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คำสั่งโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
ที ่ 68 / 2565 

เรื่อง  มอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
………………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 4)       
พ.ศ.2562 สนองตอบนโยบายแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 และเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)  นั้น 

เพื่อให้การบริหารโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามโครงสร้างกระจายอำนาจ
ภายในสถานศึกษาและดำเนินการด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
จึงกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุน งานการเรียนการสอน รับผิดชอบงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยมอบหมายงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย 
1.1 นายโกวิท  หมื่นทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

     1.2 นางนารีย์  หม่ืนแจ่ม            รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคนที่ 1 
ดูแลโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ / โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและ 
คณิตศาสตร์  
ดูแลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    1.3 นางสาววิชชุดา  นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคนที่ 2 
ดูแลโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อม 
ระดบัปฐมวัย และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    1.4 นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
                                                            รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป  
                                                               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคนที่ 3 
                                                               ดูแลโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวมตาม    
      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
                                                               (ห้องเรียนปกติ) 

ดูแลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2  
และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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    1.5 นางภัทริน  หม่ืนประจำ           รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  

                                                               รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล  
                                                               รักษาราชการแทนผู้อำนวยการคนที่ 4 
                                                               ดูแลโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง     
                                                               ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program  
                                                               ดูแลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4  

และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                                         
    1.6 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
    1.7 นางสาวศรีมณี  เสนากุล      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
    1.8 นางณัชชา  แก่นธิยา      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
    1.9 นายเทวิน  ณ สุวรรณ      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    1.10 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพแบบการเรียนรู้แบบองค์รวม

      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ห้องเรียนปกต)ิ 

              1.11 นางนันทนา  ท่างาม               หวัหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ 
    1.12 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ    หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ 
    1.13 นางเรณู  โปธาเกีย๋ง             หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP) 
    1.14 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์ หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อม 

ระดับปฐมวัย 
    1.15 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา         หวัหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
    1.16 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล    หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที 3 
    1.17 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    1.18 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์    หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
    1.19 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
    1.20 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล      หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
    1.21 นายธวัฒชัย  ใบโสด      หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
    1.22 นางสาวบุษรา  คำจันทร์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    1.23 นายกฤษณะ  ชมภูวง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    1.24 นางสาวชนกพร  ใจขวาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

               1.25 นางศศินภา  บำเพ็ชร      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    1.26 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    1.27 นายสุภชัย  สมฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    1.28 นางโรชินีย์  ใจมุข                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    1.29 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือน 
                                                    และการประกอบการ 
    1.30 นางชนกพร  พัฒนกุล      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    1.31 นายธวัฒชัย  ใบโสด      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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    1.32 นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีหน้าที ่ กำหนดนโยบาย วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารและจัดการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กำหนดบุคลากรเข้าปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตามโครงสร้างการ
กระจายอำนาจภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และแผนงาน และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพแก่องค์กรและสถาบัน ตลอดจนการนิเทศติดตามมี
การวัดและประเมินผล ตามสายงานที่รับผิดชอบ 

2. ฝ่ายปฏิบัติงานตามขอบข่ายและภารกิจของงาน ดังนี้ 

   2.1 งานบริหารงานวิชาการ 
  2.1.1 นางนารีย์  หมื่นแจ่ม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  2.1.2 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
       หัวหน้าศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ 
       คณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

  2.1.3 นางสาวนาตยา  อุประ  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
       หัวหน้างานหลักสูตรและการนิเทศจัดการเรียนรู้   
 2.1.4 นางสุพิตร  เหลาพรม  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   
 2.1.5 นางมนทิรา  นันกาวงศ์  หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.1.6 นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
  (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
2.1.7 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย) 
2.1.8 นางสาวศุภจิต  ศรีธ ิ  หัวหน้างานแนะแนว   
2.1.9 นางลินลดา  เชาว์มนัส  หัวหน้างานห้องสมุด  
2.1.10 นายวุฒิชัย  ตุ้ยด ี  หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  
2.1.11 นายธวัฒชัย  ใบโสด  หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
2.1.12 นายกฤษณะ  ชมภูวง      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.1.13 นางสาวชนกพร  ใจขวาง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และระบบธรรมชาติ 
2.1.14 นางศศินภา  บำเพ็ชร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.1.15 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
     หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
2.1.16 นายสุภชัย  สมฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.1.17 นางโรชินีย์  ใจมุข                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.1.18 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการในครัวเรือน 

                                                      และการประกอบการ 
2.1.19 นางชนกพร  พัฒนกุล      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
2.1.20 นายธวัฒชัย  ใบโสด      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.1.21 นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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2.1.21 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย           หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบ 
องค์รวมฯ 

2.1.22 นางนันทนา  ท่างาม  หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและ 
     คณิตศาสตร์ 
2.1.23 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ    หัวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์           

และวิทยาศาสตร์ 
2.1.24 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง             หัวหน้าโครงการ English Program (EP) 
2.1.25 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์  หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความ 

พร้อมระดับปฐมวัย 
 2.1.26 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา  หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

2.1.27 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล    หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
2.1.28 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2.1.29 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์    หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
2.1.30 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.1.31 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล      หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.1.32 นายธวัฒชัย  ใบโสด      หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2.1.33 นางสาวบุษรา  คำจันทร์  หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 2.1.34 นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย  หัวหน้างานดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
2.1.35 นางสาววรรณภา พรหมลือชัย      เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2.1.36 นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน              เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ขอบข่ายการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ แต่ละงานย่อย ดังนี้ 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและนิเทศการจัดการการเรียนรู้ 
มีหน้าที่  วางแผนและบริหารงานพัฒนา

หลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  จัดทำ
แผนงาน  โครงการ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร  ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและกรอบสาระ
การเรียนรู้จัด ทำตารางสอน กำหนดเวลาเรียนและ
กำกับ ติดตาม ดูแล การนิเทศการสอนภายใน  
ประสานงานกับผู้เกี ่ยวข้องในการนิเทศการสอน 
จัดทำรูปแบบระบบการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียน เอกสารประกอบการการนิเทศการสอน
ภายในโรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศการ
สอนภายในโรงเรียน จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์การ
นิเทศการสอนภายใน สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผลทุกภาคเรียน  และปฏิบัติหน้าที่อื ่น ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางสาวนาตยา อุประ                    
2. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์                  
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ของแตล่ะโครงการ 
     3.1 นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย          
     3.2 นางลินลดา  เชาว์มนัส             
     3.3 นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร    
     3.4 นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ           
     3.5 นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล           
     3.6 นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย       
     3.7 นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา        
     3.8 นางศศินภา  บำเพ็ชร              
     3.9 นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ      
     3.10 นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน          
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้า 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
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    4.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง          
    4.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร               
    4.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย            
    4.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                
    4.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                  
    4.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
    4.8 นางชนกพร  พัฒนกุล              
    4.9 นายธวัฒชัย  ใบโสด                
5. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                    
6. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
    6.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    6.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    6.3 นางนันทนา  ท่างาม                 
    6.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ        
    6.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
7. หัวหน้าระดับชั้น 
    7.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา           
    7.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล      
    7.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์         
    7.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์           
    7.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
    7.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล        
    7.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                 
    7.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์           
8. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย                

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

2. งานวัดผลและประเมินผล 

มีหน้าที่ วางแผนกำหนดการสอบวัดผล
ตามระเบียบและแนวปฏิบัต ิในการวัดผลและ
ประเมินผล  วางแผนและจัดทำข้อมูลการจัดการ
เรียนรู้และการวัดผลสำหรับโปรแกรมการวัดและ
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล  ( โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะม ว ลผ ลด ้ ว ย
คอมพิวเตอร ์) พัฒนางานว ัดและประเม ินผล 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการ
เรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง 
สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จัดทำ
เอกสารเกี ่ยวกับงานทะเบียนวัดผลนักเรียนทุก

1. นางสุพิตร เหลาพรหม                  
2. นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง       
3. นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์                
4. นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์          
5. นางสาวบุษรา คำจันทร์             
6. นางชนกพร  พัฒนกุล                  
7. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ                  
8. นางศศินภา  บำเพ็ชร                
9. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                       
10. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี         
11. นางนงนุช  เงินท๊อก                     

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ประเภท  ตรวจสอบประสานงาน กำกับติดตาม  
ดำเนินการจัดการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์  ที่ใช้ใน
งานวัดผล  และรวบรวมข้อมูลผลการเรียน  จัดทำ
สารสนเทศผลการเรียนเผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที ่อื ่น ๆ ตามที ่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 

12. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์         
13. นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา           
14. นางนฤมล  ภิรมย์                        
15. ธุรการโครงการ 
    15.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ   
    15.2 นายศรายุทธ  นามสูง        
    15.3 นางสาวณัฐรินทร์ หอมกาบ 
    15.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา   
    15.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด       
15. นางเข็มทอง  กรรณิกา                 
16. นางสาคร  พรหมปัญญา               

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ม ีหน ้าที่  พ ัฒนา ส ่ ง เสร ิม ให ้ข ้อมูล 
ช่วยเหลือให้บุคลากรภายในและภายนอกในการ
วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. นางมนทิรา   นันกาวงศ์         
2. นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย           
3. ผู้รับผิดชอบงานวิจัยแต่ละโครงการ 
   3.1 นางนงนุช  เงินท๊อก                  
   3.2 นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ             
   3.3 นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล              
   3.4 นางนฤมล  ภิรมย์                     
   3.5 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์             
   3.6 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี                      
   3.7 นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย                                  
   3.8 นางศิริรัตน์  ประสิงห์                 
   3.9 นางสาวชนกพร  ใจขวาง             
   3.10 นางโรชินีย์  ใจมุข                     
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง               
    4.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง           
    4.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร               
    4.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย             
    4.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                 
    4.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                   
    4.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
    4.8 นางชนกพร  พัฒนกุล              
    4.9 นายธวัฒชัย   ใบโสด               
5. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ         
 

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้า 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
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6. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
    6.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    6.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    6.3 นางนันทนา  ท่างาม                 
    6.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ        
    6.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

4. งานประกันคุณภาพการศกึษา 
มีหน้าที่ วางแผน จัดทำระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ / โครงการ / 
งานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ  
จ ั ดทำมาตรฐานการศ ึกษา  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลตาม
มาตรฐานการศ ึกษาภายใน  (SAR) ต ิดตาม
ประเม ินผลและรายงานค ุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาภายนอก  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 

1. นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง          
2. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน        
3. หัวหน้างานกลุ่มงานบริหาร   
    3.1 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์          
    3.2 นางสาวศรีมณี  เสนากุล              
    3.3 นางณัชชา  แก่นธิยา                  
    3.4 นายเทวิน ณ สุวรรณ                  
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง                 
    4.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง             
    4.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร                 
    4.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย               
    4.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                   
    4.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                     
    4.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
    4.8 นางชนกพร  พัฒนกุล                
    4.9 นายธวัฒชัย  ใบโสด                  
5. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                      
6. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
    6.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์              
    6.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย            
    6.3 นางนันทนา  ท่างาม                  
    6.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ          
    6.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                   
7. หัวหน้าระดับชั้น 
    7.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา             
    7.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล        
    7.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์           
    7.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์             
    7.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์       
    7.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล          

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้า 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
  กรรมการ 
  กรรมการ 
  กรรมการ 

        กรรมการ 
        กรรมการ 

กรรมการ 
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    7.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                   
    7.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์             
8. นางสาวนพวรรณ  ทนันชยั                
9. นางมนทิรา   นันกาวงศ์                 
10. นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์          
11. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์             
12. นางสาวนาตยา  อุประ                   
13. นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา          
14. นางสาวกรรณิการ์   คำรอด             
15. นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ              
16. นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ         
17. นายศรายุทธ  นามสูง           
18. นางสาวสิรวิิมล  พวงมาลา                 
ระดับปฐมวัย 
1. นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์                     
2. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล         
มาตรฐานที่ 1 
3. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ           
4. นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล               
5. นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล 
6. นางนงนุช  เงินท็อก                          
7. นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์                 
8. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล                    
9. นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน                    
มาตรฐานที่ 2 
10. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา        
11. นางสาวชลธิชา  ถนนนอก                 
12. นางนฤมล  ภิรมย์                           
13. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี             
14. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว                  
15. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์                    
15. นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ           
มาตรฐานที่ 3 
16. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ         
17. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร            
18. นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา              
19. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ                     
20. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน                       
21. นายกีฬฏิวรรษ  ปัญญามณี                

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

 
หัวหน้างาน 

รองหัวหน้างาน 
 

หัวหน้ามาตรฐานที่ 1
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
หัวหน้ามาตรฐานที่ 2 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
หัวหน้ามาตรฐานที่ 3

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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22. นายจารุวัฒน์  นามหาญ      กรรมการ 
5. งานแนะแนว และส่งเสริมสนับสนุนประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ 
มีหน้าที่  วางแผนพัฒนางาน  วางระบบบริการ
แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ  โดยเชื่อมโยง
กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการ
เรียนการสอนดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดย
ความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้ง
ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วางแผนกำหนดแนวปฏิบัติ ประสานงาน  
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุน
องค์กรชุมชน เลือกสรรภูมิปัญญา  วิทยากรทุก
องค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ 
เผยแพร่ความรู ้ เกียรติประวัติ  ผลงานของครู  
นักเรียน  โรงเรียน สู่องค์กร  หน่วยงานและชุมชน 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื ่อศึกษาต่อ
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 และการทดสอบระดับชาติ    
(O-NET) และปฏิบัต ิหน้าที ่อ ื ่น ๆ ตามที ่ได ้รับ
มอบหมาย 

1. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                       
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                     
3. หัวหน้าระดับชั้น 
    3.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา           
    3.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล      
    3.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์         
    3.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์           
    3.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
    3.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล        
    3.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                 
    3.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์           
4. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
    4.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    4.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    4.3 นางนันทนา  ท่างาม                 
    4.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ        
    4.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    5.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง               
    5.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง           
    5.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร               
    5.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย             
    5.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                 
    5.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                   
    5.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
    5.8 นางชนกพร  พัฒนกุล               
    5.9 นายธวัฒชัย  ใบโสด                  
6. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                     
7. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
   7.1 นางศิริรัตน์  ประสิงห์                
   7.2 นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย         
   7.3 นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว                 
   7.4 นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                  
   7.5 นางสาวบุษรา  คำจันทร์             
   7.6 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ         
   7.7 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี                      

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้า 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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   7.8 นายกฤษณะ  ชมภูวง                 
8. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงปริยา  ศิวิลัยซ์           
9. นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ           
10. นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน                
11. นางสาวบุษรา  คำจันทร์                 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

6. งานห้องสมุด 
มีหน้าที่   วางแผนพัฒนางาน  จัดทำแผนงาน/
โครงการพัฒนาห้องสมุด  จัดหาเอกสาร  ตำรา  
วารสารว ัสด ุคร ุภ ัณฑ์  จ ัดบรรยากาศภายใน
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้า  กำกับ  ติดตาม  
ด ูแลการใช ้ห ้องสม ุดการส ืบค ้นข ้อม ูลทาง
อินเตอร์เน็ต  จัดให้บริการเกี่ยวกับห้องสมุดในด้าน
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ใช ้ห ้องสม ุด และปฏ ิบ ัต ิงานอ ื ่น ๆ  ท ี ่ ได ้รับ
มอบหมาย  และปฏิบัติหน้าที ่อื ่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. นางลินลดา เชาว์มนัส                   
2. นางอุบล  สว่างวงค์          
3. ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน                   
4. นางสาวนพวรรณ  ทนันชยั                
5. นางเข็มทอง กรรณิกา                      
6. นางปรานอม  ปรากฎวงศ์                 
7. นางสาวนนฑิญา วิศาลศิริวัชรโชต ิ    

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

 
 
 

7. งานพัฒนาและส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ 
มีหน้าที ่วางแผน ประสานงาน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้
ทั ้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสำรวจแหล่ง
เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาประกาศ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์
และติดประกาศให้ผู้เรียนและผู้สนใจเข้าใช้แหล่ง
เรียนรู ้เพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง 
ติดตามการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ สรุป และรายงาน
การใช้แหล่งเรียนรู้  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

1. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี                          
2. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล            
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้             
    3.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง               
    3.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง           
    3.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร               
    3.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย             
    3.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                 
    3.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                   
    3.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
    3.8 นางชนกพร  พัฒนกุล             
     3.9 นายธวัฒชัย   ใบโสด              
4. หัวหน้าระดับชั้น                           
    4.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา           
    4.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล      
    4.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค ์        
    4.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์           
    4.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์      
    4.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล       
    4.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                
    4.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์           
 

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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5. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ   
    5.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    5.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    5.3 นางนันทนา  ท่างาม                
    5.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ        
    5.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
6. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ                  
7. นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล                   
8. นางจิรภรณ์  เดชนาเกร็ด                   
9. นางสุมาลี  เนรวงค์                         
10. นายปฏิญญา  แสงจันทร์                
11. นางชนกพร  พัฒนกุล                    
12. นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ                           

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

8. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มีหน้าที ่ วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พัฒนา
บุคลากรในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการผลิต ใช้และพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. นายธวัฒชัย   ใบโสด                       
2. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์                  
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                 
    3.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง                   
    3.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง               
    3.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร                   
    3.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                 
    3.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                     
    3.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                       
    3.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
    3.8 นางชนกพร  พัฒนกุล                  
    3.9 นายธวัฒชัย  ใบโสด                    
4. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               
    นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                        
5. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ             
    5.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์                
    5.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย              
    5.3 นางนันทนา  ท่างาม                    
    5.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ            
    5.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                     
6. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์                   
7. นางสาววรดา  สุขสอน                        
8. นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ               
9. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง              
10. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด                 

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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9. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีหน้าที ่  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ส่งเสริม  พัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเร ียนรู ้ตามหลักส ูตร
แกนกลางและพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  จัดการเรียนการสอน 
พัฒนาสื ่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู ้ ส่งเสริม
สนับสนุนคัดเลือกนักเรียนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทั ้งในและนอกสถานศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพคัดเลือกหนังสือ
เร ียนแบบเร ียนเพ ื ่อใช ้ในโรงเร ียน ตลอดจน
ดำเนินงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ในกลุ่มงานบริหารวิชาการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1. นายกฤษณะ  ชมภูวง        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    
                                     ภาษาไทย 
2. นางสาวชนกพร  ใจขวาง    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                      วิทยาศาสตร์และระบบธรรมชาติ 
3. นางศศินภา  บำเพ็ชร        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                     คณิตศาสตร์ 
4. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                     สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
                                     หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
5. นายสุภชัย  สมฤทธิ์          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข 
                                     ศึกษาและพลศึกษา 
6. นางโรชินีย์  ใจมุข            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                     ศิลปะ 
7. นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การ 
                                     จัดการในครัวเรือนและการ 
                                     ประกอบการ 
8. นางชนกพร  พัฒนกุล       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                     ภาษาต่างประเทศ 
9. นายธวชัชัย  ใบโสด          หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                     เทคโนโลยีดิจิทัล 

11. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีหน้าที่ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ติดตามผล
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านแนะแนว  
ชุมนุม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์  และสรุป
รายงานผลการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

1. นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                         
2. ว่าที่ ร้อยตรียงยุทธ  ชาวนา่น                 
3. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                       
4. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ                 
5. หัวหน้าระดับชั้น                               
    5.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา               
    5.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล          
    5.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์             
    5.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์               
    5.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์         
    5.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล            
    5.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                     
    5.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์               
6. นางลินลดา เชาว์มนัส                         
7. นายชรินทร์ เจริญเดช                         
8. นางสาวอมลศิริ พีระชนะพัฒน์               
9. นางสาวชเนตตี   พิชัย                         

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้า 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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10. นายสุภชัย  สมฤทธิ์                          
11. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงปริยา  ศิวิลัยซ์             
12. นางรัชฎาภรณ์  เรือนศักดิ์                   

กรรมการ 
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
มีหน้าที่ ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โดยกำกับติดตามดูแลงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
ร่วมวางแผนและกำกับติดตามในการดำเนินงาน
และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมความ
เป็นเลิศของนักเรียนในโครงการ  วางแผน  จัดทำ
แผนงาน  หลักสูตร ระเบียบและแนวปฏิบัติ การ
จัดกิจกรรมการเร ียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตามจุดเน้นของโครงการ ประสานงานกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในการจัดหลักสูตร กลุ่มการเรียน
สำหรับนักเร ียนโครงการพิเศษให้เป ็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตร ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการ
วัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา  สาระการเร ียนรู ้ ส ่งเสริมให้ม ีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงสรุปรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และปฏิบัติหน้าที ่อื ่น ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1. นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย         หัวหน้าโครงการเสริมสร้าง 
                                           ศักยภาพการเรียนรู้แบบ         
          องค์รวม 
2. นางนันทนา  ท่างาม               หัวหน้าโครงการเสริมสร้าง 
                                           ศักยภาพด้านภาษาและ 
                                           คณิตศาสตร์ 
3. นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ      หัวหน้าโครงการเสริมสร้าง    
                                           ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
                                           และวิทยาศาสตร์ 
4. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง               หวัหน้าโครงการจัดการเรียน 
                                           การสอนตามหลักสูตร 
                                           กระทรวงศึกษาธิการเป็น 
                                           ภาษาอังกฤษ 
 

12. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่นานาชาติ 
มีหน้าที่ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน คัดเลือก 
และเตรียมความพร้อมสอบแข่งขันทักษะวิชาการ
ต่างๆ เช ่น การสอบยอดปัญญาวิชาการ สอบ
นานาชาติ สอบ สสวท. 

1. นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์                  
2. นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ                 
3. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย                      
4. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี                               
5. นางจิตรานุช  วันทมาตย์                      
6. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี              
7. นางสาวบุษรา  คำจันทร์                       
8. นางศศินภา  บำเพ็ชร                          
9. นางสาววรดา  สุขสอน                       
10. นายธวัฒชัย  ใบโสด                          
11. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                          
12. นางสาวภัทรา  กัลยา                         
13. นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย                  
14. นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                        
15. นางโรชินีย ์ ใจมุข                              
16. นายสุภชัย  สมฤทธิ์                            

หัวหน้างาน 
รองหวัหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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17. นายปัญญากร  คำปา                         
18. นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ                

กรรมการ 
เลขานุการ 

12. งานดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มีหน้าที ่ กำกับ ดูแล นิเทศ และให้คำแนะนำ 
ช ่วยเหล ือ เป ็นท ี ่ปร ึกษาให ้ก ับน ักศ ึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ข อ ง ก า ร ฝ ึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ข อ ง แ ต ่ ล ะ
สถาบันการศึกษา 

1. นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย                
2. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์                 
3. นางสาวชนกพร  ใจขวาง                
4. นางศศินภา  บำเพ็ชร                    
5. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                  
6. นายสุภชัย  สมฤทธิ์                      
7. นางโรชินีย์  ใจมุข                        
8. นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
9. นางชนกพร  พัฒนกุล                   
10. นายธวัฒชัย   ใบโสด                  
11. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา              
12. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล          
13. นายกฤษณะ  ชมภูวง                  

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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ครูประจำห้องปฏิบัติการพิเศษ   ที่ใช้ในการเรียนการสอน ให้มีหน้าที่ 
1. ควบคุม ดูแล การใช้ห้องพิเศษ โดยประสานงานกับงานอาคารสถานที่และงานที่เกี่ยวข้อง 
2. รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำห้อง ตรวจสอบการใช้งานเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
3. ดำเนินการจัดห้องให้มีความพร้อมในการใช้อยู่เสมอ และจัดทำตารางการใช้ห้อง 
4. เสนอการแก้ไขปัญหาที่มีเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
5. ประเมินผลและสรุปรายงานผล การใช้ห้องพิเศษ ทุกสิ้นปีการศึกษา 
 

ห้องปฏิบัติการพิเศษ ครูประจำห้อง 
1. ห้องเรียนสีเขียว นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ, นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ 
2. ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย นางสาวชลธิชา  ถนนนอก 
3. ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ 
4. ห้องคอมพิวเตอร์ ป. 1-2 นายสมฤกษ์  พอกจันทร์, นางสาววรดา  สุขสอน 
5. ห้องคอมพิวเตอร์ ป. 3-4 นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง 
6. ห้องคอมพิวเตอร์ ป. 5-6 นายธวัฒชัย   ใบโสด 
7. ห้องคอมพิวเตอร์ (EP) นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล 
8. (Smart Chinese) นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
9. ห้องดนตรีอนุบาล (เปียโน) นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน 
10. ห้องนาฏศิลป์ 1 นางพิมพ์วิสาข์ อินตามูล 
11. ห้องดนตรีไทย  นางสาวกรกฏ   หลานรักษ์ 
12. ห้องดนตรีสากล นายปิติพงษ์   วิญญาณ 
13. ห้องศิลปะ 1 นายประชา  รุ่งศิริ 
14. ห้องศิลปะ 2 นางโรชินีย์  ใจมุข                  
15. ห้องวิทยาศาสตร์ 1 (อาคารกิตติ 3) นางสาวศริิกาล  จันชัยชะนะ, นายกฤตวัน  ปูเฟย 
16. ห้องวิทยาศาสตร์ 2 (อาคารกิตติ 3) นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย, นางสาวจารุวรรณ  ขวดแก้ว 
17. ห้องวิทยาศาสตร์ 3 (อาคารกิตติ 7) นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย, นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ 
18. ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
19. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน   Miss.Peihong Jiang, นางสาวพันธุ์ทิพา  แปงคำ 
20. ห้องสมุด นางนนฑิญา  วิศาลศิริวัชรโชติ 
21. ห้องเปียโน (EP) นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด 
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2.2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2.2.1 นางภัทริน  หมื่นประจำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2.2.2 นางณัชชา  แก่นธิยา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 

   หัวหน้างานดำเนินการทางวินัย และการลาทุกประเภท 
   หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 

2.2.3 นางสาวชเนตตี  พิชัย  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     หัวหน้างานครูต่างชาติ 
     หัวหน้างานขอรับใบอนุญาต 
2.2.4 นางจิตรานุช  วันทมาตย์  รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
     หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง 
     หัวหน้างานสร้างขวัญและกำลังใจ 
2.2.5 นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ  เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

หัวหน้างานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2.2.6 นางศิริรัตน์  ประสิงห์  เลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

หัวหน้างานดำเนินการและประสานงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2.2.7 นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล              หัวหน้างานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
2.2.8 นางสาคร  พรหมปัญญา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
2.2.9 นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

       

โดยมีขอบข่ายการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ แต่ละงานย่อย  ดังนี้ 
1. งานดำเนินการและประสานงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
            ม ีหน ้าที่  ร ่วมวางแผน ประสานงาน 
จัดทำข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบุคลากรในฝ่ายงาน
และโครงการพิเศษต่างๆดำเนินงานและกิจกรรม 
ต่างๆของฝ่ายบริหารบุคคล เพื ่อให้สำเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี โดยแบ่งกลุ ่มรับผิดชอบการดำเนินการ 
และประสานงานสร้างความเข้าใจให้แก่คณะครู 
และบุคลากร เพื ่อให้เกิด ความคล่องตัว ในการ 
ดำเนินงาน และการประสานงานต่างๆ ดังนี้ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ครูอัตราจ้าง (ไทย,ต่างชาติ)  
3. พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล, 
ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว(เขตฯ), 
ธุรการโครงการ,ธุรการสำนักงาน,ครูบรรณารักษ์, 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์,  
4. ผู้ชว่ยสอน 
5. พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย 
6. คนครัว 

1. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                        
2. นางสาวชเนตตี  พิชัย                         
3. นางณัชชา  แก่นธิยา                          
4. นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์                    
5. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                          
6. นางปรานอม  ปรากฎวงศ์                    
7. นางสาวภัฏฐ์ธีรา รัตนทวีชยัพร      
8. นางนงนุช  เงินท๊อก                           
9. นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์                        
10. นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล                
11. นางนิติกุล  สุทธหลวง                       
12. นายเทวิน  ณ สุวรรณ                       
13. นางร่มฉัตร  ภารังกูล                        
14. นางชนกพร  พัฒนกุล                       
15. นางสาวภัทรา   กัลยา                       
16. นางรัชฎาภรณ์   เรือนศักดิ์     
17. นางเขมจิรา    อุ่นแก้ว     

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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7. พนักงานราชการปฏิบัติงานช่าง,คนงาน,คนขับรถ 
8. แม่บ้าน 

18. นางสาวณัฐพร   สาทิสกุล     
19. นางสาวกรรณิการ์   คำรอด     
20. นางจิตรานุช  วันทมาตย์                   

กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

2. งานวางแผนอัตรากำลัง 
มีหน้าที่  วิเคราะห์ภารกิจและวางแผนอัตรากําลัง 
ของข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
และลูกจ้างชั ่วคราว ประสานการดําเนินงานและ 
ประเมินสภาพความต้องการอัตรากําลังกับภารกิจ 
ของสถานศึกษา ดำเนินการวางแผนอัตรากําลังของ 
สถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด นำแผนสู่ 
การปฏิบ ัติ จัดทำคำสั ่งมอบหมายงาน ต ิดตาม 
ประเมินผลการใช้อัตรากําลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม 
ด ำ เ น ิ น ก า ร ส ร ร ห า  จ ั ด ส ร ร  บ ร ร จ ุ แ ต ่ ง ตั้ ง 
งานปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ย้ายงาน ไปราชการ ลาศึกษาต่อ และการลาอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตรากำลังของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำสารสนเทศ 
ในงาน 

1. นางจิตรานุช  วันทมาตย์                   
2. นางณัชชา  แก่นธิยา                      
3. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                       
4. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ                            

4.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์               
4.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย             
4.3 นางนันทนา  ท่างาม                    
4.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ           
4.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                    

5. หัวหน้างาน 4 ฝ่าย                                        
5.1 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์           

     5.2 นางสาวศรีมณี  เสนากุล               
     5.3 นางณัชชา  แก่นธิยา                   
     5.4 นายเทวิน  ณ สุวรรณ                  
6.  นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ                  

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

3. งานครูต่างชาติ 
มีหน้าที ่ดำเนินการเพื่อสรรหาครูต่างชาติ ทำสัญญา 
จ ้าง ต ่อส ัญญาจ ้างงาน  เก ี ่ยวก ับคร ูต ่างชาติ  
ดำเนินการส่งเสริม อบรม พัฒนาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมครูต่างชาติ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
งานเงินเดือน การลา และจัดทำสารสนเทศในงาน 

1. นางสาวชเนตตี  พิชัย                       
2.   นางณัชชา  แก่นธิยา                     
3.    นางชนกพร  พัฒนกุล                     
4.    นางสาวภัทรา  กัลยา                      
5.    นางรัชฎาภรณ์  เรือนศักดิ์    
6.    นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว    
7.    นางสาวกรรณิการ์  คำรอด    
8.    นางสาวณัฐพร  สาทิสกลุ    
9.    นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์                 

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น 
มีหน้าที ่วางแผนและดำเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทุกตำแหน่ง 
ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำ   
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานและเกิด 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพ่ือสนับสนุน 
การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การมีหรือ 
เลื่อนวิทยฐานะ รวมถึงการจัดทำ สารสนเทศในงาน   

1.   นางณัชชา  แก่นธิยา              
2.   นางจิตรานุช  วันทมาตย์ 
3.   นางสาวชเนตตี  พิชัย 
4.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ                            

4.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์              
4.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย            
4.3 นางนันทนา  ท่างาม                    
4.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ          

     4.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                    

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 
    กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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5. หัวหน้างาน 4 ฝ่าย                                          
      5.1 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์            
      5.2 นางสาวศรีมณี  เสนากุล                
      5.3 นางณัชชา  แก่นธิยา                    
      5.4 นายเทวิน  ณ สวุรรณ                  
6.   นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล 
7.   นางนิติกุล  สุทธหลวง 
8.   นายเทวิน  ณ สวุรรณ 
9.   นางร่มฉัตร  ภารังกูล             
10. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                    

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

5. งานดำเนินการทางวินัย และการลาทุกประเภท 
มีหน้าที่ ดำเน ินการทางว ิน ัยตามระเบ ียบทาง 
ราชการเมื่อข้าราชการและบุคลากรภายในโรงเรียน 
ได้กระทำผิด หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดว ินัย 
เพื่อให้ได้ความจริง และยุติธรรมตามกระบวนการ 
ทางนิติธรรม หากมีผู ้กระทำผิดจะต้องได้รับการ 
ลงโทษ โดยเหมาะสมกับกรณีความผิดและเป็นไป 
โดยสุจริต ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสาร 
สนสนเทศเกี ่ยวกับการ ขาด ลา มาสาย เพื ่อเป็น 
ข้อมูลในการบริหารงานบุคคล 

1. นางณัชชา  แก่นธิยา                           
2. นางศิริรัตน์   ประสิงห์                      
3. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ                      
4. นางสาคร พรหมปัญญา              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
เลขานุการ 

 
 
 
 

6. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกย่อง 
เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำ 
บัญชีรายชื ่อและเสนอขอเครื ่องราชอิสริยาภรณ์  
การส่งเสริมการรับรางวัลทุกระดับ และมอบรางวัล 
ต่างๆ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา งานเกษียณ 
อายุราชการ รวมถึงการจัดทำสารสนเทศในงาน 

 

1. นางสาวศรสวรรค์   อินต๊ะ                        
2. นางศิริรัตน์   ประสิงห์                      
3. นางพีรญาพร   เชื้อกันทา                    
4. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน  
5. นางสุมาลี  เนรวงค์                            
6. นางนัษฐา  ศิรินาม                            
7. นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน                     
8. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล                      
9. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                            
9. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

7. งานส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีหน้าที่  วางแผน และดำเนินงานส่งเสริมว ินัย 
ค ุณธรรมจร ิยธรรมตามมาตรฐานว ิชาช ีพและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศ ึ กษา  โดยการประช ุ ม  อบรม ส ั ม มนา 
ศ ึกษาด ูงาน การส ่งเสร ิมให ้คร ูและบ ุคลากร
เป็นวิทยากร และคณะกรรมการงานต่างๆ  

1. นางณัชชา  แก่นธิยา                          
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                      
3. นางนงนุช  เงินท๊อก                            
4. หัวหน้างานบริหาร 4 ฝ่าย                                      
       4.1 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์          
       4.2 นางสาวศรีมณี  เสนากุล              
       4.3 นางณัชชา  แก่นธยิา                                

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ก ิ จกรรมช ุ มชนแห ่ งการ เ ร ี ยนร ู ้ ท า งว ิ ชาชีพ          
(PLC) กิจกรรม 1 ครู 1 นวัตกรรม รวมถึง  
การจัดทำสารสนเทศในงาน   
 

 4.4 นายเทวิน  ณ สวุรรณ                 
5. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ                            

5.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์                 
5.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย               
5.3 นางนันทนา  ท่างาม                    
5.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ             

     5.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                      
6. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์       
7. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ       
8. นางจิรภรณ์  เดชนาเกร็ด                
9. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี               
10. นางสุมาลี   เนรวงค ์       
11. นางนิติกุล  สุทธหลวง                        
12. นางสาวฬียาพร  ธารเหลอืงทอง            
13. นางสาวรัตติกาล  กันทะสร                  
14. นางสาวอารีรัตน์  อินต๊ะวัน                  
15. นางสาวจารุวรรณ  ขวดแก้ว                
16. นายนพดนัย  สมโน                    
17. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล                    

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

8. งานขอรับใบอนุญาต 
มีหน้าที่ ดำเนินการเกี ่ยวกับการขอรับใบอนุญาต 
ประเภทต่างๆ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกตำแหน่ง และจัดทำข้อมูลสารสนเทศในงาน 

1. นางสาวชเนตตี  พิชัย                           
2. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล                   
3. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี               
4. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด                    
5. นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์                                       
6. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ                       

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

9. งานสร้างขวัญและกำลังใจ 
มีหน้าที่ วางแผนและดำเนินการจัดกิจรรมเกี่ยวกับ 
งานสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร เช่น 
การศึกษาดูงาน การมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ การแสดง 
ความยินดีในโอกาสพิเศษต่างๆ การช ่วยเหลือ 
ค ร อบ ค ร ั ว ใ น ก ร ณ ี ท ี่  เ ส ี ย ช ี ว ิ ต  เ จ ็ บ ป ่ ว ย 
การตรวจสุขภาพ การให้รางวัล เกียรติบัตร แก่ครู
และบุคลากรของโรงเรียนที ่มีผลการปฏิบัต ิงาน 
ดีเด่นในด้านต่างๆ 

1. นางจิตรานุช วันทมาตย์ 
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์ 
3. นางสาวชเนตตี พิชัย 
4. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่ 
5. นางปาณิศรา   แก้วยศ 
6. นางสาวพีรญาพร  เชื้อกันทา 
7. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ 
8. นางรัชฎาภรณ์  เรือนศักดิ ์
9. นางนัษฐา  ศิรินาม 
10. นางสุมาลี  เนรวงค ์
11. นางจิรภรณ์  เดชนาเกรด็ 
12. นางสาวรัตติกาล  กันทะสร 

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรรมการ 
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13. นางสาวอารีรัตน์   อินต๊ะวัน 
14. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน 
15. นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม 
16. นางสาวรัชย์จิรา  สุธาตนั     
17. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์ 
18. นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ ์

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. งานธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
มีหน้าที่  จัดระบบสารสนเทศงานธุรการ สารบรรณ
ในฝ ่ า ย บร ิ ห า ร ง านบ ุ ค คล  เ พ ื ่ อ ป ร ะ โ ย ช น์  
ในการนำข ้อม ูลไปใช้ ในการบร ิหารงาน  ได ้แก่  
จัดทำทะเบียนประวัติ ประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียม
การประชุม การจัดทำบันทึกการประชุม อำนวย
ความสะดวกต่างๆในฝ่ายบริหารงานบุคคล 

1. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล                       
2. นางจิตรานุช  วันทมาตย์                    
3. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี                 
4. นางสาวรัตติกาล  กันทะสร                      
5. นางสาวอารีรัตน์   อินต๊ะวัน        
6. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน                   
7. นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม         
8. นางสาวรัชย์จิรา  สุธาตัน         
9. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์                        
10. ธุรการโครงการ                              
      10.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ         
      10.2 นางสาวณัฐรินทร ์ หอมกาบ              
      10.3 นายศรายุทธ  นามสูง            
      10.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา         
      10.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด             
11. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                           
12. นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์                    

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.3. ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
2.3.1. นางสาววชิชุดา  นนทศิลา   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
2.3.2. นางสาวศรีมณี  เสนากุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
2.3.3. นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
2.3.4. นางสาวชลธิชา  ถนนนอก  หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน 
2.3.5. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ  หัวหน้ากลุ่มงานการบัญชี 
 
โดยมีขอบข่ายการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ แต่ละงานย่อย  ดังนี้ 

1. กลุ่มแผน/งบประมาณ 
มีหน้าที่ 
1. งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
2. งานจัดทำแผนงานงบประมาณและคำขอตั้ง
งบประมาณ 
3. งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
4. งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
5. งานการตรวจสอบติดตาม และรายงานผลการใช้
งบประมาณ 
6. งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต 

1. นางสาวศรีมณี   เสนากุล             
2. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                
3. นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย               
4. นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ             
5. นางนันทนา  ท่างาม                     
6. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์                 
7. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร          
8. ผู้รับผิดชอบฝ่ายแผนงาน/
งบประมาณแต่ละโครงการ  
    8.1 นางอุบล  สว่างวงค์               
    8.2 นางร่มฉัตร  ภารังกูล              
    8.3 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ      
    8.4 นางจิตรานุช  วันทมาตย์          
    8.5 นางสาวศุภจิต   ศรีธ ิ             
    8.6 นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก      
    8.7 นางศิริพร  คูณแก้ว                
    8.8 นางนิติกุล  สุทธหลวง             
    8.9 นางสาวสุมารินทร์  สวุรรณคร    
    8.10 นางสาวชลธิชา  ถนนนอก      
9. หัวหน้าระดับชั้น   
    9.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา           
    9.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล      
    9.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์         
    9.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์           
    9.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
    9.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล        
    9.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                 
    9.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์           
             

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
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10. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้          
  10.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง              
  10.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง          
  10.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร              
  10.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย            
  10.5 นายสภุชัย  สมฤทธิ์                
  10.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                  
  10.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
  10.8 นางชนกพร  พัฒนกุล              
   10.9 นายธวฒัชัย  ใบโสด                    
11. นางสาวจันทร์ดี  คำเฮือง               
12. นางปรียนันท์   อินทรประสาท        
13. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ                

 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ 

2. กลุ่มงานระดมทรัพยากรและงานบริการ 
มีหน้าที่ 
1. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2. งานกองทุนเพ่ือการศึกษา 
3. งานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 

1. นางสาววรดา  สุขสอน                
2. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์           
3. นางศิริพร  คูณแก้ว                     
4. นางนัษฐา  ศิรินาม                      
5. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                   
6. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล           
7. นางอุบล  สว่างวงค์                         
8. นางนันทนา  ท่างาม                    
9. นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย               
10. นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ          
11. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                   
12. นางสาวศรีมณี  เสนากุล              
13. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร       
14. นายประชา  รุ่งศิริ                     
15. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                
16. นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                 
17. ว่าที ่ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน         
18. ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน              
19. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล             

หัวหน้างาน                             
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

3. กลุ่มงานการเงิน 
มีหน้าที ่งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน รายงานเงิน
คง เหลือประจำวัน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี, หลักฐานการรับ-จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ  
ทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ ฯลฯ 
 

1. นางสาวชลธิชา ถนนนอก             
2. นางลินลดา  เชาวน์มนัส          
3. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                    
4. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร         
5. นางสาวจันทร์ดี   คำเฮือง              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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6. ผู้รับผิดชอบฝ่ายแผนงาน/
งบประมาณแต่ละโครงการ  
    6.1 นางอุบล  สว่างวงศ์                
    6.2 นางร่มฉัตร  ภารังกูล              
    6.3 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ      
    6.4 นางจิตรานุช  วันทมาตย์          
    6.5 นางสาวศุภจิต  ศรีธิ               
    6.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                  
    6.7 นางศิริพร  คูณแก้ว                
    6.8 นางนิติกุล  สุทธหลวง             
    6.9 นางสาวสุมารินทร์  สวุรรณคร    
7. นางปรียนันท์ อินทรประสาท           

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

4. กลุ่มงานบัญชี 
มีหน้าที ่ 
1. การจัดทำบัญชีการเงิน  
2. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  
3. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและ
รายงาน 

1. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ               
2. นางศศินภา  บำเพ็ชร              
3. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี      
4. นางสาวชลธิชา  ถนนนอก            
5. นางปรียนันท์   อินทรประสาท       

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

1. 5. กลุ่มงานการพัสดุและสินทรัพย์ 
มีหน้าที่ การวางแผนพัสดุฯ , การจัดซื ้อ จัดจ้าง ,         
งานทะเบียนสินทรัพย์ , ทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ , บัญชี
วัสดุ, การตรวจสอบพัสดุประจำปี , การจำหน่ายพัสดุ 
, การเบิกจ่ายพัสดุ ฯลฯ 

2. 1. นางสาวอัญชลี  แก้ววงศ์               
3. 2. นางสาวศรีมณี  เสนากุล                
4. 3. นางสุมาลี  เนรวงค์                      
5. 4. นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล            
6. 5. นางศิริรัตน์  กาวินนะ                   
7. 6. นางศิริพร  คูณแก้ว                      
8. 7. นางนิติกุล  สุทธหลวง                   
9. 8. นายประชา  รุ่งศิริ                       
10. 9. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                  
11. 8. นางสาวจันทร์ดี   คำเฮือง              
12. 9. นางปรียนันท์  อินทรประสาท         
13. 10. นายสุรพงษ์  ชูอรรถ์                   

หัวหน้างาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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2.4. งานบริหารงานทั่วไป  

2.4.1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2..4.2. นายเทวิน ณ สุวรรณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      หัวหน้างานการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2.4.3. นางนิติกุล  สุทธหลวง   รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2.4.4. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ            รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
      หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
2.4.5. นางสาววรดา  สุขสอน   หัวหน้างานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
      หัวหน้างานสวัสดิการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
      หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
2.4.6. นางสาวบุษรา  คำจันทร์   หัวหน้างานการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2.4.7. นางสาวนาตยา  อุประ   หัวหน้างานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
2.4.8. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย   หัวหน้างานการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยฯ 
2.4.9. นางศิริรัตน์  ประสิงห์   หัวหน้างานวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
2.4.10. นายธวัฒชัย  ใบโสด   หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
      หัวหน้างานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      หัวหน้างานการจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
2.4.11. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม  หัวหน้างานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
      หัวหน้างานสภานักเรียน 
               หัวหน้างานการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัด 

การศึกษาฯ 
2.4.12. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล  หัวหน้างานปฏิคม/ต้อนรับ 
2.4.13. นางสาวสิรวิิมล  พวงมาลา  หัวหน้าการดำเนินงานธุรการ 
2.4.14. นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ  หัวหน้างานการรับนักเรียน 
2.4.15. นางสาวศรีมณี   เสนากุล             หัวหน้างานการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
2.4.16. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน   หัวหน้างานการทัศนศึกษา 
2.4.17. นายประชา  รุ่งศิริ   หัวหน้างานวินัยนักเรียน 
                                  หวัหน้างานการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน 

การลงโทษนักเรียน 
2.4.18. ว่าที่ ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน  หัวหน้างานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ ของนักเรียน 
2.4.19. นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.4.20. นางลินลดา  เชาว์มนัส   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2.4.21. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล  หัวหน้างานการใช้/ดูแลรักษายานพาหนะ 
2.4.22. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่   หัวหน้างานอนามัยนักเรียน 
2.4.23. นางร่มฉัตร  ภารัลกูล   หัวหน้างานอาหารกลางวัน 
2.4.24. นางศิริรัตน์  กาวินนะ   หัวหน้างานอาหารเสริมนม 
2.4.25. นางสาวชมพูนุช  ปญัญาศักดิ์ศรี หัวหน้างานการประชุมประจำเดือน 

/ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
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2.4.26. นางพิมพ์วิสาข์   อินตามูล  เลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนและวันสำคัญ 
2.4.27. นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ  เลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2.4.28. นางสาวณิมากรณ์  จินานุกูล  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2.4.29. นางสาคร  พรหมปัญญา            เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  
โดยมีขอบข่ายการปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ แต่ละงานย่อย  ดังนี้ 

1. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
มีหน้าที ่
   1. จัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   2. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยง
กับสถานศึกษาอ่ืนเขตพ้ืนที่การศึกษาและส่วนกลาง 
   3. นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารการบริการและการประชาสัมพันธ์ 

 

1. นายธวัฒชัย  ใบโสด                    
2. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์           
3. นางสาวศรีมณี  เสนากุล                 
4. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ      
    4.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    4.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    4.3 นางนันทนา  ท่างาม                
    4.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ        
    4.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
5. นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา           
6. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด               
7. นางสาวณัฐรินทร์   หอมกาบ               
8. นายศรายุทธ  นามสูง             
9. นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ          
10. นางสาววรรณภา  พรหมลือชัย        
11. นางสาวณิมากรณ์  จิณานุกูล          
12. นางสาคร  พรหมปัญญา          
13. นายสุภาษิต  จะพือ                     
14. นายสิทธิศักดิ์ มังคลาด                 
15. นางสาววรดา  สุขสอน                

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

2. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
มีหน้าที ่
   1. ศึกษาความต้องการจำเป็นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที ่เก ี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
   2. วางแผนดำเนินการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ ื ่อการศ ึกษามาใช ้ ในการบร ิหารและพ ัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
   3. ระดมการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในงาน
ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

1. นายธวัฒชัย   ใบโสด                 
2. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์           
3. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ    
    3.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    3.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    3.3 นางนันทนา  ท่างาม               
    3.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ        
    3.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
4. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์               
5. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                   

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
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   4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้และบำรุงรักษาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการบริหารจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา 
รวมทั้งเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
   6. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือความคุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

6. นางสาวชลธิชา  ถนนนอก                
7. นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ           
8. นางสาวศิริกาญจน์ เมฆอากาศ           
9. นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา           
10. นายศรายุทธ  นามสูง           
11. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด            
12. นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ            
13. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                  
14. นายสิทธิศักดิ์ มังคลาด                  
15. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง       
16. นางสาววรดา  สุขสอน               

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
มีหน้าที ่
    1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล ้องก ับเป ้าหมายท ิศทางของเขตพ ื ้นที่
การศึกษาและสนองต่อความต้องการของชุมชนสังคม
โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนองค์กรสถาบัน
และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องกับการจัดและพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานต่อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

1. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                  
2. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
3. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่                  
4. นางสาวศรีมณี  เสนากุล                              
5. นางอมวรดี  ประเสริฐศุภกุล             
6. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา                  
7. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ    
    7.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    7.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    7.3 นางนันทนา  ท่างาม               
    7.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ        
    7.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
8. หัวหน้าฝ่ายบริหาร          
     8.1 นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์        

8.2 นางสาวศรีมณี  เสนากุล           
     8.3 นางณัชชา  แก่นธิยา               
     8.4 นายเทวิน  ณ สุวรรณ              
9. นางสาวอมลสิริ พีรชนะพัฒน์            
10. นางสาวนพวรรณ ทนันชยั              
11. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง        
12. นางศศินภา บำเพ็ชร                    
13. นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ          
14. นางนิติกุล  สุทธหลวง                 
15. นายเทวิน  ณ สุวรรณ                  
16. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ 
17. นางสาวสิรวิิมล  พวงมาลา 
18. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน                   

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 
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4. งานกิจการนักเรียน 
มีหน้าที่  ดูแล กำกับ ติดตาม งานระบบดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียน , งานอนามัยโรงเรียน , งานวินัย
นักเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเร ียน , งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภานักเรียน , งานพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม , งานป้องกันแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด , งานป้องกันอุบ ัต ิ เหต ุน ักเร ียน จราจร 
ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานในผ่าย   

1. นายประชา  รุ่งศิริ                       
2. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
3. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่                 
4. ว่าที่ ร้อยตรียงยุทธ  ชาวนา่น            
5. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล              
6. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล                
7. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม               

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

4.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
มีหน้าที ่ 
    1. วางแผนและกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ครอบคลุม
ภารกิจทุกด้านในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตลอดปี
การศึกษา 
   2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนตามปฏิทิน/แผนที่วางไว้ 
   3. วัด/ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
จัดกจิกรรม 
   4. ประสานงานกับฝ่ายข้อมูลสารสนเทศในการ
จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 
 

1. นางสาวนพวรรณ  ทนันชยั           
2. นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์     
3. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล           
4. นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว                    
5. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา                
6. นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ               
7. นางนิติกุล  สุทธหลวง                   
8. นายสุภชัย สมฤทธิ์                       
9. ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน                
10. นางปาณิศรา  แก้วยศ                 
11. ธุรการโครงการ                         
  11.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ    
  11.2 นางสาวณัฐริทร์  หอมกาบ        
  11.3 นายศรายุทธ  นามสงู      
  11.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา   
  11.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด       
12. นางสาวบุษรา   คำจันทร์            

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

4.2 งานอนามัยนักเรียน 
มีหน้าที ่
    1. วางแผน/กำหนดปฏิทินงานอนามัยนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา 
    2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยนักเรยีน
ตามปฏิทิน/แผนที่วางไว้ 
    3. วัด/ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
   4. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 

1. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่             
2. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์       
3. นางนัษฐา  ศิรินาม                    
4. นางร่มฉัตร  ภารังกูล                  
5. นางสุมาลี  เนรวงค์                    
6. นางจิรภรณ์  เดชนาเกร็ด             
7. นางนฤมล  ภิรมย์                      
8. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ               
9. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว              
10. นางสาวอุราภรณ์  ใสส่อง            
11. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์       

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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12. นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์             
13. นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก         
14. ธุรการโครงการ                        
  14.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ    
  14.2 นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ        
  14.3 นายศรายุทธ  นามสงู      
  14.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา   
  14.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด 
15. นางสาวทิพวรรณ  โนสุ                    
16. นางปาณิศรา  แก้วยศ                

กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

4.3 งานวินัยนักเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
มีหน้าที ่
   1. วางแผน/กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
วินัยนักเรียนตลอดปีการศึกษา 
   2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียนตาม
ปฏิทิน/แผนที่วางไว้ 
   3. วัด/ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน 
   4. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 
   5. ศึกษาสภาพปัญหาเกี ่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   6. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับผู้เรียนให้
เป็นไปตามบริบทสภาพแวดล้อมสถานศึกษาเน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้เรียนครูผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   7. การวางแผนงานปกครองนักเรียน 
   8. การบริหารงานปกครองนักเรียนกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบการประสานงานปกครอง 
   9. การส่งเสริมพัฒนาให้ผู ้เรียนมีวินัยคุณธรรม
จริยธรรมได้แก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การยกย่องให้
กำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี 
   10. การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของผู้เรียนการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และโรคเอดส์ในสถานศึกษา 
  11. ป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนและจราจร 

 

1. นายประชา  รุ่งศิริ                     
2. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงปริยา  ศิวิลัยซ์    
3. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ      
    3.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์           
    3.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    3.3 นางนันทนา  ท่างาม                
    3.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ        
    3.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                
4. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                   
5. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                
6. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ          
7. นางสุมาลี  เนรวงศ์                     
8. นายชรินทร์  เจริญเดช                 
9. นายกฤตวัน  ปูเฟย                     
10. นายศุภณัฐ  สาจักร 
11. นายปฏิญญา  แสงจันทร์               
12. นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด                 
13. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                     
14. นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก            
15. นางจิรภรณ์  เดชนาเกรด็ 
16. นายปัญญากร  คำปา                    
17. นางกฤชณัท  พิมสาร                    
18. นางสาวจารุวรรณ  ขวดแก้ว           
19. นายจารุวัฒน์  นามหาญ                
20. นายกีฬฏิวรรษ ปัญญามณี              
21. นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม                
22. นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ           
23. นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์                  

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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24. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล          
25. นางสาวกรกฏ  หลานรักษ์           

เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

4.4 งานสภานักเรียน 
มีหน้าที ่
    1. วางแผน/กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมสภา
นักเรียนให้ครอบคลุมตลอดปีการศึกษา 
    2 . ดำเน ินการจ ัดกิจกรรมสภานักเร ียนตาม
ปฏิทิน/แผนที่วางไว้ 
   3. วัด/ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
จัดกิจกรรมสภานักเรียน 
   4. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 
 

1. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม            
2. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
3. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงปริยา  ศิวิลัยซ์         
4. นายวุฒิชัย ตุ้ยดี                          
5. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                  
6. นายประชา  รุ่งศิริ                       
7. นางสาวศิริกาล   จันชัยชะนะ          
8. นางนิติกุล  สุทธหลวง                   
9. นางพิมพ์วิสา  อินตามูล                 
10. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ         
11. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย               
12. นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ         
13. นายปฏิญญา  แสงจันทร์              
14. นายศุภณัฐ  สาจักร 
15. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน                 
16. นางกฤชนัท  พิมสาร                   
17. นางจันทร์ธิกาญ   เสาร์เจริญ          
18. นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย               
19. นายศรายุทธ  นามสูง        

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

4.5 งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
มีหน้าที ่
   1. วางแผน/กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที ่พึงประสงค์ของ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
   2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทิน/แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนที่วางไว้ 
   3. วัด/ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
   4. ดำเนินการทำบุญตักบาตรของแต่ละชั้นเรียน 
ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง  
   5. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 
 
 

1. ว่าที่ ร้อยตรียงยุทธ  ชาวนา่น         
2. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว         
3. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล            
4 .นายประชา  รุ่งศิริ                       
5. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ           
6. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา               
7. นางจิรภรณ์  เดชนาเกร็ด              
8. นางสุมาลี  เนรวงค์                     
9. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                
10. นายปฏิญญา  แสงจันทร์             
11. นางสาวเกวริน  อุพงค์                 
12. นายชรินทร์  เจริญเดช                
13. นางจิราภา   ทั่งเชียงใหม่             
14. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                  
15. ว่าที่ ร้อยตรหีญิงปริยา  ศิวิลัยซ์           
16. นางสาวภฎัฐ์ธีรา รัตนทวชีัยพร      

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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5. งานทัศนศึกษา 
มีหน้าที ่
  1 . วางแผนการนำนักเร ียนไปทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  2. ดำเนินการขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา 
ดังนี้ 
         2.1 การอนุญาตให้นักเรียนไปทัศนศึกษาใน
จังหวัดหรือต่างจังหวัดทั้งประเภทไป-กลับ และค้าง
คืนเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
        2.2 การอนุญาตให้นักเรียนไปทัศนศึกษา
ต่างประเทศเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
        2.3 ดำเนินการนำผู้เรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาตามแผนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
 

1. นายพงษ์ศักดิ์    คนขยัน           
2. นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล            
3. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ    
    3.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์           
    3.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    3.3 นางนันทนา  ท่างาม                
    3.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ        
    3.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                
4. หัวหน้าระดับชั้น                     
    4.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา           
    4.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล     
    4.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์         
    4.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์           
    4.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
    4.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล        
    4.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                 
    4.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์                                                           
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
    5.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง              
    5.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง          
    5.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร              
    5.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย            
    5.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                
    5.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                  
    5.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์              
    5.8 นางชนกพร  พัฒนกุล              
     5.9 นายธวัฒชัย  ใบโสด                     
6. นางสาวชเนตตี  พิชัย                              
7. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ                 
8. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน                    
9. นางศิริรัตน์  กาวินนะ                    
10. นางรัชฎาภรณ์  เรือนศักดิ์               
11. นางนัษฐา  ศิรินาม                     
12. นางสาวสิรวิิมล  พวงมาลา            
13. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                    
14. นางสาวพันธุ์ทิพา  แปงคำ             
15. ธุรการโครงการ                         
 15.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ     

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
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กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

    
กรรมการ 
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 15.2 นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ         
 15.3 นายศรายุทธ  นามสูง      
 15.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา     
 15.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด        
16. นางสาวภัทรา  กัลยา                 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

6. งานโภชนาการ 
มีหน้าที ่
    1.  ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับอาหารกลางวัน 
คุณภาพอาหาร ความสะอาด ความเพียงพอต่อ
ปริมาณผู ้บริโภคปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ผ ู ้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 
    2. ทำหน้าที ่ประสานงานเกี ่ยวกับอาหารว่าง 
ควบคุมดูแลคุณภาพ ความสะอาด ความเพียงพอ
อาหารว่าง ต่อปริมาณผู้บริโภคและปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
    3. ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ มีหน้าที่
ตรวจรับวัสดุที ่ประกอบอาหาร และอาหารว ่าง 
เบิกจ่ายวัสดุ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของ
อาหารและอาหารว่าง 

1. นางร่มฉัตร  ภารังกูล                 
2. นางสาวศรีมณี  เสนากุล         
3. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี       
4. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ 
    4.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์          
    4.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย        
    4.3 นางนันทนา  ท่างาม               
    4.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ       
    4.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                
5. นางสาวชลธิชา ถนนนอก                
6. หัวหน้าระดับชั้น                        
    6.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา           
    6.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล      
    6.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์         
    6.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์           
    6.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
    6.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล        
    6.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                 
    6.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์           
7. ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน                
8. นางจิรภรณ์  เดชนาเกร็ด               
9. นางเข็มทอง  กรรณิกา                  
10. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล             
11. นางสุมาลี  เนรวงค์                   
12. นางนิติกุล  สุทธหลวง                 
13. นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก           
14. นางรัชฎาภรณ์  เรือนศักดิ์               
15. นางสาวเกวริน  อุพงค์                 
16. นายสุรพงษ์  ชูอรรถ์                   
17. นางปาณิศรา  แก้วยศ   
18. นายศุภณัฐ  สาจักร             
19. นางสาวทิพวรรณ  โนสุ 
20. นางปรียนันท์  อินทรประสาท       

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
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กรรมการ 
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กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
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กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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6.1 งานอาหารเสริมนม 
มีหน้าที ่
   1. ดูแลตรวจสอบการดื่มนมของแต่ละห้องเรียนให้
เรียบร้อยในแต่ละวัน 
   2. ดูแลคุณภาพของนมโรงเรียนที ่ทางเทศบาล
นำมาส่ง 
   3. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 

1. นางศิริรัตน์  กาวินนะ                 
2. นางศิริพร  คูณแก้ว               
3. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ                         
    3.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์          
    3.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย        
    3.3 นางนันทนา  ท่างาม               
    3.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ       
    3.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง               
4. ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน                
5. นางสาวอุราภรณ์   ใสส่อง              
6. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว               
7. นางร่มฉัตร  ภารังกูล                    
8. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่                
9. นางชนกพร  พัฒนกุล                   
10. ธุรการโครงการ                        
  10.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ    
  10.2 นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ        
  10.3 นายศรายุทธ  นามสงู      
  10.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา   
  10.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด       
11. นางสุมาลี  เนรวงค์                     

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

7. งานกิจกรรมนักเรียนและวันสำคัญ 
มีหน้าที ่
    1. วางแผนและกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมใน
ว ันสำค ัญท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับสถาบ ันชาต ิ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญของวิถีชาวบัวตลอดปี
การศึกษา  
    2. ดำเนินการตามกิจกรรม/ปฏิทินให้ครบถ้วน
ตามแผนที่วางไว้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
   3. วัด/ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
จัดกิจกรรมตามวันสำคัญและวิถีชาวบัว 
   4. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 
 

1. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล              
2. นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ           
3. นางสาวสาวิตรี   ใบอุบล                
4. นางเข็มทอง  กรรณิกา                  
5. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี       
6. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล            
7. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                  
8. นายประชา   รุ่งศิริ                      
9. นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์          
10. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว              
11. นางอุบล  สว่างวงค์                    
12. นางสุพิตร  เหลาพรม                  
13. นางมนทิรา  นันกาวงศ์                
14. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ               
15. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร        
16. นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา          

หัวหน้างาน 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
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17. นางสาวสิรวิิมล  พวงมาลา            
18. นางปรานอม  ปรากฎวงค์             
19. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์            
20. นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก           
21. นางลินลดา  เชาว์มนัส                 
22. นางศิริพร   คูณแก้ว                   
23. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชมุ            
24. นางจิราภา   ทั่งเชียงใหม่             
25. นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย           
26. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา              
27. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ               
28. นางสาวบุษรา   คำจันทร์             
29. นางจิตรานุช  วันทมาตย์              
30. นายเทวิน  ณ สุวรรณ                 
31. นายสุภชัย  สมฤทธิ์                    
32. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                  
33. นางโรชินีย ์ ใจมุข                      
34. นางนงนุช  เงินท๊อก                    
35. นางสาวภฏัฐ์ธีรา  รัตนทวีชัยพร      
36. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี       
37. นางนฤมล  ภิรมย์                       
38. นางอุราภรณ์  ใสส่อง                   
39. นางจิรภรณ์  เดชนาเกรด็              
40. นางรัชฎาภรณ์  เรือนศักดิ์                
41. นางสาวอารีรัตน์  อินต๊ะวัน           
42. นางสาวเกวริน   อุพงค์                
43. นางนนฑิญา วิศาลศิริวัชรโชติ       
44. นางสาวรัตติกาล  กันทะสร           
45. นางสาวกาญจนา  ทากาศ            
46. นางสาวศิริกาญจน์  เมฆอากาศ      
47. นายปฏิญญา  แสงจันทร์              
48. นางสาวกาญจนา  คุเมา               
49. นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม              
50. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน                  
51. นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ         
52. นางสาวพรพิมล  อินเรือง             
53. นางสาวสาธิดา  นพเจรญิกุล          
54. นางสาวพันธุ์ทิพา  แปงคำ            
55. นางกฤชณัท  พิมสาร                  
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34 
 

56. นางสาวจารุวรรณ  ขวดแก้ว          
57. นายนพดนัย  สมโน 
58. นางสาวมัลลิกา  รัตนพรหม           
59. นายปัญญากร  คำปา                  
60. นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด               
61. นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์               
62. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล             
63. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ                
64. นางสาวพรรณราย  ไชยชนะ         
65. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                  
66. นางสาวกรกฏ หลานรักษ์            
67. นายพงษ์ศักดิ์   คนขยัน          

กรรมการ 
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ 

ผู้ช่วยเลขาฯ 
8. งานรับนักเรียน 
มีหน้าที ่
    1. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา
อย่างอิสระตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน 
และความพร้อมของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน
ที ่กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและตามปฏิทินการรับนักเรียน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
กำหนดเฉพาะสถานศึกษารูปแบบนิติบุคคล 
   3. จัดทำข้อมูลนักเรียนตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย    
   4. จัดทำทะเบียนนักเรียนที่รับเข้ามา/ย้ายออกไป
และจบการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
   5. จัดทำข้อมูลนักเรียนเรียนต่อในสถานศึกษาต่าง 
ๆหลังจากจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
   6. จัดทำเอกสารหลักฐาน แบบ ปพ.ต่างๆ ตาม
แบบที่ทางราชการกำหนด 
   7. ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการรับ
นักเรียน/จัดทำทะเบียนนักเรียน 
   8. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 

1. นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ              
2. นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ       
3. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ        
    3.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์           
    3.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    3.3 นางนันทนา  ท่างาม                
    3.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ         
    3.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
4. นางสุพิตร เหลาพรม                      
5. นางร่มฉัตร  ภารังกูล                      
6. นางสาวบุษรา  คำจันทร์                  
7. นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา                
8. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                      
9. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล            
10. นางสาวอุราภรณ์   ใสสอ่ง             
11. ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 
11.1 นางนงนุช  เงินท๊อก                 
11.2 นางนฤมล   ภิรมย์                    
11.3 นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว                 
11.4 นางสาวอัญชิษกาญจน์ โพธิ์ศรี      
11.5 นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์              
 11.6 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา             
 11.7 นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล            
 11.8 นางสาวสุมารินทร์  สวุรรณคร      
12. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
   12.1 นางเข็มทอง  กรรณิกา             

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
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   12.2 นางศิริพร  คูณแก้ว                 
   12.3 นางโรชินีย์  ใจมุข                   
   12.4 นางศิริรัตน์  กาวินนะ              
   12.5 นางสาวอุราภรณ์   ใสส่อง         
   12.6 นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล          
   12.7 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์        
13. ธุรการโครงการ                      
 13.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ       
 13.2 นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ           
 13.3 นายศรายุทธ  นามสูง      
 13.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา      
 13.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด          
14. นางนิติกุล  สุทธหลวง                   
15. นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม                
16. นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ           
17. นายนพดนัย  สมโน              
18. นางสาวกาญจนา  ทากาศ             
19. นางสาวรัตติกาล  กันทะสร            
20. นางสาวเกวลิน  อุพงค์                  
21. นายกฤตวัน  ปูเฟย                      
22. นางสาวกาญจนา  คุเมา                
23. นางสาวอารีรัตน์  อินต๊ะวัน            
24. นางสาวทิพวรรณ  โนสุ              
25. นายปฏิญญา  แสงจันทร์                
26. นายชรินทร์  เจริญเดช     
27. นางสาวณิมากรณ์  จิณานุกุล          
28. นางสาคร  พรหมปัญญา             

กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

9. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
มีหน้าที ่
    1. ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสำรวจ
และจัดทำสำมะโนผู ้เร ียนที ่จะเข้ารับบริการทาง
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2. เสนอสำมะโนผู ้เรียนให้เขตพื้นที ่การศึกษา
ทราบ 
    3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทำสำมะโน
ผู้เรียน 
    4. เสนอข้อมูลสารสนเทศการทำสำมะโนผู้เรียน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. นายธวัฒชัย   ใบโสด                  
2. นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ          
3. นางศิริรัตน์ กาวินนะ                    
4. นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์                  
5. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา                
6. นางอมรวดี ประเสริฐศุภกุล             
7. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์          
8. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล                                     
9. นางร่มฉัตร  ภารังกูล                    
10. นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย           
11. นางกฤชณัท  พมิสาร                   

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
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12. ธุรการโครงการ                         
 12.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ    
 12.2 นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ         
 12.3 นายศรายุทธ  นามสูง      
 12.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา     
 12.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด        
13. นางสาคร   พรหมปัญญา            
14. นางสาวณิมากรณ์  จิณานุกูล   

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. งานดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
มีหน้าที ่
   1. วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
   2. บำรุงรักษา ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้ มั่นคงปลอดภัย และสวยงาม 
   3. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้อาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นายเทวิน  ณ สุวรรณ                   
2. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย             
3. นางสาววรดา  สุขสอน                
4. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                
5. นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี                       
6. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์              
7. นายเด่นศักดิ์  แสนมูลเมือง           
8. นายประชา  รุ่งศิริ                      
9. นายสุภชัย  สมฤทธิ์                    
10. นายธวัฒชัย  ใบโสด                  
11. นางพีรญาพร  เชื้อกันทา            
12. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว            
13. นางฐิติรัตน์  นาคทรัพย์              
14. นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด              
15. นายจารุวัฒน์  นามหาญ              
16. นายกีฬฏิวรรษ  ปัญญามณี           
17. นายศรายุทธ  นามสูง      
18. นายสุทธิชัย  เหมือนสุทธิวงษ์        
19. นายกฤตวัน  ปูเฟย                    
20. นายวุฒิกรณ์   เก่งกาจ                 
21. นางโรชินีย ์ ใจมุข                      
22. นายชรินทร์  เจริญเดช                
23. นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด               
24. นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์                 
25. นายปฏิญญา  แสงจันทร์              
26. นายปัญญากร  คำปา                  
27. นายนพดนัย  สมโน                    
28. นายสุรพงศ์  ชูอรรถ์                   
29. นายสุภาษิต  จะพือ                    
30. นายชาติชาย  มหาไม้                  

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
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31. นายธีรศักดิ์  หล้ามา                   
32. นางกฤชณัท  พิมสาร                  
33. นางสาวพันธุ์ทิพา  แปงคำ          
34. นางสาวศิริกาญจน์  เมฆอากาศ        
35. นางนิติกุล  สุทธหลวง                 
36. นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล               
37. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่              
38. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล              
39. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร        
40. นางสาวนิสารัตน์    สุดใจ             
41. นางสาวหทัยชนก   คิ้วดวงตา        
42. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ                
43. นางนฤมล   ภิรมย์                     
44. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน                  
45. นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ       
46. นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน              
47. นายศุภณัฐ  สาจักร             
48. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน                
49. นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์      

กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

11. งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
มีหน้าที ่
       บร ิหารและดำเน ินการสว ัสด ิการร ้านค้า
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอีกทั้ง
ปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผนในการใช้จ่าย การ
ลงทุน รวมถึงจัดหาสินค้าราคาถูก คุณภาพดีมา
บริการให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

๑. นางสาววรดา สุขสอน                 
๒. นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์             
๓. นางสาวโสภิตตา ช่างเหล็ก           
๔. นางสาวพรรณราย ไชยชนะ          
๕. นางณัชชา แก่นธิยา                   
๖. นางชนกพร พัฒนกุล                  
๗. นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจ                  
๘. นางสาวชลธิชา ถนนนอก             
๙. นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์             
๑๐. นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย          
๑1. ว่าที่ ร้อยตรียงยุทธ ชาวน่าน           
๑2. นางสาวโชติกา เครืออิ่ม             
๑3. นางชนกพร พัฒนกุล                
๑4. นายสุรพงษ์ ชูอรรถ์                  
15. นางปรียนันท์  อินทรประสาท      
16. คนครัวทุกคน 
17. นางสาวสิรวิิมล  พวงมาลา              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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12. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีหน้าที ่
     ม ีหน ้าท ี ่วางระบบงานตามเกณฑ์โรงเร ียน
มาตรฐานสากล  ประสานงาน จัดทำเอกสาร เพื่อใช้
ในการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านต่าง ๆ 
ประสานงาน/ปฏิบ ัต ิงานอื ่น ๆ ตามที ่ผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษามอบหมาย 

1. นางสาวนาตยา  อุประ                
2. นางสาวภัทรา  กัลยา              
3. นางนิติกุล  สุทธหลวง                  
4. นายธวัฒชัย  ใบโสด                    
5. นางณัชชา  แก่นธิยา                    
6. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                     
7. นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์            
8. นายสมฤกษ์  พอกจันทร์                
9. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์                 
10. นางสาววรดา  สุขสอน                
11. นางสาวฬียาพร  ธารเหลอืงทอง     
12. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                  
13. นางลินลดา  เชาว์มนัส              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
เลขานุการ 

13. งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มีหน้าที ่
    1. กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน
แต่ละด้านของสถานศึกษา 
    2 .  เผยแพร ่มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิ งานของ
สถานศึกษาให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    3.  ต ิดตามประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
    4. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
และระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

1. นางสาวบุษรา  คำจันทร์                
2. หัวหน้าฝ่ายบริหาร                     
     2.1 นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์         
     2.2 นางสาวศรีมณี  เสนากุล           
     2.3 นางณัชชา  แก่นธิยา                
     2.4 นายเทวิน  ณ สุวรรณ              
3. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ   
    3.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์             
    3.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย           
    3.3 นางนันทนา  ท่างาม                 
    3.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ         
    3.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                  
4. หัวหน้าระดับชั้น                        
    4.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา               
    4.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล       
    4.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์          
    4.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์            
    4.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์      
    4.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล         
    4.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                  
    4.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์          
5. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                                                   
6. นางสาวชนกพร ใจขวาง                  

หัวหน้างาน 
 

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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14. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
มีหน้าที ่
    1. จัดระบบการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ 
    2.  นำแผนพ ัฒนาค ุณภาพสถานศ ึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อน
การบริหารและพัฒนาองค์กร 
    3. ประเมินผล และรายงานการพัฒนาองค์กร 
    4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงาน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

1. นางสาววรดา สุขสอน                   
2. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล        
3. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                    
4. นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง          
5. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                      
6. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ     
    6.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์             
     6.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
     6.3 นางนันทนา  ท่างาม                
     6.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ        
     6.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                
7. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
    7.1 นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์          

7.2  นางสาวศรีมณี  เสนากุล            
    7.3 นางณัชชา  แก่นธิยา                 
    7.4 นายเทวิน  ณ สุวรรณ               
8. นายสุภชัย  สมฤทธิ์                        
9. นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา             

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 

15. งานส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 
1. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา มี
หน้าที่ 

11. กำหนดรูปแบบเครือข่ายและ
วัตถุประสงค์ในการประสาน ให้สอดคล้องและ
เหมาะสม กับภารกิจงานจัดการศึกษา  

1.2. จัดทำแผนประสานงานและพัฒนา
เครือข่าย  

1.3. ประสานงานกับหน่วยงานและสถาบัน
ที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดทำข้อตกลงและการพัฒนา 
เครือข่ายร่วมกัน  

1.4. กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการ
ประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจน และเหมาะสม  

1.5. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา 
เพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

1.6. เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   นางทิพย์วรรณ  โกชุม                           
2. คณะกรรมการมูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่  
   นางสุมาลี  เนรวงค์                               
3. คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  
   นางสาววรดา  สุขสอน    
 
4. คณะกรรมการชมรมนักเรียนเก่า  
   นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว   
5. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                     
6. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว               
7. นางศิริรัตน์   กาวินนะ   
8. นางปรานอม  ปรากฎวงศ์   
9. นายปิติพงษ์  วิญญาณ               
10. นางสาวกรกฏ  หลานรักษ์              
11. นางจิตรานุช  วันทมาตย์              
12. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                   

 
หัวหน้างาน 

 
กรรมการ 

 
 

กรรมการและ
เลขานุการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
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1.7 กำหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการศึกษาที่ 
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  

1.8 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทาง
วิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
 

13. นางศิรินันท์ ธนเรืองสุวรรณ          
14. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                  
15. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ               

กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

15.2 งานการเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
15.3 งานการประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย  

  

15.4 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา มีหน้าที่  

1.1  จัดให้มีระบบและดำเนินการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  

1.2 จัดบริการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ  

1.3 ร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชน  
     1.4 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

15.5 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น มีหน้าที่  
     1.1 ศึกษา สำรวจ และกำหนดภารกิจ ทั้ง
ภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ที่จะต้อง
ประสานกับหน่วยราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
    1.2 กำหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ 
ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงาน ให้ 
สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงาน 
    1.3 จัดเตรียมเอกสาร สื่อ เครื่องมือ และช่องทาง
การประสานงาน ให้มีความพร้อม เอ้ือประโยชน์และ
สะดวกต่อการประสานงาน  
    1.4 กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการ
ประสานงานตามภารกิจอย่างชัดเจน เหมาะสม  
    1.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในการจัดและ พัฒนา
การศึกษาร่วมกัน 
    1.6 ประเมินผลการดำเนินการ 
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16. งานการรายงานผลการปฏิบัติงาน  
มีหน้าที ่ 
  1. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และการรายงาน ผลการพัฒนาการศึกษา  
  2. จัดทาเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ พัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา  
  3. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ ที่
กำหนดไว้ 
  4. จัดทำรายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจำปี
ของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการ สถานศึกษา
ได้รับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบ  
  5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการรายงานผล การ พัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. นางสาวอมลสิริ พีรชนะพัฒน์            
2. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล               
3. นางสาวชนกพร  พัฒนกุล 
4. นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ       
5. นางสุมาลี  เนรวงค์ 
6. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ     
    6.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์             
     6.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
     6.3 นางนันทนา  ท่างาม                
     6.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ        
     6.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                
7. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
    7.1 นางดวงฤทัย ประเสริฐสังข์          

7.3  นางสาวศรีมณี  เสนากุล            
    7.3 นางณัชชา  แก่นธิยา                 
    7.4 นายเทวิน  ณ สุวรรณ               
8. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน 
9. นางสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ 
10. นางศิริรัตน์  ประสิงห์ 
11. นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ 
12 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ      
13. นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ         
14. นายศรายุทธ  นามสูง      
15. นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา      
16. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด 
17. นางสาวณิมากรณ์ จิณานุกูล           
18. นางสาววรรณภา พรหมลือชัย       
19. นางสาคร  พรหมปัญญา 
20. นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ ์
21. นางสิริวิมล  พวงมาลา         

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 

17. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
มีหน้าที ่
    1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร/ผลงานทุกด้าน
ของสถานศึกษา/นักเรียน/บุคลากร 
    2. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลาย
รูปแบบทั้งในและนอกสถานศึกษา 
    3. จัดระบบการประชาสัมพันธ์/การสื ่อสารให้
ทั่วถึงและครอบคลุมภารกิจทุกด้านของสถานศึกษา 

1. นางลินลดา  เชาว์มนัส                
2. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม       
3. นางสาวภัทรา  กัลยา                    
4. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                    
5. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน  
6. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล                
7. นางสาวกรกฏ  หลานรักษ์              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
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    4. ทำหน้าที ่พิธีกรในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา 
    5. ติดต่อประสานงาน /ขอความร่วมมือ/สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
    6. ติดตามประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
    7. จัดทำทะเบียนข้อมูลการได้รับรางวัลในทุกด้าน
ของสถานศึกษา/นักเรียน/บุคลากรและทะเบียนของ
ที่ระลึกที่ได้รับจากการศึกษาดูงานของคณะต่าง ๆ 
    8. จัดเตรียมเกียรติบัตร/รางวัล เพื ่อมอบให้
นักเรียน/บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 
    9. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 
    10. ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ 
    11. ทำหน้าที่คัดกรองเนื้อหา เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับเพจ หรือองค์กร ผ่านการสื่อสารใน
ช่องทางต่างๆ ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยอย่าง
เหมาะสม 
    14. ประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์
แก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  
    15. จัดหา บำรุงรักษา อุปกรณ์เก่ียวกับงาน
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมหน้าเสาธงให้ใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  
   16. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียน
เผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการดำเนินงานโรงเรียน  
   17. ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง 
และชุมชน ที่มาโรงเรียน  

8. นางนงนุช  เงินท๊อก                      
9. นายกฤษณะ  ชมภูวง 
10. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ     
    10.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    10.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    10.3 นางนันทนา  ท่างาม                
    10.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ         
    10.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
11. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์             
12. นายธวัฒชัย  ใบโสด                    
13. นางศิริรัตน์  กาวินนะ                  
14. นายปัญญากร  คำปา 
15. ธุรการโครงการ                        
  15.1 นางสาวพัชรญดา ขำประเสริฐ    
  15.2 นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ        
  15.3 นายศรายุทธ  นามสงู      
  15.4 นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา   
  15.5 นางสาวกรรณิการ์  คำรอด       
16. นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน           
17. นางสาวพันธุ์ทิพา  แปงคำ             
20. นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ         
21. นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม              
22. นางสาววรรณภา พรหมลือชัย      
23. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ                  
 24. นางสาวศิริกาญจน์  เมฆอากาศ   

กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

18. งานปฏิคม/ต้อนรับ 
มีหน้าที ่
     1. ดูแลต้อนรับให้ความช่วยเหลือ อำนวยความ
สะดวก ประสานงานกับหน่วยงานและผู้มาติดต่องาน
ที่โรงเรียน 
     2. ประสานสานงาน / ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
 

1. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล          
2. นางสุมาลี   เนรวงค์               
3. นางสาวกรกฏ  หลานรักษ์       
4. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ     
    4.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    4.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    4.3 นางนันทนา  ท่างาม                 
    4.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ         
    4.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
5. นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์               

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
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6. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี        
7. นางสาวนริศรา   มิ่งขวัญ                
8. นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล                 
9. นางสาวณัฐพร  สาทิสกุล                
10. นางนัษฐา  ศิรินาม                     
11. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร       
12. นางฐิติรัตน์   นาคทรัพย์              
13. นางพีรญาพร   เชื้อกันทา            
14. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชมุ            
15. นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว             
16. นางสาวอรสิริพิมพ์  ศรีวิชัย          
17. นางนฤมล  ภิรมย์                     
18. นางปรานอม  ปรากฎวงศ์            
19. นางสาวสิรวิิมล  พวงมาลา           
20. นางสาวนิสารัตน์  สุดใจ              
21. นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา         
22. นางพิไลพร  กันไชยต๊ะ               
23. นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน                 
24. นางสาววรรณภา พรหมลือชัย       
25. นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา       
26. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด           
27. นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ            
28. นางสาวเกวริน  อุพงค์                
29. นางสาวกาญจนา  ทากาศ            
30. นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ  
31. นางศิรินันท์  ธนเรืองสุวรรณ         
32. นางสาวอุราภรณ์   ใสสอ่ง          
33. นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน                
34. นางจันทร์ธิกาญ  เสาร์เจริญ          
35. นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี       
36. นางสาวภฏัฐ์ธีรา  รัตนทวีชัยพร       
37. นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน              
38. นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ       
39. นางสาวโชติกา  เครืออ่ิม               
40. นางสาวจารุวรรณ  ขวดแก้ว           
41. นางร่มฉัตร  ภารังกูล                 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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19. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
มีหน้าที ่
    1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดการและพัฒนา
สถานศึกษาตามนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. นำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนานโยบายและ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
    3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การศึกษาวิจัยของ
สถานศกึษาให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 

1. นางสาวฉายสุรี  ธิคำ                   
2. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่          
3. หัวหน้าฝ่ายบริหาร                     
    3.1 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์        
    3.2 นางสาวศรีมณี  เสนากุล            
    3.3 นางณัชชา  แก่นธิยา                 
    3.4 นายเทวิน  ณ สุวรรณ               
4. ผู้รับผิดชอบงานวิจัยแต่ละโครงการ  
   4.1 นางนงนุช  เงินท๊อก                  
   4.2 นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ             
   4.3 นางสาวสาวิตรี  ใบอุบล              
   4.4 นางนฤมล  ภิรมย์                     
   4.5 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์             
   4.6 นายวุฒิชัย  ตุ้ยดี                      
   4.7 นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย             
   4.8 นางศริิรัตน์  ประสิงห์                 
   4.9 นางชนกพร  พัฒนกุล       
   4.10 นางโรชินีย์  ใจมุข                   
5. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                    
6. นางศศินภา  บำเพ็ชร                      
7. นางมนทิรา  นันกาวงศ์                    
8. นายสุภชัย  สมฤทธิ์                        
9. นางสาวนาตยา  อุประ                     
10. นางสาวชนกพร  ใจขวาง              

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 

20. งานการดำเนนิงานธุรการ/สารบรรณ 
มีหน้าที ่
   1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบงานธุรการ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   2. วางแผนออกแบบระบบงานธ ุรการโดยนำ
เทคโนโลยีมาช่วยเพื ่อลดขั ้นตอน และรองรับการ
ปฏิบัติงานธุรการ 
   3. จัดบุคลากรรับผิดชอบงานธุรการโดยเฉพาะ 
และพ ัฒนาให ้ม ีความร ู ้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานธุรการ 
   4. ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้โดยยึด
หลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
   5.  จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม
ประจำ เดือน 

1. นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา              
2. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี   
3. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย               
4. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม            
5. นางชนกพร  พัฒนกุล                 
6. นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่              
7. นางสาวหทัยชนก  คิ้วดวงตา         
8. นางสาววรรณภา พรหมลอืชัย        
9. นางสาคร พรหมปัญญา               
10. นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา     
11. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด         
12. นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ     
      

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
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   6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบงาน
ธุรการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

13. นางพัชรญดา  ขำประเสริฐ         
14. นายศรายุทธ  นามสูง      
15. นางสาวณิมากรณ์  จิณานุกูล       
16. นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์               
17. นางกฤชณัท  พิมสาร                
18. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล           

กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 

20.1 งานการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
มีหน้าที ่ 
   1. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์ส ิน/
สถานที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ 
   2. จัดแบ่งหน้าที่ให้ครูเวรได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุม 
   3. จ ัดทำคำสั ่งเวรยาม  สมุดบันทึกเวร และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   4. ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลด้านการ
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
   5. ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 

1. นายราเชนทร์  วงศ์ไชย                
2. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล         
3. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ     
    3.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            
    3.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    3.3 นางนันทนา  ท่างาม                 
    3.4 นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ        
    3.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                 
4. นางนิติกุล  สุทธหลวง                     
5. นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา                
6. นางสาวณิมากรณ์  จิณานุกุล             
7. นางสาคร  พรหมปัญญา                
8. นางสาวชเนตตี  พิชัย                   

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

20.2 งานยานพาหนะ 
มีหน้าที ่
    1.1 จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบรถราชการ 
    1.2 จัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง/ดูแล
รักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
    1.3 ติดต่อและประสานงานกับพนักงานขับรถใน
การให้ บริการรถยนต์ 
    1.4 ดำเนินการเรื่องทะเบียนรถ ประกันภัย และ
การเสียภาษ ี
    1.5 ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการ
ใช้/ดูแลรักษายานพาหนะ 
    1.6 ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 

1. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล           
2. นายธีรศักดิ์  หล้ามา                    
3. นายสุภาษิต  จะพือ                     
4. นางสาวชลธิชา  ถนนนอก             
5. นางสาวศรีมณี  เสนากุล               
6. นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา             
7. นางพิมพ์วิสา  อินตามูล                
8. นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด               
9. นางสาวณิมากรณ์  จิณานุกุล        
 

หัวหน้างาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขาฯ 

20.3 การประชุมประจำเดือน 
มีหน้าที ่
   1. ควบคุม/ตรวจสอบ/สรุปรายงานการลงเวลามา
ปฏิบัติงานของบุคลากร  

1. นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี       
2. นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม        
3. นางสาวสิริวิมล  พวงมาลา              
4. นางนิติกุล  สุทธหลวง                    

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ
กรรมการ 
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   2.  แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือน/จัดทำ
ระเบียบวาระและรายงานการประชุม 
   3. ประเมินผลการดำเนินงาน/รายงานผลการลง
เวลาปฏิบัติงาน/ประชุมประจำเดือน 
   4.  ประสานงาน/ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย 
  5. แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง จัดทำระเบียบ
วาระการประชุม รายงานการประชุม และสรุป
กรรมการห้องเรียน 
 

5. นายประชา  รุ่งศิริ                        
6. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล                  
7. นางสาคร  พรหมปัญญา                 
8. นางสาววรรณภา  พรหมลอืชัย         
9. นางสาวนภาศิริ  พรหมปัญญา          
10. นางสาวกรรณิการ์  คำรอด            
11. นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ             
12. นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ       
13. นายศรายุทธ  นามสูง      
14. นางสาวณิมากรณ์  จิณานุกูล         

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
เลขานุการ 

21. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
มีหน้าที่ 
   1. วางแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมระดมทุน
และทรัพยากรประจำปี  
   2. ติดต่อ ประสาน เชิญชวนบุคคล ห้างร้าน 
องค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนทุนและ
ทรัพยากรในการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและเด็ก
ยากจน 
   3. จัดทำข้อมูลสถิติของบุคคล และหน่วยงานของ
รัฐที่ให้การสนับสนุนทุนและทรัพยากรในการจัด
การศึกษา พร้อมทำหนังสือขอบคุณ หรือหลักฐาน
การรับมอบ (ใบเสร็จ) ให้โดยเร็ว  
   4. จัดหา จัดทำ ของที่ระลึกมอบให้บุคคล 
หน่วยงานที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ทุน และ
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา เนื่องในโอกาสสำคัญๆ 
ตามความเหมาะสม  
   5. สรุป และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. นางนิติกุล  สุทธหลวง                
2. นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์           
3. นางศิริพร  คูณแก้ว                     
4. นางนัษฐา  ศิรินาม                      
5. นางศิริรัตน์  ประสิงห์                   
6. นางอมรวดี  ประเสริฐศุภกุล           
7. นางอุบล  สว่างวงค์                         
8. นางนันทนา  ท่างาม                    
9. นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย               
10. นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ          
11. นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                   
12. นางสาวศรีมณี  เสนากุล              
13. นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร       
14. นายประชา  รุ่งศิริ                     
15. นายปิติพงษ์  วิญญาณ                
16. นายวุฒิกรณ์  เก่งกาจ                 
17. ว่าที่ ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน         
18. ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน              
19. นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล             

หัวหน้างาน                             
รองหัวหน้างาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 

22. งานควบคุมภายใน 
หน้าที ่
     1. วิเคราะห์กำหนดมาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
     2. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายใน
สถานศึกษา 
     3. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

1. นางสาวศรีมณี  เสนากุล           
2. นายปิติพงษ์  วิญญาณ         
3. หัวหน้าฝ่ายบริหาร                   
    3.1 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์    
    3.2 นางณัชชา  แก่นธิยา            
    3.3 นายเทวิน  ณ สุวรรณ           
4. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ    
    4.1 นางสุทธิกานต์  พลสิทธิ์            

หัวหน้างาน 
รองหัวหน้างาน 

 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 

 
กรรมการ 
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    4. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและ
รายงานให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

    4.2 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย          
    4.3 นางนันทนา  ท่างาม                
    4.4 นางสาวโสพิศ ฝีปากเพราะ        
    4.5 นางเรณู  โปธาเกี๋ยง                
5. หัวหน้าระดับชั้น          
    5.1 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา           
    5.2 นางอมรวดี   ประเสริฐศุภกุล      
    5.3 นางปวีณ์ธิดา  จิตประสงค์         
    5.4 นางสาวอัญชลี  แก้ววงค์           
    5.5 นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์     
    5.6 นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล        
    5.7 นายธวัฒชัย ใบโสด                 
    5.8 นางสาวบุษรา  คำจันทร์           
6. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
    6.1 นายกฤษณะ  ชมภูวง              
    6.2 นางสาวชนกพร  ใจขวาง          
    6.3 นางศศินภา  บำเพ็ชร              
    6.4 นายราเชนทร์  วงศ์ไชย            
    6.5 นายสุภชัย  สมฤทธิ์                
    6.6 นางโรชินีย์  ใจมุข                  
    6.7 นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
    6.8 นางชนกพร  พัฒนกุล              
    6.9 นายธวัฒชัย  ใบโสด                
7. นางสาวชลธิชา  ถนนนอก              

กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 

 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
เลขานุการ 
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ฝ่ายดูแลอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ให้มีหน้าที่ ประสานงานและกำกับดูแลควบคุม  การใช้อาคาร  ตรวจสอบความเรียบร้อย ด้านสวัสดิภาพ  
ความปลอดภัย  ความสะอาด และการให้บริการการใช้อาคาร  ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ และฝ่ายอาคารสถานที่ ใน
การตรวจสอบ รายงาน  การบำรุงซ่อมแซม  ช่วยฝ่ายบริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานของภารโรงประจำตึก 

 
ตึกกิตติ 2   นางฐิติรัตน์ นาคทรัพย์ , นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
ตึกกิตติ 3   นายธวัชชัย  ใบโสด , นางสาวศุภจิต  ศรีธ ิ
ตึกกิตติ 4   นางสุวรรณกร  หน่อแก้ว , นายกีฬฏิวรรษ  ปัญญามณี 
ตึกกิตติ 5   นางมนทิรา  นันกาวงศ ์, นายเทวิน  ณ สุวรรณ  
ตึกกิตติ 6   นายเด่นศักดิ ์แสนเมืองมูล, นายวุฒิชัย  ตุ้ยด ี
ตึกกิตติ 7   นางสาวศิริกาล  จันชัยชะนะ , ว่าที่ ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน 
ตึกกิตติ 8   นางสาวพรรณราย ไชยชนะ , นายสุภชัย  สมฤทธิ ์
ตึกกิตติ 9   นางสาวสุมารินทร์  สุวรรณคร , นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
ตึกกิตติ 10   นางณัชชา  แก่นธิยา  
ห้องวิชาการ   นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
อาคารโรงครัว/โรงอาหาร น.ร. นางร่มฉัตร  ภารังกูล , นายปิติพงษ์  วิญญาณ 
อาคารห้องสมุด   นางลินลดา  เชาว์มนัส 

นางนนฑิญา วิศาลศริิวัชรโชติ   
อาคารอนุสรณ์สถาน     นายราเชนทร์  วงศไ์ชย , นายสิทธิศักดิ์  มังคลาด 
อาคารหอกิตติธรรม     ว่าที ่ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน  
ห้องประชุมทองกวาว                นายสภุาษิต  จะพือ , นายกีฬฏิวรรษ  ปัญญามณี 
ห้องประชุมปฏิรูป  นายสุภาษิต  จะพือ , นางสาววรรณภา พรหมลือชัย 
ห้องประชุมเล็กตึกอำนวยการ นายวิทวัส  อ่วมนุสนธิ์ 
ศาลา 36 ปี   ว่าที ่ร้อยตรียงยุทธ  ชาวน่าน 
ห้องประชาสัมพันธ์  นางลินลดา เชาว์มนัส , นางสาวทิพย์วรรณ  โกชุม  
ห้องพยาบาล   นางปาณิศรา   แก้วยศ , นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่ 
ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา นายธวัฒชัย   ใบโสด 
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3. งานการจัดการเรียนการสอน  
 3.1 งานปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นและครูพิเศษ   

ระดับปฐมวัย 

ระดับชั้น 
ครูประจำชั้น 

หมายเหตุ 
คนที่  1 คนที่ 2 

อนุบาลปีที่ 2/1 นางนงนุช     เงินท๊อก Ms.Fretche Sarsalejo  
อนุบาลปีที่ 2/2 นางนฤมล   ภิรมย์ นายกีฬฏิวรรษ  ปัญญามณี  
อนุบาลปีที่ 2/3 นางสาวอัญชิษกาญจน์  โพธิ์ศรี Ms.Christine Angelique Albina Geralde  
อนุบาลปีที่ 2/4 นางสุวรรณกร     หน่อแก้ว Ms. Guihua Du  
อนุบาลปีที่ 2/5 นางฐิติรัตน์     นาคทรัพย์ นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน  
อนุบาลปีที่ 2/6 นางพีรญาพร  เชื้อกันทา Ms.Sunmae Lovely T.Zamora  
อนุบาลปีที่ 2/7 นางสาวณัฐพร     สาทิสกุล Ms. Samantha Cooney  
อนุบาลปีที่ 2/8 นางสาวสุมารินทร์     สุวรรณคร Ms.Toshijongla  
อนุบาลปีที่ 3/1 นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน Ms.Fretche Sarsalejo  
อนุบาลปีที่ 3/2 นางสาวสาวิตรี     ใบอุบล นายจารุวัฒน์  นามหาญ  
อนุบาลปีที่ 3/3 นางอมรวดี     ประเสริฐศุภกุล Ms.Bevirley Batiancila Bolo Eslawan  
อนุบาลปีที่ 3/4 นางสาวนริศรา     มิ่งขวัญ Mr. Wang yen  
อนุบาลปีที่ 3/5 นางสุทธิกานต์     พลสิทธิ์ นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ  
อนุบาลปีที่ 3/6 นางสาวนิสารัตน์     สุดใจ นางสาวชลธิชา  ถนนนอก  
อนุบาลปีที่ 3/7 นางสาวหทัยชนก     คิ้วดวงตา Miss Akala Ozukum  
อนุบาลปีที่ 3/8 นางพิไลพร     กันไชยต๊ะ Mrs.Angelica Joy C. Rimando  

 
ครูพิเศษ   
ชั้น ชื่อ สกุล กิจกรรมที่สอน 

อนุบาลปีที่  2-3 Ms.Fretche Sarsalejo ภาษาอังกฤษ (อ. 2/1-2  อ. 3/1-2) 
อนุบาลปีที่  2-3 Ms.Sunmae Lovely T.Zamora ภาษาอังกฤษ (อ. 2/5-6  อ. 3/5-6) 
อนุบาลปีที่  2-3 นางสาวชลธิชา  ถนนนอก วิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย 
อนุบาลปีที่  2-3 นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน เปียโน 
อนุบาลปีที่  2-3 นางสาวพัชรญดา  ขำประเสริฐ คอมพิวเตอร์ 
อนุบาลปีที่  2-3 นายจารุวัฒน์  นามหาญ ว่ายน้ำ/ทักษะกีฬา 
อนุบาลปีที่  2-3 นายกีฬฏิวรรษ  ปัญญามณี ว่ายน้ำ/ทักษะกีฬา 
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ระดับประถมศึกษา 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม (SAP) 

 

ระดับชั้น ครูประจำชั้น ธุรการโครงการ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
คนที่ ๑ นางเข็มทอง  กรรณิกา  

นายศรายุทธ   
สมโน 
 
 
 
 
 
 

คนที่ ๒ Mr.James de los santos 

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
คนที่ ๑ นางศิริพร  คูณแก้ว 
คนที่ ๒ นางสาวทิพย์วรรณ โกชุม 

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
คนที่ ๑ นางสุมาลี เนรวงค์ 
คนที่ ๒ นายสมฤกษ์ พอกจันทร์ / Mr.Christian Mel Eslawan 

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
คนที่ ๑ นางนิติกุล สุทธหลวง 
คนที่ ๒ นางสาวกรรณิกา คำอ้าย 

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
คนที่ ๑ นางสาวพรรณราย ไชยชนะ 
คนที่ ๒ นางศิรินันท์ ธนเรืองสุวรรณ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
คนที่ ๑ นางจิรภรณ์ เดชนาเกร็ด 
คนที่ ๒ นายสุภชัย สมฤทธิ์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
คนที่ ๑ นางสาวสิริวิมล พวงมาลา 
คนที่ ๒ นายปิติพงษ์ วิญญาณ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
คนที่ ๑ นางรัชฎาภรณ์ เรือนศักดิ์ 

คนที่ ๒ 
ว่าที่ ร้อยตรหีญิงปริยา ศิวิลัยซ์ 
/Mr.Christopher Patrick Gwaltney 

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
คนที่ ๑ นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี/นางนัษฐา ศิรินาม 
คนที่ ๒ นางสาวชเนตตี พิชัย 

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
คนที่ ๑ นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ 
คนที่ ๒ นางสาวโชติกา เครืออ่ิม 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
คนที่ ๑ นางศิริรัตน์ ประสิงห์ 
คนที่ ๒ นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
คนที่ ๑ นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย 
คนที่ ๒ ว่าที่ ร้อยตรยีงยุทธ ชาวน่าน/นายประชา รุ่งศิริ 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (LMAP) 
 

ระดับชั้น ครูประจำชั้น ธุรการโครงการ 

ประถมศึกษาปีที่ 1/3 
คนที่ 1 นางโรชินีย์  ใจมุข นางสาวณัฐรินทร์  หอมกาบ 
คนที่ 2 T.Sharmaine Pulgo Formentera 
คนที่ 3 นางสาวกาญจนา  ทากาศ 

ประถมศึกษาปีที่ 1/4 
คนที่ 1 นางศิริรัตน์ กาวินนะ 
คนที่ 2 L.Yuyan Lin 

ประถมศึกษาปีที่ 2/3 
คนที่ 1 นางสาวโสภิตตา  ช่างเหล็ก 
คนที่ 2 T.ระหว่างสรรหา 

ประถมศึกษาปีที่ 2/4 
คนที่ 1 นางนันทนา  ท่างาม 
คนที่ 2 L.Wang Qi 
คนที่ 3 นางสาววรดา สุขสอน 

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 
คนที่ 1 นางมนทิรา  นันกาวงศ์ 
คนที่ 2 T.Earl Nicolle    

ประถมศึกษาปีที่ 3/4 
คนที่ 1 นางสาวฉายสุรี  ธิคำ 
คนที่ 2 Sideno L.Peihong   Jiang 
คนที่ 3 นายเทวิน   ณ สุวรรณ 

ประถมศึกษาปีที่ 4/3 
คนที่ 1 นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่ 
คนที่ 2 นางสาวศิริกาญจน์  เมฆอากาศ 

ประถมศึกษาปีที่ 4/4 
คนที่ 1 นางจันทร์ธิกาญ   เสาร์เจริญ 
คนที่ 2 นายนพดนัย  สมโน 

ประถมศึกษาปีที่ 5/3 
คนที่ 1 นางสาวฬียาพร  ธารเหลืองทอง 
คนที่ 2 นางสาวพันธุ์ทิพา  แปงคำ 
คนที่ 3 นายธวัฒชัย  ใบโสด  

ประถมศึกษาปีที่ 5/4 
คนที่ 1 นางศศินภา บำเพ็ชร 
คนที่ 2 นางสาวจารุวรรณ  ขวดแก้ว 

ประถมศึกษาปีที่ 6/3 
คนที่ 1 นางเขมจิรา   อุ่นแก้ว 
คนที่ 2 นางกฤชณัท  พิมสาร 

ประถมศึกษาปีที่ 6/4 
คนที่ 1 นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
คนที่ 2 นางสุพิตร  เหลาพรม 
คนที่ 3 นางปรานอม  ปรากฏวงศ์ 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (MSEP) 
 

ระดับชั้น ครูประจำชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๕ 
คนที่ ๑ นางสาวอุราภรณ์  ใสส่อง 
คนที่ ๒ Mr.Ryan James Micumao 

TA อยู่ระหว่างสรรหา 

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๖ 
คนที่ ๑ นางพิมพ์วิสาข์  อินตามูล 
คนที่ ๒ นางสาวอารีรัตน์  อินต๊ะวัน 

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ 
คนที่ ๑ นางสาวนาตยา  อุประ 
คนที่ ๒ นายชรินทร์  เจริญเดช 

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๖ 
คนที่ ๑ นางชนกพร  พัฒนกุล 
คนที่ ๒ Mr.Eric Aibano Dilig 

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ 
คนที่ ๑ นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์ 

TA นางสาวมัลลิกา   รัตนพรหม 

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๖ 
คนที่ ๑ นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย 
คนที่ ๒ MissRatsara  Sangtam 

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๕ 
คนที่ ๑ นางสาวชนกพร  ใจขวาง 
คนที่ ๒ นายศุภณัฐ  สาจักร   

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๖ 
คนที่ ๑ นายพงษ์ศักดิ์  คนขยัน 
คนที่ ๒ นางดวงฤทัย  ประเสริฐสังข์ 
คนที่ ๓ นางสาวรัตติกาล  กันทะสร 

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๕ 
คนที่ ๑ นางณัชชา  แก่นธิยา 
คนที่ ๒ นางสาวภัฎฐ์ธีรา   รัตนทวีชัยพร 
คนที่ ๓ นายปฏิญญา  แสงจันทร์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๖ 
คนที่ ๑ นางจิตรานุช  วันทมาตย์ 
คนที่ ๒ นายกฤตวัน  ปูเฟย 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๕ 
คนที่ ๑ นางสาวบุษรา  คำจันทร์ 
คนที่ ๒ นางสาวกาญจนา  คุเมา 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๖ 
คนที่ ๑ นางสาวโสพิศ  ฝีปากเพราะ 
คนที่ ๒ นางสาวเกวรนิ  อุพงค์ 
คนที่ ๓ Mr.Jonathan Garner  Giles 
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โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 
 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น ครูประจำชั้น ครูพิเศษประจำโครงการ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๗ 

คนที่ ๑ นาวสาวศรสวรรค์  อินต๊ะ 1.  Mr.Sergei Koshcheev 
2.  Mr.Tomas Paterck 
3. นางสาวกรรณิการ์ คำรอด 
    (ธุรการโครงการ) 
 
 
 
 
 

 คนที่ ๒ นางร่มฉัตร ภารังกูล 
 คนที่ ๓ Mr.James Charles Ashurst 

TA นางสาวสาธิดา  นพเจริญกุล  

ประถมศึกษาปีที่ ๑/๘ 
คนที่ ๑ นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์ 

คนที่ ๒ Mr.Hennessy Caballero Tabilon 

TA นางสาวมยุรา  มหาวรรณ์  

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๗ 
คนที่ ๑ นางสาวอัญชลี แก้ววงค์ 
คนที่ ๒ Mr.Andy Sid Koopongsakorn 

TA นายสุทธิชัย  เหมือนสุทธิวงษ์  

ประถมศึกษาปีที่ ๒/๘ 

คนที่ ๑ นางอุบล  สว่างวงค์ 

คนที่ ๒ Mrs.Elenor Rivera De Leon 

TA นางสาวพรพิมล  อินเรือง  

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๗ 

คนที่ ๑ นายราเชนทร์ วงศ์ไชย 

คนที่ ๒ 
Ms.Caroline Malam-Naw 
Bawingani 

TA นายธีรวิทย์  วิจิตรปัญญา  

ประถมศึกษาปีที่ ๓/๘ 
คนที่ ๑ นางลินลดา เชาว์มนัส 
คนที่ ๒ Ms.Junalyn Balway Publico 

TA นางสาวอารดา  ยาโนละ  

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๗ 
คนที่ ๑ นายเด่นศักดิ์ แสนเมืองมูล 
คนที่ ๒ นายปัญญากร คำปา 
คนที่ ๓ Miss Deejay  Jimenes 

ประถมศึกษาปีที่ ๔/๘ 
คนที่ ๑ นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์ 
คนที่ ๒ นายสิทธิศักดิ์ มังคลาด 
คนที่ ๓ Ms.Mariecor  Superales 
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โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ระดับชั้น ครูประจำชั้น ครูพิเศษประจำโครงการ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๗ 
คนที่ ๑ นางสาวภัทรา  กัลยา 

 

คนที่ ๒ นางรอยพิมพ์  กาพย์ไชย 
คนที่ ๓ Mr.Ralph Jason Fernale Librea 

ประถมศึกษาปีที่ ๕/๘ 
คนที่ ๑ นางเรณู โปธาเกี๋ยง 
คนที่ ๒ นางทิพวรรณ  โนสุ 
คนที่ ๓ Mrs.Ambreena Rafi Kamili 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๗ 
คนที่ ๑ นายวุฒิชัย ตุ้ยดี 
คนที่ ๒ Mrs.Nerissa Enriques Delos 

ประถมศึกษาปีที่ ๖/๘ 

คนที่ ๑ นายกฤษณะ  ชมภูวง 

คนที่ ๒ Miss Nida Tiliden Odang-Ga 

คนที่ ๓ นางสาวกรกฏ  หลานรักษ์ 
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๓.๒ งานปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตารางมอบหมายงานครูปฏิบัติหน้าที่และจำนวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อ วิชาที่สอน ระดับชั้น 
จำนวนชั่วโมง

สอนตาม
ตารางสอน 

หมาย
เหตุ 

1 นางนงนุช เงินท๊อก 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - ภาษาน่ารู้ 

อนุบาลปีที่ ๒/๑ 
17 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

2 นางนฤมล ภิรมย์ 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - ภาษาน่ารู้ 

อนุบาลปีที่ ๒/๒ 
17 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

3 
นางสาวอัญชิษกาญจน์ 
โพธิ์ศรี 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - คณิตคิดสนุก 

อนุบาลปีที่ ๒/๓ 
18 ชั่วโมง  
45 นาท ี

 

4 นางสุวรรณกร หน่อแก้ว 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 

อนุบาลปีที่ ๒/๔ 

18 ชั่วโมง  
45 นาท ี
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ที ่ ชื่อ วิชาที่สอน ระดับชั้น 
จำนวนชั่วโมง

สอนตาม
ตารางสอน 

หมาย
เหตุ 

  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - คณิตคิดสนุก 

5 นางฐิติรัตน์ นาคทรัพย์ 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 

อนุบาลปีที่ ๒/๕ 
14 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

6 นางพีรญาพร เชื้อกันทา 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 

อนุบาลปีที่ ๒/๖ 
14 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

7 นางสาวณัฐพร สาทิสกุล 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - English is fun 

อนุบาลปีที่ ๒/๗ 
18 ชั่วโมง 

    45 นาท ี
 

8 
นางสาวสุมารินทร์  
สุวรรณคร 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - English is fun 

อนุบาลปีที่ ๒/๘ 
18 ชั่วโมง  
45 นาท ี
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ที ่ ชื่อ วิชาที่สอน ระดับชั้น 
จำนวนชั่วโมง

สอนตาม
ตารางสอน 

หมาย
เหตุ 

9 นางสาวพิมพ์พร  สุทาตัน 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - ภาษาน่ารู้ 

อนุบาลปีที่ ๓/๑ 
17 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

10 นางสาวสาวิตรี ใบอุบล 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - ภาษาน่ารู้ 

อนุบาลปีที่ ๓/๒ 
17 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

11 
นางอมรวดี  
ประเสริฐศุภกุล 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - คณิตคิดสนุก 

อนุบาลปีที่ ๓/๓ 
18 ชั่วโมง  
45 นาท ี

 

12 นางสาวนริศรา มิ่งขวัญ 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - คณิตคิดสนุก 

อนุบาลปีที่ ๓/๔ 
18 ชั่วโมง  
45 นาท ี
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ที ่ ชื่อ วิชาที่สอน ระดับชั้น 
จำนวนชั่วโมง

สอนตาม
ตารางสอน 

หมาย
เหตุ 

13 นางสุทธิกานต์ พลสิทธิ์ 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 

อนุบาลปีที่ ๓/๕ 
14 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

14 นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 

อนุบาลปีที่ ๓/๖ 
14 ชั่วโมง  
15 นาท ี

 

15 
นางสาวหทัยชนก 
คิ้วดวงตา 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - English is fun 

อนุบาลปีที่ ๓/๗ 
18 ชั่วโมง  
45 นาท ี

 

16 นางพิไลพร กันไชยต๊ะ 

กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  - กิจกรรมสร้างสรรค์ 
  - กิจกรรมเสรี 
  - กิจกรรมกลางแจ้ง 
  - กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - English is fun 

อนุบาลปีที่ ๓/๘ 
18 ชั่วโมง  
45 นาท ี

 

17 นางสาวรัชย์จิรา  สุทาตัน เปียโน เด็กปฐมวัย 
อนุบาลปีที่ 2/1 – 8 
อนุบาลปีที่ 3/1 – 8 

12 ชั่วโมง  

18 
นางสาวพัชรญดา   
ขำประเสริฐ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - คอมพิวเตอร์ 

อนุบาลปีที่ 2/1 – 8 
อนุบาลปีที่ 3/1 – 8 

12 ชั่วโมง  
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ที ่ ชื่อ วิชาที่สอน ระดับชั้น 
จำนวนชั่วโมง

สอนตาม
ตารางสอน 

หมาย
เหตุ 

19 นายจารุวัฒน์  นามหาญ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - ว่ายน้ำ/ทักษะกีฬา 

อนุบาลปีที่ 2/1 – 8 
อนุบาลปีที่ 3/1 – 8 

12 ชั่วโมง  

20 
นายกีฬฏิวรรษ   
ปัญญามณี 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  - ว่ายน้ำ/ทักษะกีฬา 

อนุบาลปีที่ 2/1 – 8 
อนุบาลปีที่ 3/1 – 8 

12 ชั่วโมง  

21 นางสาวชลธิชา  ถนนนอก สนุกคิดวิทยาศาสตร์ 
อนุบาลปีที่ 2/5 – 6 
อนุบาลปีที่ 3/5 – 6 

6 ชั่วโมง  

22 Ms.Fretche Sarsalejo ภาษาอังกฤษ 
อนุบาลปีที่ 2/1 – 2 
อนุบาลปีที่ 3/1 – 2 

9 ชั่วโมง  

23 
Ms.Christine Angelique 
Albina Geralde 

ภาษาอังกฤษ อนุบาลปีที่ 2/3 – 4 10 ชั่วโมง  

24 
Ms.Bevirley Batiancila 
Bolo Eslawan 

ภาษาอังกฤษ อนุบาลปีที่ 3/3 – 4 10 ชั่วโมง  

25 Ms. Guihua Du ภาษาจีน อนุบาลปีที่ 2/3 – 4 10 ชั่วโมง  
26 Mr. Wang yen ภาษาจีน อนุบาลปีที่ 3/3 – 4 10 ชั่วโมง  

27 
Ms.Sunmae Lovely 
T.Zamora 

ภาษาอังกฤษ 
อนุบาลปีที่ 2/5 – 6 
อนุบาลปีที่ 3/5 – 6 

12 ชั่วโมง  

28 Ms. Samantha Cooney ภาษาอังกฤษ อนุบาลปีที่ 2/7 
18 ชั่วโมง 
45 นาท ี

 

29 Ms.Toshijongla ภาษาอังกฤษ อนุบาลปีที่ 2/8 
18 ชั่วโมง 
45 นาท ี

 

30 Miss Akala Ozukum ภาษาอังกฤษ อนุบาลปีที่ 3/7 
18 ชั่วโมง 
45 นาท ี

 

31 
Mrs.Angelica Joy  
C. Rimando 

ภาษาอังกฤษ อนุบาลปีที่ 3/8 
18 ชั่วโมง 
45 นาท ี
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ตารางมอบหมายงานครูปฏิบัติหน้าที่และจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบองค์รวม  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

1 นางเข็มทอง กรรณิกา 
 

คณิตศาสตร์ ป.๑/๑ 
ภาษาไทย ป.๑/๑ 
เสริมไทย ป.1/1 
อ่านเขียน เพียรสนุก ป.1/1 
รักการอ่าน ป.1/1 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.1/1 
กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมการอ่าน ป.1 
รวม 

๔ 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

ครูประจำชั้น ป.1/1 

2 นางศิริพร คูณแก้ว 
 

คณิตศาสตร์ ป.๑/2 
ภาษาไทย ป.๑/2 
เสริมภาษาไทย 1/2 
รักการอ่าน ป.1/๒ 
อ่านเขียน เพียรสนุก ป.1/๒ 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.๑/๒ 
กิจกรรมชุมนุมภาษาพาสนุก ป.1 
รวม 

๔ 
4 
1 
1 
1 
๑ 
๑ 

๑3 

ครูประจำชั้น ป.1/๒ 

3 นางสาวทิพย์วรรณ โกชุม 
 

วิทยาศาสตร์ ป.1/1 – 1/4 
วิทยาศาสตร์ ป.2/1 – 2/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.1/๒ 
กิจกรรมชุมนุม DIY Style วิทย์ ป.๑ 
รวม 

8 
4 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.๑/๒ 
( คนที ่2 ) 

 

4 นางสุมาลี เนรวงค์ 
 

คณิตศาสตร์ ป.2/1 
สังคม  ป.2/1 - 2/6 
เสริมภาษาไทย 2/1 
รักการอ่าน ป.๒/๑ 
อ่านเขียน เพียรสนุก ป.๒/๑ 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.๒/๑ 
กิจกรรมชุมนุมวิถีพุทธ ดอกบัวน้อย ป.๒ 
รวม 

4 
6 
1 
๑ 
๑ 
1 
1 

1๕ 

ครูประจำชั้น ป.๒/1 

5 นางนิติกุล สุทธหลวง 
 

ภาษาไทย ป.2/1-2/2 
เสริมภาษาไทย  2/1 
รักการอ่าน ป.๒/2 

8 
1 
1 

ครูประจำชั้น ป.2/2 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

อ่านเขียน เพียรสนุก ป.๒/2 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.2/2 
กิจกรรมชุมนุมลายมืองามตามแบบไทย  
ป.2 , ป.4 
รวม 

๑ 
๑ 
2 

14 

6 นางสาวพรรณราย  
ไชยชนะ 
 

ภาษาไทย ป.3/1 
สังคม ป.1/1 – 1/6 
เสริมภาษาไทย ป.3/1 
รักการอ่าน ป.3/1 
อ่านเขียน เพียรสนุก ป.3/1 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.3/1 
กิจกรรมชุมนุมรอบรู้ ภูมิศาสตร์ ป.3 
รวม 

4 
6 
1 
1 
1 
1 
1 

1๕ 

ครูประจำชั้น ป.๓/๑ 
 

7 นางจิรภรณ์ เดชนาเกร็ด 
 

สังคม ป.3/1 – 3/6 
สังคม ป.4/1 – 4/2 
รักการอ่าน  ป.3/๒ 
อ่านเขียน เพียรสนุก ป.3/๒ 
เสริมภาษาไทย  ป.3/๒ 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.3/๒ 
กิจกรรมชุมนุมกระดาษหรรษา ป.3 
รวม 

6 
4 
1 
1 
๑ 
๑ 
๑ 

15 

ครูประจำชั้น ป.๓/๒ 
 

8 นายสุภชัย สมฤทธิ์ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5/1 – 5/6 
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6/1 – 6/6 
กิจกรรมลูกเสือ ป.3/2 
กิจกรรมชุมนุมพละหรรษา ป.3 
รวม 

6 
6 
๑ 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.3/2 
( คนที ่2 ) 

 

9 นางสาวสิริวิมล พวงมาลา 
 

ภาษาไทย ป.4/1 – 4/2 
ภาษาไทย ป.5/1 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.4/1 – 4/2 
จุดเน้นภาษาไทย (อ่านคิดพินิจสาระ ป.5/1 
– 5/2) 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.4/1 
กิจกรรมชุมนุมคำคมภาษาไทย ป.4 
รวม 

6 
3 
2 
 

2 
 

1 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.๔/๑ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

10 นายปิติพงษ์ วิญญาณ 
 

ดนตรี   เทอม 1 ป.6/1 - ป.6/8 
          เทอม 2 ป.3/1 - ป.3/8 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.4/1 – 4/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.4/1 
กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล ป.4-6 
กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล ป.3 
รวม 

8 
 

2 
 

1 
๑ 
1 

13 

ครูประจำชั้น ป.๔/๑ 
( คนที ่2 ) 

 

11 นางรัชฎาภรณ์ เรือนศักดิ์ 
 

ภาษาอังกฤษ ป.3/1 – 3/2 
ภาษาอังกฤษ ป.4/1 – 4/2 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.4/1 – 4/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.4/2 
กิจกรรมชุมนุม happy with food ป.๔ 
รวม 

6 
6 
2 
 

1 
๑ 

16 

ครูประจำชั้น ป.๔/๒ 
 

12 ว่าที่ ร้อยตรหีญิงปริยา 
ศิวิลัยซ์ 
 

สังคม ป.4/3 – 4/6 
จุดเน้นโครงการ (ต้านทุจริต ป.4/1–4/2) 
จุดเน้นโครงการ (ต้านทุจริต ป.5/1-5/2 ) 
จุดเน้นโครงการ (ต้านทุจริต ป.6/1-6/2 ) 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.4/1 – 4/2 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.4/2 
กิจกรรมชุมนุมไหว้สวยงาม ตามวิถีชาวบัว 
ป.4 
รวม 

8 
2 
2 
2 
2 
 

1 
1 
 

18 

ครูประจำชั้น ป.๔/๒ 
( คนที ่2 ) 

 
 

13 นางสาวชมพูนุช  
ปัญญาศักดิ์ศรี 
 

คณิตศาสตร์ ป.4/1 – 4/2 
คณิตศาสตร์ ป.5/1 – 5/2 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.5/1 - 5/2 
IS ป.5/1 
กิจกรรมลูกเสือ ป.5/1 
กิจกรรมชุมนุมการเงินการลงทุน ป.5 
รวม 

6 
6 
2 
 

1 
1 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.๕/1 
 

14 นางสาวชเนตตี พิชัย 
 

ภาษาอังกฤษ ป.1/1 – 1/2 
ภาษาอังกฤษ ป.5/1 – 5/2 

6 
6 

ครูประจำชั้น ป.5/1 
( คนที ่2 ) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.5/1 – 5/2 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.5/1 
กิจกรรมชุมนุม English is fun  ป.5 
รวม 

 
2 
1 
1 

16 

 

15 นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ 
 

วิทย์ ป.4/1 
วิทยาศาสตร์ ป.5/1 – 5/3 
วิทย์สร้างสรรค์ ป.5/1 – 5/2 
การจัดการในครัวเรือนและกาประกอบการ 
ป.5/1-5/2 
IS ป.5/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.5/2 
กิจกรรมชุมนุมนักวิทย์พิชิต co2  ป.5 
รวม 

2 
6 
2 
2 
 

1 
1 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.5/๒ 
 

16 นางศริิรัตน์ ประสิงห์ 
 

ภาษาไทย ป.6/1 – 6/2 
ภาษาไทย ป.5/2 
จุดเน้นภาษาไทย (อ่านคิดพินิจสาระ  
ป.6/1–6/2) 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.6/1 – 6/2 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.6/1 
กิจกรรมชุมนุมภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิด  
ป.6 
รวม 

6 
3 
2 
 

2 
1 
 

1 
 

15 

ครูประจำชั้น ป.๖/๑ 
 

17 นายวุฒิกรณ์ เก่งกาจ 
 

คณิตศาสตร์ ป.2/๒ 
คณิตศาสตร์ ป.๖/1 – 6/2 
คณิตศาสตร์ ป.5/8 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.6/1 – 6/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป. 6/1 
กิจกรรมชุมนุมการเงินการลงทุน ป.6 
รวม 

4 
6 
3 
2 
 

1 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.6/1 
(คนที ่2 ) 

18 นางสาวอรสิริพิมพ์ ศรีวิชัย 
 

วิทยาศาสตร์ ป.4/2 
วิทยาศาสตร์ ป.6/1 – 6/2 
วิทย์พลังสิบ  ป.4/1 – 4/2 
วิทย์สร้างสรรค์ ป.6/1 – 6/2 

2 
4 
2 
2 

ครูประจำชั้น ป.๖/๒ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.6/1 – 6/2 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.6/2 
กิจกรรมชุมนุมคิดวิทย์  ป.6 
รวม 

 
2 
1 
1 

14 
19 ว่าที่ ร้อยตรยีงยุทธ 

ชาวน่าน 
 

สังคม ป.6/1 ,6/2, 6/3, 6/4,6/5, 6/6 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.6/1 – 6/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.2/2 
กิจกรรมชุมนุมประวัติศาสตร์ไทยน่ารู้   
ป.6/1–6/2 
รวม 

12 
2 
 

1 
1 
 

16 

ครูประจำชั้น ป.6/๒ 
(คนที ่2) 

 

20 นายประชา รุ่งศิริ 
 

เทอม 1  
ศิลปะ ป.2/5 – 2/8 
ศิลปะ ป.3/1 – 3/8 
เทอม 2 
ศิลปะ ป.5/5 – 5/8 
ศิลปะ ป.6/1 – 6/8 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.6/1 – 6/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.๖/๒ 
กิจกรรมชุมนุมเส้น แสง สี ศิลป์ ป.6 
รวม 

 
4 
8 
 
 
 

2 
 

1 
1 

16 

ครูประจำชั้น ป.6/2 
(คนที ่2) 

 

21 นายสมฤกษ์ พอกจันทร์  
 

เทคโนโลยีดิจิทัล ป.1/1 – 1/8 
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.2/1 – 2/8 
กิจกรรมลูกเสือ ป.2/1 
กิจกรรมชุมนุม CodeMonkey ป.1, ป.2 
รวม 

8 
8 
1 
1 

18 

ครูประจำชั้น ป.2/1 
( คนที ่2 ) 

 

22 นางสาวกรรณิกา  คำอ้าย 
 

ภาษาอังกฤษ ป.2/1 , 2/2 
ภาษาอังกฤษ ป.6/1 , 6/2 
กิจกรรมชุมนุม English is fun  ป.2 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.2/2 
รวม 

6 
6 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.2/2 
( คนที ่2 ) 

 

23 นางนัษฐา  ศิรินาม 
 

คณิตศาสตร์ ป.4/1 – 4/2 
คณิตศาสตร์ ป.5/1 – 5/2 

6 
6 
 

ครูประจำชั้น ป.๕/1 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.5/1 - 5/2 
IS ป.5/1 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.5/1 
กิจกรรมชุมนุมการเงินการลงทุน ป.5 
รวม 

2 
 

1 
1 
1 

17 
24 Mr.James de los santos 

 
ภาษาอังกฤษเสริม ป.1/1- 1/2  
Math Eng ป.1/1-1/2 
Art for Eng ป.1/1- 1/2   
ภาษาอังกฤษเสริม ป.3/1  
Math Eng ป.3/1 – 3/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.1/1 
รวม 

6 
2 
2 
3 
2 
1 

16 

ครูประจำชั้น ป.1/1 
( คนที ่2 ) 

 
 

25 Mr.Christian Mel 
Eslawan 
 

ภาษาอังกฤษเสริม ป.2/1-2/2  
Art for Engป.1/1-1/2, ป.2/1-2/2, 
ป.3/1-3/2 
ภาษาอังกฤษ เสริม ป.3/2 
กิจกรรมชุมนุม speak and Think 
(Reading) ป.2/1-2/2 
รวม 

6 
6 
 

3 
1 
 

16 

ครูประจำชั้น ป.2/๑ 
( คนที ่2 ) 

 

26 Mr.Christopher Patrick 
Gwaltney  
 

ภาษาอังกฤษเสริม ป.4/1-4/2 
ภาษาอังกฤษเสริม ป.5/1-5/2 
ภาษาอังกฤษเสริม ป.6/1-6/2 
รวม 

6 
6 
6 

18 

ครูประจำชั้น ป.๔/๒ 
( คนที ่2 ) 

 

27 นางสาวโชติกา เครืออ่ิม 
 

ภาษาจีน ป.1/1 - 1/2 
ภาษาจีน ป.2/1 - 2/2 
ภาษาจีน ป.3/1 - 3/2 
ภาษาจีน ป.5/1 - 5/2 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.5/1 – 5/2 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.5/2 
กิจกรรมชุมนุม เรื่องจีน จีน ป.5 
รวม 

4 
4 
4 
4 
2 
 

1 
1 

20 

ครูประจำชั้น ป.๕/๒ 
( คนที ่2 ) 

 
 

 

28 นางศิรินันท์ ธนเรืองสุวรรณ 
 

วิทยาศาสตร์ ป.3/1 – 3/2 
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ป. 4/1 - 4/2 
STEAM ป.1/1-1/2 

4 
2 
2 

ครูประจำชั้น ป.๓/๑ 
( คนที ่2 ) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

STEAM ป.2/1- 2/2 
STEAM ป.3/1- 3/2 
โครงงาน ป.4/1 - 4/2 
โครงงาน ป.6/1 - 6/2 
กิจกรรมลูกเสือ ป.3/1 
กิจกรรมชุมนุมสื่อวิทย์คิดสนุก ป.3 
รวม 

2 
2 
2 
2 
๑ 
1 

18 
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ตารางมอบหมายงานครูปฏิบัติหน้าที่และจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

1 นางโรชินีย์  ใจมุข 
 

ศิลปะ ป.1/1 - ป.1/8 
ศิลปะ ป.2/1 - ป.2/4 
กิจกรรมชุมนุมทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ป.1/3 
- ป.1/4 
กิจกรรมลูกเสือ ป.1/3 
รวม 

8 
4 
2 
1 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.1/3  
(คนที่ 1) 

2 นางศิริรัตน์   กาวินนะ 
 

ภาษาไทย ป.1/3 
ภาษาไทย ป.1/4 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย  ป.1/3 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย  ป.1/4 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย  ป.3/3 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย  ป.3/4 
กิจกรรมชุมนุมอ่านคล่อง ร้องเล่น ป.1/3  
- ป.1/4  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.1/4 
รวม 

4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
 

1 
15 

ครูประจำชั้น ป.1/4 
(คนที่ 1) 

3 นางสาวโสภิตตา   
ช่างเหล็ก 
 

คณิตศาสตร์ ป.1/3 
คณิตศาสตร์ ป.2/3 
คณิตศาสตร์ ป.2/4 
กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดเร็ว ป.2/3 - ป.2/4  
กิจกรรมลูกเสือ  
รวม 

4 
4 
4 
2 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.2/3 
(คนที่ 1) 

4 นางนันทนา  ท่างาม 
 

ภาษาไทย ป.2/3 
ภาษาไทย ป.2/4 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย  ป.2/3 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย  ป.2/4 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ  ป.4/3 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ  ป.4/4 
กิจกรรมชุมนุม รักษ์ภาษาไทย ป.2/3 –  
ป.2/4  

4 
4 
1 
1 
2 
 

2 
 

2 
 

ครูประจำชั้น ป.2/4 
(คนที่ 1) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมยุวกาชาด ป.2/4 
รวม 

1 
17 

5 นางมนทิรา   นันกาวงศ์ 
 

คณิตศาสตร์ ป.1/4 
คณิตศาสตร์ ป.3/3 
คณิตศาสตร์ ป.3/4 
กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดสนุก ป.3/3-ป.3/4  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.3/3 
รวม 

4 
4 
4 
2 
1 

15 

ครูประจำชั้นป.3/3 
(คนที่ 1) 

6 นางสาวฉายสุรี   ธิคำ 
 

ภาษาไทย ป.3/3 
ภาษาไทย ป.3/4 
ภาษาไทย ป.6/3 (เทอม 2) 
ภาษาไทย ป.6/4 (เทอม 2) 
กิจกรรมชุมนุมคำพ้ืนฐานสำราญใจ ป.3/3 
- ป.3/4   
กิจกรรมยุวกาชาด ป.3/4 
รวม 

4 
4 
3 
3 
2 
 

1 
17 

ครูประจำชั้น ป.3/4 
(คนที่ 1) 

7 นางจิราภา  ทั่งเชียงใหม่ 
 

ภาษาไทย ป.4/3 
ภาษาไทย ป.4/4 
ภาษาไทย ป.5/3 
ภาษาไทย ป.5/4 (เทอม 2) 
กิจกรรมชุมนุมอยากใช้เวลาว่างอยู่กับเธอ 
ป.4/3 - ป.4/4   
กิจกรรมยุวกาชาด ป.4/3 
รวม 

3 
3 
3 
3 
2 
 

1 
15 

ครูประจำชั้น ป.4/3 
(คนที่ 1) 

8. นางจันทร์ธิกาญ  
เสาร์เจริญ 
 

วิทยาศาสตร์ ป.2/3 
วิทยาศาสตร์ ป.2/4 
วิทยาศาสตร์ ป.4/3 
วิทยาศาสตร์ ป.4/4 
วิทยาศาสตร์พลัง 10 ป.4/3 
วิทยาศาสตร์พลัง 10 ป.4/4 
โครงงาน ป.4/3 
โครงงาน ป.4/4 
โครงงาน ป.6/3 
โครงงาน ป.6/4 
กิจกรรมลูกเสือ ป.4/4 
รวม 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.4/4 
(คนที่ 1) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

9. นางสาวฬียาพร   
ธารเหลืองทอง 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล ป.4/1 - ป.4/8 
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.6/1 - ป.6/8 
IS ป.5/3 
วิทยาศาสตร์พลัง10 -Co ป.4/1 - ป.4/8 
กิจกรรมลูกเสือ ป.5/3 
รวม 

8 
8 
1 
8 
1 

26 

ครูประจำชั้น ป.5/3 
(คนที่ 1) 

10 นางศศินภา  บำเพ็ชร 
 

คณิตศาสตร์ ป.4/4 
คณิตศาสตร์ ป.5/3 
คณิตศาสตร์ ป.5/4 
จุดเน้น (คณิต) ป.5/3 
จุดเน้น (คณิต) ป.5/4 
IS ป.5/4 
กิจกรรมชุมนุมการเงินการลงทุน 2 ป.5/3  
- ป.5/4  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.5/4 
รวม 

3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
 

1 
15 

ครูประจำชั้น ป.5/4 
(คนที่ 1) 

11 นางเขมจิรา  อุ่นแก้ว 
 

ภาษาอังกฤษ ป.5/3 
ภาษาอังกฤษ ป.5/4 
ภาษาอังกฤษ ป.6/3 
ภาษาอังกฤษ ป.6/4 
ชุมนุม ป.6/3  2Good4U 
ชุมนุม ป.6/4  2Good4U 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.6/3 
รวม 

3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.6/3 
(คนที่ 1) 

12 นางสุพิตร   เหลาพรม 
 

คณิตศาสตร์ ป.4/3 
คณิตศาสตร์ ป.6/3 
คณิตศาสตร์ ป.6/4 
จุดเน้นโครงการ (คณิต)  ป.6/3 
จุดเน้นโครงการ (คณิต)  ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุม การเงินการลงทุน 3 ป.6/3 
- ป.6/4   
กิจกรรมลูกเสือ ป.6/3 
รวม 

3 
3 
3 
1 
1 
2 
 

1 
14 

ครูประจำชั้น ป.6/4 
(คนที่ 2) 

13 นางสาวศุภจิต  ศรีธิ 
 

จุดเน้นโครงการ (จีน) ป.4/3 
จุดเน้นโครงการ (จีน) ป.4/4 
จุดเน้นโครงการ (จีน) ป.5/3 

1 
1 
1 

ครูประจำชั้น ป.6/4 
(คนที่ 1) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

จุดเน้นโครงการ (จีน) ป.5/4 
จุดเน้นโครงการ (จีน) ป.6/3 
จุดเน้นโครงการ (จีน) ป.6/4 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.5/3 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.5/4 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.6/3 
การจัดการในครัวเรือนและการ
ประกอบการ ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุม Everything Chinese  
ป.6/3 - ป.6/4  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.6/4 
รวม 

1 
1 
1 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
17 

14 นางปรานอม    
ปรากฎวงศ์ 
 

ภาษาไทย ป.5/4 
ภาษาไทย ป.6/3 
ภาษาไทย ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุมอ่านเพ่ิมเสริมความรู้สู่
อนาคตไกล  ป.6/3 - ป.6/4 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.6/4 
รวม 

3 
3 
3 
2 
 

1 
12 

ครูประจำชั้น ป.6/4 
(คนที่ 3) 

 

15 นายเทวิน  ณ  สุวรรณ 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2/1 – 2/6 
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3/1 – 3/6 
กิจกรรมลูกเสือ ป.3/4 
รวม 

6 
6 
1 

13 

ครูประจำชั้น ป.3/4 
(คนที่ 3) 

16 นางสาววรดา  สุขสอน 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล ป.1/1 - ป.1/8 
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.2/1 - ป.2/8 
กิจกรรมลูกเสือ ป.4/3 
รวม 

8 
8 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.4/3 
(คนที่ 3) 

17 นายธวัฒชัย  ใบโสด 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล ป.3/1 - ป.3/8 
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.5/1 - ป.5/8 
กิจกรรมลูกเสือ ป.5/3 
รวม 

8 
8 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.5/3 
(คนที่ 3) 

18 นางสาวกาญจนา    
ทากาศ 

เสริม Chinese math ป.1/3 - ป.1/4 
เสริม Chinese math ป.2/3 - ป.2/4 

2 
2 

ครูประจำชั้น ป.1/3 
(คนที่ 2) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

 เสริม Chinese math ป.3/3 - ป.3/4 
เสริม อ่านคล่อง เขียนคล่อง ป.1/3-ป.1/4 
เสริม อ่านคล่อง เขียนคล่อง ป.2/3-ป.2/4 
เสริม อ่านคล่อง เขียนคล่อง ป.3/3-ป.3/4 
กิจกรรมชุมนุมลายมือสวยด้วยมือเรา 
ป.1/3 - ป.1/4  
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1/3 
รวม 

2 
2 
2 
2 
2 
 

1 
15 

19 นายนพดนัย  สมโน 
 

ภาษาอังกฤษ ป.4/3 
ภาษาอังกฤษ ป.4/4 
Math  ป.4/3 - ป.4/4 
Math  ป.5/3 - ป.5/4 
Math  ป.6/3 - ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุม English is fun ป.4/3 
 - ป.4/4  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.4/4 
รวม 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
 

1 
15 

ครูประจำชั้น ป.4/4 
(คนที่ 2) 

20 นางกฤชณัท  พิมสาร เสริม คณิตเพ่ิม ป.1/3 - ป.1/4 
เสริม คณิตเพ่ิม ป.2/3 - ป.2/4 
เสริม คณิตเพ่ิม ป.3/3 - ป.3/4 
เสริม คณิตเพ่ิม ป.4/3 - ป.4/4 
เสริม คณิตเพ่ิม ป.5/3 - ป.5/4 
เสริม คณิตเพ่ิม ป.6/3 - ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุมการเงินการลงทุน 1 ป.4/3 
- ป.4/4  
กิจกรรมลูกเสือ ป.4/3 
รวม 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

1 
 

15 

ครูประจำชั้น ป.6/3 
(คนที่ 2) 

21 นางสาวศิริกาญจน์   
เมฆอากาศ 
 

เสริม จีนเบื้องต้น ป.4/3 - ป.4/4 
เสริม จีนเบื้องต้น ป.6/3 
เสริม จีนสื่อสาร ป.4/3 - ป.4/4 
เสริม จีนสื่อสาร ป.6/3 
ภาษาจีน SAP ป.4/1 - ป.4/2 
กิจกรรมชุมนุม汉语很简单ป.4/3  
- ป.4/4 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4/4 

4 
2 
2 
1 
4 
2 
 

1 

ครูประจำชั้น ป.4/3 
(คนที่ 2) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

รวม 16 
22 นางสาวพันธุ์ทิพา   

แปงคำ 
 

เสริม จีนเบื้องต้น ป.5/3 - ป.5/4 
เสริม จีนเบื้องต้น ป.6/4 
เสริม จีนสื่อสาร ป.5/3 - ป.5/4 
เสริม จีนสื่อสาร ป.6/4 
ภาษาจีน SAP ป.6/1 - ป.6/2 
กิจกรรมชุมนุม中泰一家亲 ป.4/3  
- ป.4/4 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.5/3 
รวม 

4 
2 
2 
1 
4 
2 
 

1 
16 

ครูประจำชั้น ป.5/3 
(คนที่ 2) 

23 นางสาวจารุวรรณ   
ขวดแก้ว 
 

วิทยาศาสตร์ ป.3/3 - ป.3/4 
เสริม Chinese Project Base ป.1/3 –  
ป.1/4 
เสริม Chinese Project Base ป.2/3 –  
ป.2/4 
เสริม Chinese Project Base ป.3/3 –  
ป.3/4 
เสริม Chinese Project Base ป.4/3 –  
ป.4/4 
เสริม Chinese Project Base ป.5/3 – 
ป.5/4 
เสริม Chinese Project Base ป.6/3 –  
ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุม Science is life ป.5/3   
- ป.5/4   
กิจกรรมลูกเสือ ป.5/3 
รวม 

4 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
19 

ครูประจำชั้น ป.5/4 
(คนที่ 2) 

24 Miss Lin YuYan เสริม จีนเบื้องต้น ป.1/3 - ป.1/4 
เสริม จีนสื่อสาร ป.1/3 - ป.1/4 
เสริม Chinese math ป.1/3 - ป.1/4 
เสริมChinese project -co ป.1/3-ป.1/4 
เสริมChinese project -co ป.4/3-ป.4/4 
กิจกรรมชุมนุม听说汉语ป.1/3 - ป.1/4   
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1/4 
รวม 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.1/4 
(คนที่ 2) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

25 Mrs.Sharmaine Putgo 
Formentera 

ภาษาอังกฤษ ป.1/3 - ป.1/4 
Reading  ป.1/3 - ป.1/4 
Math  ป.1/3 - ป.1/4 
Reading  ป.4/3 - ป.4/4 
กิจกรรมชุมนุม Happy English Club 
(Grade1) ป.1/3 - ป.1/4  
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1/3 
รวม 

6 
2 
2 
2 
2 

 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.1/3 
(คนที่ 3) 

26 Mr. L.Wang Qi 
 

ภาษาอังกฤษ ป.2/3 - ป.2/4 
Reading  ป.2/3 - ป.2/4 
Math  ป.2/3 - ป.2/4 
Reading  ป.5/3 - ป.5/4 
กิจกรรมชุมนุม Spelling And Reading  
ป.2/3 - ป.2/4  
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2/4 
รวม 

6 
2 
2 
2 
2 
 

1 
15 

ครูประจำชั้น ป.2/4 
(คนที่ 2) 

27 Miss Karma Duptho เสริม จีนเบื้องต้น ป.2/3 - ป.2/4 
เสริม จีนสื่อสาร ป.2/3 - ป.2/4 
เสริม Chinese math ป.2/3 - ป.2/4 
เสริม Chinese project -co ป.2/3 
- ป.2/4 
เสริม Chinese project -co ป.5/3 
- ป.5/4 
กิจกรรมชุมนุม听说汉语ป.2/3 -ป.2/4 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2/3 
รวม 

4 
4 
2 
2 
 

2 

 
2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.2/3 
(คนที่ 2) 

28 Miss Peihong Jiang เสริม จีนเบื้องต้น ป.3/3 - ป.3/4 
เสริม จีนสื่อสาร ป.3/3 - ป.3/4 
เสริม Chinese math ป.3/3 - ป.3/4 
เสริมChinese project -coป.3/3 -ป.3/4 
เสริมChinese project -co ป.6/3-ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุม听说汉语ป.3/3 -ป.3/4   
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.3/3 
รวม 

4 
4 
2 
2 
2 

 

2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.3/4 
(คนที่ 2) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

29 Mr.Earl Nicolle 
Sideno 

ภาษาอังกฤษ ป.3/3 - ป.3/4 
Reading  ป.3/3 - ป.3/4 
Math  ป.3/3 - ป.3/4 
Reading  ป.6/3 - ป.6/4 
กิจกรรมชุมนุม English Club P3 ป.3/3  
- ป.3/4  
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2/4 
รวม 

6 
2 
2 
2 
2 
 

1 
15 

ครูประจำชั้น ป.3/3 
(คนที่ 2) 
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ตารางมอบหมายงานครูปฏิบัติหน้าที่และจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

1 นางสาวอุราภรณ์   
ใสส่อง 

ภาษาไทย ป.1/5 – 1/6 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย ป.1/5 - 1/6 
กิจกรรมชุมนุมกระดาษาสา ป.1/5 - 1/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1/5  
รวม 

8 
2 
2 
1 

13 

ครูประจำชั้น ป.1/5 
(คนที่ 1) 

12 นางพิมพ์วิสาข์   
อินตามูล 

นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ป.5/1 - ป.5/8 /  
นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ป.1/1 - ป.1/8 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย ป.2/5 - 2/6 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย ป.3/5 - 3/6 
กิจกรรมชุมนุมกระดาษาสา ป.1/5 - 1/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1/6 
รวม 

8 
 

2 
2 
2 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.1/6 
(คนที่ 1) 

3 นางสาวนาตยา  อุประ วิทยาศาสตร์ ป.2/5 - ป.2/6 
วิทยาศาสตร์ ป.3/5 - ป.3/6 
คณิต-วิทย์ Kid’s Project ป.2/5 – 2/6 
Science ป.2/5 – 2/6 
Science ป.3/5 – 3/6 
กิจกรรมชุมนุมตุงล้านนา ป.2/5 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2/5 
รวม 

4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 

16 

ครูประจำชั้น ป.2/5 
(คนที่ 1) 

4 นางชนกพร  พัฒนกุล ภาษาอังกฤษ ป.3/5 – 3/6 
ภาษาอังกฤษ ป.4/5 – 4/6 
กิจกรรมชุมนุมตุงล้านนา ป.2/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2/6 
รวม 

6 
6 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.2/6 
(คนที่ 1) 

5 นางพิมพ์ประไพ   
กุลประดิษฐ์ 

คณิตศาสตร์ ป.3/5 – 3/6 
เสริม คณิตคิดสร้างสรรค์ ป.4/1 – 4/2 
เสริม คณิตคิดสร้างสรรค์ ป.5/1 – 5/2 
เสริม คณิตคิดสร้างสรรค์ ป.6/1 – 6/2 
กิจกรรมชุมนุมของเล่นล้านนา ป.3/5 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.3/5 
รวม 

8 
2 
2 
2 
1 
1 

16 

ครูประจำชั้น ป.3/5 
(คนที่ 1) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

6 นางสาวนพวรรณ  
ทนันชัย 

ภาษาไทย ป.3/5 – 3/6 
ภาษาไทย ป.4/6 
กิจกรรมชุมนุมของเล่นล้านนา ป.3/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.3/6 
รวม 

8 
3 
1 
1 

13 

ครูประจำชั้น ป.3/6 
(คนที่ 1) 

7 นางสาวชนกพร   
ใจขวาง 

วิทยาศาสตร์ ป.4/5 – 4/6 
วิทยาศาสตร์ ป.5/5 – 5/6 
วิทย์พลังสิบ ป.4/5 – 4/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.4/5 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.4/5 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4/5 
รวม 

4 
4 
2 

1.30 
 

1 
1 

13.30 

ครูประจำชั้น ป.4/5 
(คนที่ 1) 

8 นายพงษ์ศักดิ์ คนขยัน ภาษาไทย ป.5/6 
ภาษาไทย ป.6/5 -6/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
ป.4/6 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.4/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4/6 
รวม 

3 
6 

1.30 
 

1 
1 

12.30 

ครูประจำชั้น ป.4/6 
(คนที่ 1) 

9 นางดวงฤทัย   
ประเสริฐสังข์   

คณิตศาสตร์ ป.4/5 – 4/8 
Math ป.4/5 – 4/6 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.4/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4/6 
รวม 

12 
2 
1 
1 

16 

ครูประจำชั้น ป.4/6 
(คนที่ 2) 

10 นางณัชชา  แก่นธิยา ภาษาอังกฤษ ป.5/5 – 5/6 
ภาษาอังกฤษ ป.6/5 – 6/6 
IS ป.5/5 - 5/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.5/5 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.5/5 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5/5 
รวม 

6 
6 
2 

1.30 
 

1 
1 

17.30 

ครูประจำชั้น ป.5/5 
(คนที่ 1) 

11 นางจิตรานุช  วันทมาตย์ คณิตศาสตร์ ป.5/5 – 5/6 
คณิตคิดคำนวณ ป.5/5 – 5/6 
Math ป.5/5 – 5/6 

6 
2 
2 

ครูประจำชั้น ป.5/6 
(คนที่ 1) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

IS ป.5/5 - 5/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.5/6 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.5/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5/6 
รวม 

2 
1.30 

 
1 
1 

15.30 
12 นางสาวบุษรา  คำจันทร์ วิทยาศาสตร์ ป.6/5 -6/6 

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ป.6/5 -6/6 
Smart วิทยาศาสตร์ ป.6/5 – 6/6 
Science ป.6/5 -6/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.6/5 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.6/5 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6/5 
รวม 

4 
2 
3 
2 

1.30 
 

1 
1 

14.30 

ครูประจำชั้น ป.6/5 
(คนที่ 1) 

13 นางสาวโสพิศ   
ฝีปากเพราะ 

คณิตศาสตร์ ป.6/5 -6/6 
คณิตคิดคำนวณ ป.6/5 – 6/6 
Math ป.6/5 – 6/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.6/6 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.6/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6/6 
รวม 

6 
2 
2 

1.30 
 

1 
1 

13.30 

ครูประจำชั้น ป.6/6 
(คนที่ 1) 

14 Mr.Ryan James 
Micumao 

ภาษาอังกฤษ ป.1/5 – 1/6 
ภาษาอังกฤษเสริม ป.1/5 – 1/6 
Science ป.1/5 – 1/6 
Science ป.2/5 – 2/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1/5 
รวม 

6 
6 
2 
2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.1/5 
(คนที่ 2) 

15 Mr.Eric Aibano Dilig ภาษาอังกฤษ ป.2/5 – 2/6 
ภาษาอังกฤษเสริม ป.2/5 – 2/6 
Math ป.1/5 – 1/6 
Math ป.2/5 – 2/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2/6 
รวม 

6 
6 
2 
2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.2/6 
(คนที่ 2) 



78 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

16 Mr.Jonathan Garner  
Giles 

ภาษาอังกฤษเสริม ป.4/5 – 4/6 
ภาษาอังกฤษเสริม ป.5/5 – 5/6 
ภาษาอังกฤษเสริม ป.6/5 – 6/6 
Science ป.4/5 -4/6 
Science ป.5/5 -5/6 
Math ป.6/5 -6/6 
รวม 

4 
4 
4 
2 
2 
2 

18 

ครูประจำชั้น ป.6/6 
(คนที่ 3) 

17 Miss Ratsara  
Sangtam 

ภาษาอังกฤษเสริม ป.3/5 - 3/6 
Math ป.3/5 -3/6 
Math ป.4/5 -4/6 
Math ป.5/5 -5/6 
Scienc ป.3/5 -3/6 
Scienc ป.6/5 -3/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.3/6 
รวม 

6 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.3/6 
(คนที่ 2) 

18 นางสาวอารีรัตน์  
อินต๊ะวัน 

คณิตศาสตร์ ป.1/5 – 1/6 
คณิตคิดคำนวณ ป.1/5 – 1/6 
คณิต-วิทย์ Kid’s Project ป.1/5 – 1/6 
กิจกรรมชุมนุม ป.1/5 – 1/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.1/6 
รวม 

8 
4 
2 
2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.1/6 
(คนที่ 2) 

19 นายศุภณัฐ  สาจักร   GSP ป.4/5 -4/6 
GSP ป.5/5 -5/6 
GSP ป.6/5 -6/6 
คณิตคิดคำนวณ ป.2/5 -2/6 
คณิตคิดคำนวณ ป.3/5 -3/6 
คณิตคิดคำนวณ ป.4/5 -4/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4/5 
รวม 

2 
2 
2 
4 
4 
2 
1 

17 

ครูประจำชั้น ป.4/5 
(คนที่ 2) 

20 นายกฤตวัน  ปูเฟย วิทยาศาสตร์ ป.1/5 – 1/6 
Smart วิทยาศาสตร์ ป.1/5 – 1/6 
Smart วิทยาศาสตร์ ป.3/5 – 3/6 
Smart วิทยาศาสตร์ ป.5/5 – 5/6 
Science ป.5/5 – 5/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5/6 
รวม 

4 
4 
4 
3 
2 
1 

18 

ครูประจำชั้น ป.5/6 
(คนที่ 2) 



79 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

21 นางสาวรัตติกาล  
กันทะสร 

Smart วิทยาศาสตร์ ป.2/5 – 2/6 
Smart วิทยาศาสตร์ ป.4/5 – 4/6 
คณิต-วิทย์ Kid’s Project  ป.3/5 -3/6 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ป.4/5 - 4/6 
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ป.5/5 - 5/6 
โครงงาน ป.6/5 -6/6 
Science ป.4/5 - 4/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4/6 
รวม 

4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

18 

ครูประจำชั้น ป.4/6 
(คนที่ 3) 

22 นายปฏิญญา   
แสงจันทร์ 

กิจกรรมชุมนุมกระดาษสา ป.1/5 – 1/6 
กิจกรรมชุมนุมตุงล้านนา ป.2/5 – 2/6 
กิจกรรมชุมนุมของเล่นล้านนา ป.3/5 – 3/6 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน  
ป.5/5 – 5/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.5/5 – 5/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.6/5 – 6/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2/5 

รวม 

2 
2 
2 
2 
 

3 
 

3 
 

1 
15 

ครูประจำชั้น ป.2/5 
(คนที่ 3) 

23 นางสาวเกวรนิ  อุพงค์ กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.4/5 – 
4/6 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.5/5 – 
5/6 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.6/5 – 
6/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.4/5 – 4/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.5/5 – 5/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.6/5 – 6/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6/6 
รวม 

2 
 

2 
 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 
16 

 
 

ครูประจำชั้น ป.6/6 
(คนที่ 2) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

24 นางสาวกาญจนา  คุเมา การเขียนอย่างสร้างสรรค์ ป.5/5 -5/6 
การเขียนอย่างสร้างสรรค์ ป.6/5 -6/6 
โครงงาน ป.4/5 – 4/6 
กิจกรรมชุมนุมของเล่นล้านนา ป.3/5 – 3/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.4/5 – 4/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.5/5 – 5/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.6/5 – 6/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6/5 
รวม 

2 
2 
2 
2 
3 
 

3 
 

3 
 

1 
18 

ครูประจำชั้น ป.6/5 
(คนที่ 2) 

25 นางสาวภัฎฐ์ธีรา    
รัตนทวีชัยพร 

สังคมศึกษา ป.5/1 - 5/6 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.5/5 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน ป.5/5 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5/5 
รวม 

12 
1.30 

 
1 
1 

15.30 

ครูประจำชั้น ป.5/5 
(คนที่ 2) 

26 นายชรินทร์  เจริญเดช สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1/1 - ป.1/6 
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4/1 - ป.4/6 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
รวม 

6 
6 
1 

12 

ครูประจำชั้น ป.2/5 
(คนที่ 2) 
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ตารางมอบหมายงานครูปฏิบัติหน้าที่และจำนวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

1 นางสาวศรสวรรค์  
อินต๊ะ 
 

ภาษาไทย ป.1/7,1/8  
สังคม ป.1/7  
Smart Math 1/7  
Smart Science 1/7  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.1/7,1/8 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย 
กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดเลขแม่น 
รวม 

8 
1 
1 
1 
1 
๑ 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.1/๗ 
(คนที่ 1) 

2 นางปวีณ์ธิดา   
จิตประสงค์ 
 

ภาษาไทย ป.2/7,2/8  
สังคม ป.1/8 
Smart Math 1/8  
Smart Science 1/8 
กิจกรรมลูกเสือ ป.1/7,1/8 
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย 
กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดเลขแม่น 
รวม 

8 
1 
1 
1 
1 
๑ 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.1/๘ 
(คนที่ 1) 

๓ นางร่มฉัตร  ภารังกูล 
 

ภาษาไทย ป.3/2 (4) 
ภาษาไทย ป.4/5 (3) 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.1/7,1/8 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
ป.4/8 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.6/8 
รวม 

๔ 
๓ 
1 
2 
 

2 
 

1๒ 

ครูประจำชั้น ป.1/7 
(คนที่ 2) 

๓ นางสาวอัญชลี แก้ววงค์ 
 

คณิตศาสตร์ ป.2/5 2/6  
คณิตศาสตร์ (ร่วม) ป.2/7 2/8  
Smart Science 2/7-2/8  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.2/7,2/8 
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน  
รวม 

๘ 
๘ 
2 
๑ 
๑ 

20 
 
 

ครูประจำชั้น ป.๒/๗ 
(คนที่ 1) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

๔ นางอุบล  สว่างวงค์ 
 

ภาษาไทย ป.2/5-6  
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทยป.2/7,2/8 
กิจกรรมชุมนุม Paper Craft (กระดาษพาเพลิน)  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.2/7,2/8 
รวม 

8 
2 
1 
1 

1๒ 

ครูประจำชั้น ป.๒/๘ 
(คนที่ 1) 

๕ นายราเชนทร์  วงศ์ไชย 
 

สังคมศึกษา ป.2/7-8  
สังคมศึกษา ป.3/7-8  
สังคมศึกษา ป.5/7-8  
สังคมศึกษา ป.6/7-8  
กิจกรรมลูกเสือ ป.3/7,3/8 
กิจกรรมชุมนุม The Games 
รวม 

๒ 
๒ 
๔ 
๔ 
๑ 
๑ 

๑๔ 

ครูประจำชั้น ป.๓/๗ 
(คนที่ 1) 

๖ นางลินลดา  เชาว์มนัส 
 

ภาษาไทย ป.๓/๗, ๓/๘ 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.3/7,3/8  
อ่านเขียน เพียรคิด พิชิตภาษาไทย ป.3/7,3/8 
กิจกรรมชุมนุม หนังสือเล่มเล็ก สร้างเด็กอ่านเขียน 
รวม 

8 
1 
๒ 
1 

1๒ 

ครูประจำชั้น ป.๓/๘ 
(คนที่ 1) 

๗ นายเด่นศักดิ์   
แสนเมืองมูล 
 

ภาษาไทย ป.4/7-8  
สังคมศึกษา ป.4/7-8  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.4/7,4/8  
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 
กิจกรรมชุมนุมThe Games 
รวม 

๖ 
๔ 
1 
๒ 
1 

1๔ 

ครูประจำชั้น ป.๔/๗ 
(คนที่ 1) 

๘ นางสาวอมลสิริ   
พีรชนะพัฒน์ 
 

ภาษาอังกฤษ ป.3/7-8  
ภาษาอังกฤษ ป.4/7-8  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.4/7,4/8  
กิจกรรมชุมนุม EP TED Talk 
รวม 

๖ 
๖ 
๑ 
๑ 

14 

ครูประจำชั้น ป.๔/๘ 
(คนที่ 1) 

๙ นางสาวภัทรา  กัลยา 
 

ภาษาอังกฤษ ป.๕/7-8  
ภาษาอังกฤษ ป.๖/7-8  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.๕/7, ๕/8  
กิจกรรมชุมนุม EP TED Talk 
รวม 

๖ 
๖ 
1 
1 

1๔ 

ครูประจำชั้น ป.๕/๗ 
(คนที่ 1) 

๑๐ นางเรณู  โปธาเกี๋ยง 
 

ภาษาไทย ป.5/7,5/8  
กิจกรรมยุวกาชาด ป.๕/7,๕/8 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  

๖ 
1 
๔ 

ครูประจำชั้น ป.๕/๘ 
(คนที่ 1) 



83 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

ป.๕/7,๕/8 
IS ป.๕/7,๕/8 
กิจกรรมชุมนุม Crossword 
รวม 

 
๒ 
๑ 

1๔ 
๑๑ นายวุฒิชัย ตุ้ยดี 

 
คณิตศาสตร์ ป.3/1-2  
คณิตศาสตร์ (ร่วม) ป.6/7-8  
กิจกรรมชุมนุมการเงินและการลงทุน   
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 6/7 
กิจกรรมยุวกาชาด ป.6/7,6/8 
รวม 

๘ 
๖ 
๑ 
๒ 
๑ 

1๘ 

ครูประจำชั้น ป.๖/๗ 
(คนที่ 1) 

๑๒ นายกฤษณะ ชมภูวง 
 

ภาษาไทย ป.6/7-8 (6) 
ภาษาไทย ป.๕/๕ (๓) 
การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ 6/8 
กิจกรรมลูกเสือ ป.6/7,6/8 
กิจกรรมชุมนุมคำคม 
รวม 

๖ 
๓ 
๒ 
๑ 
๑ 

1๓ 

ครูประจำชั้น ป.๖/๘ 
(คนที่ 1) 

๑๓ นางรอยพิมพ์ กาพย์ไชย 
 

วิทยาศาสตร์ ป.5/4 (2) 
วิทยาศาสตร์ ป.6/3-4 (4) 
วิทยาศาสตร์พลัง10 ป.4/7-8 (๒) 
Smart Science ป.3/7-8 (๒) 
Smart Science ป.5/7-8 (๒) 
Smart Science ป.6/7-8 (6) 
กิจกรรมลูกเสือ ป.5/7-8 
กิจกรรมชุมนุม STEAM 
รวม 

๒ 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

16 

ครูประจำชั้น ป.5/7 
(คนที่ 2) 

๑๔ นางสาวกรกฏ   
หลานรักษ์ 
 

เทอม 1 ป.4/1-8   เทอม 2ป.2/1-8  
ศิลปะ  (ร่วม) ป.4-5/7-8  
กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมลูกเสือ  
รวม 

8 
4 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.6/8 
(คนที่ 2) 

๑5 นางทิพวรรณ  โนสุ Smart Math ป.๒/7-8  
Smart Math ป.๓/7-8  
Smart Math ป.๔/7-8  
Smart Math ป.๕/7-8  
Smart Math ป.6/7-8  
คณิตศาสตร์ (Co) ป.5/7 

2 
2 
2 
2 
2 
๓ 

ครูประจำชั้น ป.5/๘ 
(คนที่ 2) 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

การจัดการในครัวเรือนและการประกอบการ  
ป.4/8  
กิจกรรมชุมนุมคณิตคิดแม่น 
กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ป.5/7,5/8 
รวม 

๒ 
 

๑ 
๑ 

1๗ 
๑6 นายปัญญากร   คำปา 

 
English Through Drama ป.1/7-6/8  
กิจกรรมชุมนุม Love me love my club 
กิจกรรมลูกเสือ ป.4/7,4/8 
รวม 

12 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.4/7 
(คนที่ 2) 

๑7 นายสิทธิศักดิ์   มังคลาด 
 

Music ป.1/7 –ป.6/8  
กิจกรรมชุมนุม The sound of Music  
กิจกรรมลูกเสือ ป.4/7,4/8 
รวม 

12 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.4/8 
(คนที่ 2) 

๑8 Mr.James Charles 
Ashurst 

Math ป.1/7  
English ป.1/7  
Science ป.1/7  
Smart English  
Achievement- Goal ป.1/7 
Creative Writing Club 
รวม 

4 
3 
2 
3 
2 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.1/7 
(คนที่ 2) 

๑9 Mr.Hennessy 
Caballero Tabilon 

Math ป.1/8  
English ป.1/8  
Science ป.1/8 
Smart English  
Achievement- Goal ป.1/8 
Club 
รวม 

4 
3 
2 
3 
2 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.1/๘ 
(คนที่ 2) 

20 Mr.Andy Sid 
Koopongsakorn 

Math ป.2/7  
English ป.2/7  
Science ป.2/7  
Smart English 
Achievement- Goal ป.2/7  
Fitness and Games (Fit N Games) Club 
รวม 

4 
3 
2 
3 
2 
1 

15 
 

ครูประจำชั้น ป.2/7 
(คนที่ 2) 



85 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

21 Mrs.Eleanor Rivera 
De Leon 

Math ป.2/8  
English ป.2/8  
Science ป.2/8  
Smart English  
Achievement- Goal ป.2/8 
Paper craft club 
รวม 

4 
3 
2 
3 
2 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.2/8 
(คนที่ 2) 

22 Miss Caroline 
Malam-Nao 
Bawingan 

Math ป.3/7  
Science ป.3/7  
Art ป.3/7  
Smart English  
Achievement- Goal ป.3/7  
Smart English (Writing) ป.1/7  
Chess club 
รวม 

4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.3/7 
(คนที่ 2) 

23 Miss Junalyn Balway 
Publico 

Math ป.3/8  
Science ป.3/8  
Art ป.3/8  
Smart English  
Achievement- Goal ป.3/8  
Smart English (Writing) ป.1/8  
Creative Writing 
รวม 

4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 

15 

ครูประจำชั้น ป.3/8 
(คนที่ 2) 

24 Miss Deejay Jimenes Math ป.4/7  
Science ป.4/7  
Art ป.4/7  
Speaking  
Smart English  
Smart Science 
Achievement- Goal ป.4/7   
Extra Grammar 
Atrs ป.1/7  
Project work  
Math Club 
รวม 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.4/7 
(คนที่ 3) 



86 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

25 Miss Mariecor 
Superales   

Math ป.4/8  
Science ป.4/8  
Art ป.4/8  
Speaking  
Smart English  
Smart Science 
Achievement- Goal ป.4/8  
Extra Grammar 
Atrs ป.1/8  
Project work  
Fitness and Games (Fit N Games) 
รวม 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.4/8 
(คนที่ 3) 

26 Mr.Ralph Jason 
Fernale Librea 

Math ป.5/7  
Science ป.5/7  
Art 
Speaking  
Smart English 
Achievement- Goal ป.5/7   
Extra Grammar 
Atrs ป.2/7  
Smart English (Writing) ป.2/7  
Chess club 
รวม 

3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 

ครูประจำชั้น ป.5/7 
(คนที่ 3) 

27 Mrs.Ambreena Rafi 
Kamile 

Math ป.5/8  
Science ป.5/8  
Art  
Speaking  
Smart English  
Achievement- Goal ป.5/8  
Extra Grammar 
Atrs ป.2/8  
Smart English (Writing) ป.2/8  
The Reading club 
รวม 

3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
 

ครูประจำชั้น ป.5/8 
(คนที่ 3) 



87 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

28 Mrs.Nerissa Enriquez 
Delos Santos 

Math ป.6/7  
Science ป.6/7  
Atrs ป.6/7  
Speaking  
Smart English  
Achievement- Goal ป.6/7  
Extra Grammar 
Project work 
Math Club  
Home room 
รวม 

3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
๑ 

1๔ 

ครูประจำชั้น ป.6/7 
(คนที่ 3) 

29 Miss Nida Tiliden 
Odang-Ga 

Math ป.6/8  
Science ป.6/8 
Atrs ป.6/8  
Speaking  
Smart English  
Achievement- Goal ป.6/8  
Extra Grammar 
Project work 
Graphics design Club 
Home room 
รวม 

3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1๔ 

ครูประจำชั้น ป.6/8 
(คนที่ 2) 

30 Mr.Sergei Koshcheev เทคโนโลยีดิจิทัล ป.1/7 - ป.1/8  
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.2/7 - ป.2/8  
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.3/7 - ป.3/8  
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.4/7 - ป.4/8  
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.5/7 - ป.5/8  
เทคโนโลยีดิจิทัล ป.6/7 - ป.6/8  
Movies Club 
รวม 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

13 

 



88 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

หมายเหตุ 

31 Mr.Tomas Paterck สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1/7 - ป.1/8  
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2/7 - ป.2/8  
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3/7 - ป.3/8  
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4/7 - ป.4/8  
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5/7 - ป.5/8  
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6/7 - ป.6/8  
Frisbee  Club 
รวม 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

13 

 

 
 

 
ทั้งนี ้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
    

( นายโกวิท  หมื่นทา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
เรื่อง  การกำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

ปีการศึกษา 2565  
-------------------------------------------------------------------- 

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2564  

เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงภาระงานและสามารถนำไปใช้ในการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ส่วนที่ 1 
ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง เพื ่อใช้ในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จึงได้กำหนดชั่วโมงภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
คร ูดังนี้ 

 

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนในรายวิชา/วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องมีชั่วโมงตามภาระ
งาน ดังนี้  

 

ระดับการศึกษา ชั่วโมงสอนตามตารางสอน 
1. ปฐมวัย ไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. ประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ไม่ต่ำกว่า 15 คาบ/สัปดาห์) 
 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ของสถานศึกษา เช่น การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ แผนการจัด
ประสบการณ์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการเด็ก การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน และการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 
 

ที ่ ภาระงาน จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
1 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนการจัดประสบการณ์ 2 
2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ / การประเมินพัฒนาการเด็ก 5 
3 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2 
4 การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 1-2 
5 งานครูประจำชั้น  งานโฮมรูม งานดูแลนักเรียน 5 
6 การสอนซ่อมเสริม 3 

 
 
 
 
 
 



3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งานการ
บริหารและการจัดการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารแผนงานและงบประมาณ      
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 

ที ่ ภาระงาน จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 
1 หัวหน้าฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 5 
2 หัวหน้างานห้องเรียนโครงการพิเศษ 5 
3 เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และบัญชีของโรงเรียน 5 
4 หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 4 
5 หัวหน้าสายชั้นและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 
6 รองหัวหน้างาน และเลขานุการในฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย 3 
7 กรรมการในงานตามโครงสร้างการบริหาร 4 ฝ่าย 1 

 

4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น หมายถึง การปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการต้นสังกัด ดังนี้ 

 

ที ่ ภาระงาน จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

1 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ป.6,  
ค่ายสานฝันเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.6  

2 

2 
งานอ่ืนๆตามนโยบายและจุดเน้น  
(โดยมีหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติรายสัปดาห์) 

2 
 

ทั้งนี ้ การปฏิบัติงานตามภาระงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งคร ูต้องจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชารับรอง  

 

  ประกาศ  ณ  วันที ่   13   พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

    (นายโกวิท  หมื่นทา) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

 
       
 


