
 

 
 

 
  

                                                   ค ำส่ังโรงเรียนหงษ์เจรญิวิทยำคม  
     ท่ี  28/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรงำนโรงเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคมได้มีกำรปรับเปล่ียนคณะบุคคลอันเนื่องกำรย้ำยเข้ำและย้ำยออกและ
ตำมท่ีสถำน ศึกษำได้มีสภำพ เป็นนิ ติบุ คคลโดยนั ยแห่งพระรำชบัญญั ติระเบี ยบกำรบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546   มำตรำ 35  และเพื่อให้กำรบริหำรงำนของโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญั ติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร       
พ.ศ. 2546 จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนดังนี้ 

1. นำงพรพนำ   แดงสกล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงจรัสศรี  ซังธำดำ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจินดำ  แขวงรถ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร    กรรมกำร           
4. นำงยินดี  ช่วยปลอด     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ         กรรมกำร 
5. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล              กรรมกำร 
6. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว หัวหน้ำกลุ่มบริหำรท่ัวไป                        กรรมกำร 
7. นำยธีรชัย   ช่ืนชูวงศ์  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน         กรรมกำร 
8. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน หัวหน้ำงำนนโยบำยและแผนงำน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

    ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเต็ม  
ควำมสำมำรถ อ ำนวยกำรให้ค ำแนะน ำ แก้ปัญหำอุปสรรค อ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนให้ด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจของโรงเรียน และจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง อนึ่งถ้ำมีค ำส่ังใดขัดแย้งกับค ำส่ังนี้
ให้ใช้ค ำส่ังนี้แทน 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
        
              
      (นำงพรพนำ   แดงสกล) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 



 

 
     
 

ค ำส่ังโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม  
ท่ี 29/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคมเห็นสมควรให้มีกำรปรับเปล่ียนคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำร
วิชำกำรใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 2546 จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำท่ี
คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรและคณะท ำงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรของโรงเรียนดังนี้ 
 

1.คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
 1.1 นำงจินดำ   แขวงรถ            หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
      ประธำนกรรมกำรงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร  

ประธำนกรรมกำรงำนจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
ประธำนกรรมกำรงำนพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ประธำนกรรมกำรงำนพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ 
ประธำนกรรมกำรงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
ประธำนกรรมกำรงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร  
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

1.2 นำงจรัสศรี  ซังธำดำ รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร  
ประธำนกรรมกำรงำนทะเบียนและวัดผลประเมินผล  
ประธำนกรรมกำรงำนส ำมะโนประชำกรและกำรรับนักเรียน 
ประธำนกรรมกำรงำนเศรษฐกิจพอเพียง  
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

1.3  นำงกันนิกำ  มีอำรีย์      กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
ประธำนกรรมกำรงำนวิจัยเพื่อพฒันำกำรศึกษำ 

    ประธำนกรรมกำรงำนนิเทศกำรศึกษำ  
ประธำนกรรมกำรงำนเรียนรวม 
ประธำนกรรมกำรงำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

1.4 นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
ประธำนกรรมกำรรงำนแนะแนวและทุนกำรศึกษำ 

    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
1.5  นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
                                         และวัฒนธรรม 
1.6 นำยอิศรำ  นุรักษ์  กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

ประธำนกรรมกำรงำนพฒันำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
ประธำนกรรมกำรงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.7  นำงอุษำ  เข่ือนแก้ว  กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 



 

1.8  นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

1.9  นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร  กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

1.10 นำงบุญญำพร  เยำวยัง กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
ประธำนกรรมกำรงำนพฒันำแหล่งเรียนรู ้

    ประธำนกรรมกำรงำนห้องสมุดและส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
1.11 นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล กรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
และหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

 1.12  นำงสำวนิภำ  รักช้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
2.1 งานส านักงานบริหารวิชาการ 
 1. นำงจินดำ   แขวงรถ   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงจรัสศรี  ซังธำดำ       ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.2 งานจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  1. นำงจินดำ   แขวงรถ   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงจรัสศรี   ซังธำดำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.3 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1. นำงจินดำ   แขวงรถ   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคน    กรรมกำร 
  3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง       ครูอัตรำจ้ำง         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.4 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  1. นำงจินดำ   แขวงรถ   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคน    กรรมกำร 
  3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง       ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.5 งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 
 1. นำงจรัสศรี  ซังธำดำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอิศรำ  นุรักษ์          ครู              รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงจินดำ  แขวงรถ        ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   4. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

2.6  งานส ามะโนประชากรและรับนักเรียน 
 1. นำงจรัสศรี  ซังธำดำ       ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงจินดำ  แขวงรถ   ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 
 

2.7  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 1. นำงกันนิกำ   มีอำรีย์      ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงยินดี   ช่วยปลอด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงจรัสศรี   ซังธำดำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.8  งานนิเทศการศึกษา 
 1. นำงกันนิกำ   มีอำรีย์      ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคน    กรรมกำร 
 3. นำงยินดี  ช่วยปลอด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.9 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
 1. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงยินดี  ช่วยปลอด       ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงกันนิกำ   มีอำรีย์      ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

2.10  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 1. นำงบุญญำพร   เยำวยัง  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคน    กรรมกำร 
 3. นำยอิศรำ  นุรักษ์   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.11 งานห้องสมุดและส่งเสริมรักการอ่าน 
 1. นำงบุญญำพร  เยำวยัง   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน       ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.12 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1. นำยอิศรำ  นุรักษ์          ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำววริษฐำ  กลมเนตร       ครู   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวแสงรวี  แสงสม        ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.13 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นำงจินดำ   แขวงรถ   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
      หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 2. นำงขวัญเมือง   พิกุลเงิน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 3. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 4. นำงเนธิภัค   พรมบุญแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  
       ศำสนำและวัฒนธรรม 
 5. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 6. นำงอุษำ  เข่ือนแก้ว   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 7. นำงจรัสศรี   ซังธำดำ   หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 8. นำยศุภชัย   ศิวประสิทธิ์กุล  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ 
        เทคโนโลยีและหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 

2.14  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. นำยอิศรำ   นุรักษ์   ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูอัตรำจ้ำง  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.15 งานเรียนรวม 
 1. นำงกันนิกำ  มีอำรีย ์   ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว       ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน       ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.16 งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นำงจรัสศรี   ซังธำดำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอุษำ  เข่ือนแก้ว   ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวพิมพย์ชนก  สมสมัย       ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

2.17 งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
 1. นำงจินดำ   แขวงรถ   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงจรัสศรี   ซังธำดำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง       ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

2.18 งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 1. นำงกันนิกำ  มีอำรีย์       ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงยินดี  ช่วยปลอด       ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน      ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

ให้มีหน้ำท่ีตำมแนบท้ำยค ำส่ังนี้และให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำร 
แต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเต็มควำมสำมำรถ อนึ่งถ้ำมีค ำส่ังใดขัดแย้งกับค ำส่ังนี้ให้ใช้ค ำส่ังนี้แทน  

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 (นำงพรพนำ   แดงสกล) 

                                                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม  
ท่ี 30/2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคมเห็นสมควรให้มีกำรปรับเปล่ียนคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำร
งบประมำณใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำท่ี
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณของโรงเรียนดังนี้ 
 

1.คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 1.1 นำงยินดี  ช่วยปลอด  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     ประธำนกรรมกำรงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     ประธำนกรรมกำรงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

ประธำนกรรมกำรงำนระดมทรัพยำกรและเงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 1.2 นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

ประธำนกรรมกำรงำนกำรเงนิ  
     ประธำนกรรมกำรงำนประกันสังคม 
 1.3 นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว กรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     ประธำนกรรมกำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ประธำนกรรมกำรงำนตรวจสอบภำยในหน่วยงำน 
ประธำนกรรมกำรงำนกำรบัญชี 

 1.4 นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน กรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     ประธำนกรรมกำรงำนนโยบำยและแผนงำน 

ประธำนกรรมกำรงำนส่งเสริมกำรออมทรัพย์นักเรยีน 
ประธำนกรรมกำรงำนสวัสดิกำรข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

     ประธำนกรรมกำรงำนประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
 1.5 นำยจตุพร  ไชยเพชร  กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2.1 งานส านักงานอ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  1. นำงยินดี  ช่วยปลอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร     ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.2 งานนโยบายและแผนงาน 
  1. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงจินดำ  แขวงรถ  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 



 

  4. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  5. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  6. นำงยินดี  ช่วยปลอด      ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  7. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

8. นำยศุภชัย ศิวประสิทธิ์กุล ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.3 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
  1. นำงยินดี  ช่วยปลอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร     ครูช ำนำญกำร     รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยจตุพร  ไชยเพชร    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  4. นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน กรรมกำร 
  5. นำยอิศรำ  นุรักษ์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.4 งานการเงิน 
  1. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย ์  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.5 งานการบัญชี 
  1. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.6 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงยินดี  ช่วยปลอด      ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

4. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงจินดำ  แขวงรถ       ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
6. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
7. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 2.7 งานระดมทรัพยากรและเงินบ ารุงการศึกษา 
  1. นำงยินดี  ช่วยปลอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  4. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

5. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

          2.8 งานจัดระบบการควบคุมภายในหนว่ยงาน 
  1. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจินดำ  แขวงรถ  ครูช ำนำญกำร     รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

4. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงยินดี  ช่วยปลอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 

          2.9 งานส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน 
  1. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน      ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย ์  ครู       รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยศุภชัย  ศิวประสิทธ์กุล      ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

2.10 งานตรวจสอบภายใน 
  1. นำงจินดำ  แขวงรถ     ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงยินดี  ช่วยปลอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.11 งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 2.12  งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
  1. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. ครูท่ีปรึกษำทุกคน     กรรมกำร 
  3. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

2.13  งานประกันสังคม 
  1. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

 ให้มีหน้ำท่ีตำมแนบท้ำยค ำส่ังนี้และให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำร 
แต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเต็มควำมสำมำรถ อนึ่งถ้ำมีค ำส่ังใดขัดแย้งกับค ำส่ังนี้ให้ใช้ค ำส่ังนี้แทน 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 

 
(นำงพรพนำ  แดงสกล) 

                                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม  
ท่ี  31/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคมเห็นสมควรให้มีกำรปรับเปล่ียนคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำร
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 2546 จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำท่ี
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลของโรงเรียนดังนี้ 
 

1.คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.1 นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว     หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

    ประธำนกรรมกำรงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    ประธำนกรรมกำรงำนทะเบียนประวัติ และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
    ประธำนกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร 
    ปฏิบัติรำชกำร   
    ประธำนกรรมกำรงำนสร้ำงเครือข่ำยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้(PLC) 

 1.2 นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน     รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
         ประธำนกรรมกำรงำนสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
 1.3 นำงพรพนำ  แดงสกล      กรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

    ประธำนกรรมกำรงำนวนิัยและกำรรักษำวินัย 
    ประธำนกรรมกำรงำนประเมนิผลกำรปฏิบัติงำนและบ ำเหน็จ 
    ควำมชอบ 

         ประธำนกรรมกำรงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
         ประธำนกรรมกำรงำนสรรหำ/บรรจุแต่งต้ัง/ย้ำย/ลำออก 
 1.4 นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย         กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

2.งานบริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย          ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.2 งานวินัยและการรักษาวินัย 
  1. นำงพรพนำ   แดงสกล      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร      ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว           ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 



 

 2.3 งานทะเบียนประวัติ และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
  1. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย          ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.4 งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
  1. นำงพรพนำ   แดงสกล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจินดำ  แขวงรถ      ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว      ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.5 งานประเมินผลการปฏิบัติงานและบ าเหน็จความชอบ 
  1. นำงพรพนำ   แดงสกล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจรัสศรี  ซังธำดำ      ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว      ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.6 งานสรรหา/บรรจุแต่งต้ัง/ย้าย/ลาออก 
  1. นำงพรพนำ   แดงสกล      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจินดำ   แขวงรถ      ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว      ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.7 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  1. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว      ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยอิศรำ  นุรักษ์       ครู   รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย          ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.8 งานสร้างขวัญและก าลังใจ 
  1. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว       ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.9 งานสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
  1. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกคน    กรรมกำร 

3. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ให้มีหน้ำท่ีตำมแนบท้ำยค ำส่ังนี้และให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำร 
แต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเต็มควำมสำมำรถ อนึ่งถ้ำมีค ำส่ังใดขัดแย้งกับค ำส่ังนี้ให้ใช้ค ำส่ังนี้แทน  

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นำงพรพนำ  แดงสกล) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 



 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม  
ท่ี  32/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคมเห็นสมควรให้มีกำรปรับเปล่ียนคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มบริหำร
ท่ัวไปใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำท่ีคณะกรรมกำร
บริหำรและคณะท ำงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไปของโรงเรียนดังนี ้
 

1.คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 1.1 นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
      ประธำนกรรมกำรงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
      ประธำนกรรมกำรงำนดูแลรักษำควำมปลอดภัย 

ประธำนกรรมกำรงำนธุรกำรโรงเรียน 
ประธำนกรรมกำรงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

1.2 นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
     ประธำนกรรมกำรงำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงแวดล้อม 
     ประธำนกรรมกำรงำนยำนพำหนะ 
     ประธำนกรรมกำรงำนบ้ำนพักคร ู

ประธำนกรรมกำรงำนอนำมัยโรงเรียน 
1.3 นำงยินดี  ช่วยปลอด   กรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

ประธำนกรรมกำรงำนสัมพันธ์ชุมชน        
     ประธำนกรรมกำรงำนเขตพื้นท่ี                                          
1.4 นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  กรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

ประธำนกรรมกำรงำนร้ำนค้ำสวัสดิกำรโรงเรียน 
 1.5 นำงจรัสศรี   ซังธำดำ   กรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

ประธำนกรรมกำรงำนโภชนำกำร 
          1.6 นำยอิศรำ   นุรักษ์   กรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

ประธำนกรรมกำรงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
      ประธำนกรรมกำรงำนโสตทัศนศึกษำ  
      ประธำนกรรมกำรงำนสถำนศึกษำปลอดภัย 
 1.7 นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์   กรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

ประธำนกรรมกำรงำนพฒันำสวนปำล์มโรงเรียน 
 1.8 นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล  กรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

ประธำนกรรมกำรงำนส้วมสุขสันต์ 
1.9 นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ        กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

 
 



 

2. งานบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

2.1 งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 1. นำงเนธิภัค   พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย  ครูอัตรำจ้ำง  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.2 งานธุรการโรงเรียน 
 1. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย  ครูอัตรำจ้ำง  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.3 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย์       ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

2.4 งานสัมพันธ์ชุมชน 
 1. นำงยินดี  ช่วยปลอด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงบุญญำพร  เยำวยัง   ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์        ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.5  งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน 
  1. นำงสำวศิริเพ็ญ   ดวงแก้ว     ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน      ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร        ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
5. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

2.6 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
  1. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยวิรัช   มณีแดง   ลูกจ้ำงประจ ำ  กรรมกำร 
  4. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์      ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  5. นำงบุญญำพร   เยำวยัง  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  6. นำงยินดี   ช่วยปลอด   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  7. นำงจรัสศรี   ซังธำดำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  8. นำยจตุพร   ไชยเพชร   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  9. นำยอิศรำ   นุรักษ์    ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.7 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
  1. นำยอิศรำ   นุรักษ์   ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูอัตรำจ้ำง  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ              เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน กรรมกำร 
  4. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.8 งานโสตทัศนศึกษา 
  1. นำยอิศรำ   นุรักษ์   ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยจตุพร  ไชยเพชร   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.9 งานอนามัยโรงเรียน 
  1. นำยจิรพจน์  ศรีไสยเพชร  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  3. นำงอุษำ  เข่ือนแก้ว   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  4. นำยจตุพร  ไชยเพชร     ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

          2.10  งานโภชนาการ 
  1. นำงจรัสศรี  ซังธำดำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงอุษำ  เข่ือนแก้ว       ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.11 งานดูแลรักษาความปลอดภัย 
  1. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยธีรชัย   ช่ืนชูวงศ์      ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.12  งานยานพาหนะ 
  1. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยจตุพร  ไชยเพชร   ครูอัตรำจ้ำง  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยวิรัช  มณีแดง   ลูกจ้ำงประจ ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.13 งานพัฒนาสวนปาล์มโรงเรียน 
  1. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยวิรัช  มณีแดง   ลูกจ้ำงประจ ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.14 งานบ้านพักครู 
 1. นำยจิรพจน์  ศรีไสยเพชร   ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอิศรำ  นุรักษ์    ครู   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
 4. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
 5. นำงสำวแสงรวี  แสงสม    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 



 

2.15 งานเขตพื้นที่ 
 1. นำงยินดี  ช่วยปลอด       ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
 2. ครูท่ีปรึกษำทุกคน       กรรมกำร 
 3. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.16 งานส้วมสุขสันต์ 
  1. นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล  ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยวิรัช  มณีแดง   ลูกจ้ำงประจ ำ  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยจตุพร  ไชยเพชร   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  4. นำยจิรพจน์  ศรีไสยเพชร  ครู           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.17 งานสถานศึกษาปลอดภัย 
  1. นำยอิศรำ  นุรักษ์   ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยจิรพจน์  ศรีไสยเพชร  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  4. นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล  ครู   กรรมกำร 
  5. นำยวิรัช  มณีแดง   ลูกจ้ำงประจ ำ        กรรมกำร 
  6. นำยจตุพร  ไชยเพชร   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้มีหน้ำท่ีตำมแนบท้ำยค ำส่ังนี้และให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำร 
แต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเต็มควำมสำมำรถ อนึ่งถ้ำมีค ำส่ังใดขัดแย้งกับค ำส่ังนี้ให้ใช้ค ำส่ังนี้แทน  

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นำงพรพนำ  แดงสกล) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่งโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  

ท่ี   33/2563 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เนื่องด้วยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคมเห็นสมควรให้มีกำรปรับเปล่ียนคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริหำร
กิจกำรนักเรียนใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 2546 จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท ำหน้ำท่ี
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะท ำงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียนของโรงเรียนดังนี้ 
 

1.คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 1.1 นำยธีรชัย   ช่ืนชูวงศ์   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
     ประธำนกรรมกำรงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
     ประธำนกรรมกำรงำนระดับช้ัน 
     ประธำนกรรมกำรงำนแก้ไขปัญหำพฤติกรรมนักเรยีนและส่งเสริม 

ระเบียบวินัย  
ประธำนกรรมกำรงำนขับขี่ปลอดภัยและจรำจรในโรงเรียน 

     ประธำนกรรมกำรงำนเวรประจ ำวัน 
 1.2 นำงกันนิกำ  มีอำรีย์      รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
     ประธำนกรรมกำรงำนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน 
 1.3 นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล     กรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  

ประธำนกรรมกำรงำนสภำนักเรียนและส่งเสริมประชำธิปไตย 
 1.4 นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว กรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

ประธำนกรรมกำรงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     ประธำนกรรมกำรงำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 
 1.5 นำงบุญญำพร  เยำวยัง  กรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

ประธำนกรรมกำรงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
     นักเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ 
          1.6 นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร กรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

ประธำนกรรมกำรงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 1.7 นำงสำวแสงรวี  แสงสม กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 2.1  งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  1. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย ์   ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวแสงรวี   แสงสม  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 

 2.2 งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน 
  1. นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล       ครู   ประธำนกรรมกำร 
  2. ครูท่ีปรึกษำ นักเรียนช้ัน ม.5     กรรมกำร 

3. นำงยินดี  ช่วยปลอด         ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1. นำงเนธิภัค   พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. ครูท่ีปรึกษำทุกคน      กรรมกำร 

3. นำงสำวแสงรวี  แสงสม  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.4 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ 
 1. นำงบุญญำพร  เยำวยัง   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงยินดี   ช่วยปลอด      ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 4. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์        ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.5 งานระดับชั้น  
   1. นำยธีรชัย   ช่ืนชูวงศ์             ครูท่ีปรึกษำ ม.1/2   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวศิริเพ็ญ  ดวงแก้ว  ครูท่ีปรึกษำ ม.1/1 รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวนิภำ  รักช้ำง   ครูท่ีปรึกษำ ม.1/1 กรรมกำร 
  4. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร  ครูท่ีปรึกษำ ม.2  กรรมกำร 
  5. นำงณัฐชำ  วงศ์เพชร   ครูท่ีปรึกษำ ม.2  กรรมกำร 
  6. นำยจตุพร  ไชยเพชร   ครูท่ีปรึกษำ ม.2  กรรมกำร 

7. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร       ครูท่ีปรึกษำ ม.3    กรรมกำร 
  8. นำงบุญญำพร  เยำวยัง    ครูท่ีปรึกษำ ม.3  กรรมกำร 
  9. นำงขวัญเมือง  พิกุลเงิน          ครูท่ีปรึกษำ ม.4/1 กรรมกำร 
  10. นำงยินดี  ช่วยปลอด             ครูท่ีปรึกษำ ม.4/2 กรรมกำร 
  11.นำงอุษำ  เข่ือนแก้ว   ครูท่ีปรึกษำ ม.5/1 กรรมกำร 
  12. นำงกันนิกำ  มีอำรีย ์   ครูท่ีปรึกษำ ม.5/1 กรรมกำร 
  13. นำงจรัสศรี  ซังธำดำ   ครูท่ีปรึกษำ ม.5/2 กรรมกำร 
  14. นำยอิศรำ  นุรักษ์   ครูท่ีปรึกษำ ม.5/2 กรรมกำร 
  15. นำงจินดำ  แขวงรถ   ครูท่ีปรึกษำ ม.6/1 กรรมกำร 
  16. นำยศุภชัย  ศิวประสิทธิ์กุล  ครูท่ีปรึกษำ ม.6/1 กรรมกำร 
  17. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว        ครูท่ีปรึกษำ ม.6/2         กรรมกำร 
  18. นำงสำวพิมย์ชนก  สมสมัย    ครูท่ีปรึกษำ ม.6/2  กรรมกำร 
  19. นำงสำวแสงรวี  แสงสม  ครูท่ีปรึกษำ ม.1/2 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

2.6   งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
  1. นำยธีรชัย   ช่ืนชูวงศ์      ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย์      ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  3. ครูท่ีปรึกษำทุกคน                              กรรมกำร 
  4. นำงสำวแสงรวี  แสงสม   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



 

2.7 งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  1. นำยจิรพจน์   ศรีไสยเพชร   ครู   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย์     ครู   รองประธำนกรรมกำร 
3. ครูท่ีปรึกษำทุกคน      กรรมกำร 

  4. นำงสำวแสงรวี  แสงสม      ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 2.8 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
  1. นำงเนธิภัค  พรมบุญแก้ว  ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย์         ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวแสงรวี  แสงสม    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.9  งานเวรประจ าวัน 
 1. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์       ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงกันนิกำ  มีอำรีย์       ครู   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวแสงรวี  แสงสม       ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.10 งานขับขี่ปลอดภัยและงานจราจรในโรงเรียน 
 1. นำยธีรชัย  ช่ืนชูวงศ์       ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยจตุพร  ไชยเพชร       ครูอัตรำจ้ำง  รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวแสงรวี  แสงสม       ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.11 งานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 1. นำงกันนิกำ  มีอำรีย์       ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำววริษฐำ  กมลเนตร  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวปรำรถนำ  เงเลิศ  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

ให้มีหน้ำท่ีตำมแนบท้ำยค ำส่ังนี้และให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำร 
แต่งต้ังตำมค ำส่ังนี้ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเต็มควำมสำมำรถ อนึ่งถ้ำมีค ำส่ังใดขัดแย้งกับค ำส่ังนี้ให้ใช้ค ำส่ังนี้แทน  

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  29  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 
 
 

            (นำงพรพนำ  แดงสกล) 
                                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยำคม 


