน่ง ครู คศ. 2 
          ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2. นางสาวอาริสา   นันทะสุข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   3. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 
 

6. งานแนะแนว/งานทุนการศึกษา / งานกยศ.      (แต่งตั้งกรรมการ) 
   1. นางสาววิลาสิน ี จอมหาร  ตำแหน่ง คร ูคศ. 2    ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน 
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 7. งานสภานักเรียน/งานกิจการนักเรียน 
  1. นางสาววิรยา  รักบุญ  ตำแหน่ง คร ูคศ.1    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน 

    2. ครทูี่ปรึกษาทุกท่าน  
 
 ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงาน ศึกษาขอบข่ายและภารกิจตามพรรณนางานได้
กำหนดไว้ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายและภารกิจด้วยความตั้งใจ เสียสละเวลาให้กับ
ทางราชการ  ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพต่อการศึกษาอย่างสูงสุด ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน โรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

       สั่ง    ณ    วันที่   1 ตุลาคม 2564    
 
              ( นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์ ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 


