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บทที ่4 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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                                     แผนภูมิกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                                                   

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน 
        

  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

 
   

ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล  
2. งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด 
   ต าแหน่ง 

 
 

  

3. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลา ลา และ 
   การออกจากราชการ 

 4. งานทะเบียนประวัติและบ าเหนจ็ความชอบ 

   

5. งานวินัยและการรักษาวินัย  
6. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง 
   ประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 

   

7. งานส่งเสริมกจิการนักเรียน  8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   

9. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  10. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
   

11. งานระดับชั้น คณะสี และครทูี่ปรึกษา  
12. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่เสพติด  
    เอดส์และอบายมุข 

   

13. งานวินัยและความประพฤตินกัเรียน  14. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

   

15. งานชมรมศิษย์เก่า  16. งานรักษาความปลอดภยั 
 

                                                            17. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.  รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 
  

1.  รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 
  

1.1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชั้น ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล โฮมรูม คณะสี 

1/1 นายเจษฎา    พละศักดิ์ นายณรงค์ฤทธิ์     กล้าหาญ 7203 เขียว 

1/2 นายทรงสิทธิ์   ทรงธรรม นายนพสิทธิ์   ด าเรือง 2202 แสด 

1/3 นายสมบัติ   ไชยศร นางสาวณัฐรดา    ทองสว่าง 3306 ฟ้า 

1/4 นายธีรวัต   นวลภักดิ์ นางสาวเตือนใจ   สุนุกุล 2402 เหลือง 

1/5 นางสาวนิศากร   อุปนันท์ นางสาวอภิญญา    สีกัน 7404 ชมพู 

1/6 นางสาวอุไร   แก่นสัย นางสาวพัชราภรณ์     ตุ่ยไชย 7305 เขียว 

1/7 นางรุ้งลาวัลย์    กรุสวนสมบตัิ   3303 แสด 

1/8 นางสาววันวิสาข์     เทพกรรณ ์ นางมะลิวัลย์   จันทกนกากร 2203 ฟ้า 

1/9 นางสาวหทัยเพ็ญ    คลายานนท์ นายสัญญพงศ์  บุญญาภูมิพิทักษ์ 7204 เหลือง 

1/10 นางสาวสุพรรษา   แก้วสีหมอก นางสาวสาวิตรี   กลิ่นธูป 2301 ชมพู 

1/11 นางสาวอุษณีย์   ธนารุณ นางสาวณัฐปภัสร์   ธนากิจไพศาล 4301 เขียว 

1/12 นางสาวปัทมา    อภิเจริญพันธุ์ นางสาววศาภรณ์   สันสน 4403 แสด 
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1.2  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ชั้น ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล โฮมรูม คณะสี 

2/1 นายกุลศักดิ ์   สุขยิ้ม นายสงกรานต์     เศษขุนทด 7205 ฟ้า 

2/2 นายกิตต ิ  กรพรม นางดวงกมล    เวียงวะลัย 2204 เหลือง 

2/3 นายสุริยา  แย้มบัว นางสาวรัตติกาล    แก้วพวง 2201 ชมพู 

2/4 นางสาวล าไพร     ลาแสน ว่าที ่ร.ต.วีรเดช    เกิดบ้านตะเคียน 7402 เขียว 

2/5 นายชุติเชษฐ์   กีรติเรขา นายศุภกร   ค าป้อง 3408 แสด 

2/6 นายวิรัตน์   สินช ู นางสาวสาวิตรี   หล าเบ็ญสะ 7304 ฟ้า 

2/7 นางสาวศรินยา   ภุมรินทร์ นางสาวกาญจนาภา    ชาวไชย 2401 เหลือง 

2/8 นางสาวจุไรรัตน์    ณพัชญ์จิรากลุ  
7202 ชมพู 

2/9 นางกรรณิการ์   เสียงใหญ่ นางสาวปัทมาศ   เมืองสุวรรณ 3307 เขียว 

2/10 นางสาวณัฎฐิพร     ค าปลา นายไพรัตน์    ประดิษฐโต 7403 แสด 

2/11 นางสาวสายสุนีย์   งามพรหม นางจุไรรัตน์   วิกัยนภากุล 4302 ฟ้า 

2/12 นางสาววิลาสินี   ลิขิตชัยศักดิ์ นางสาวธีรรัตน์   นาคละมัย 4402 เหลือง 
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1.3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ชั้น ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล โฮมรูม คณะสี 

3/1 นางสาวปานรวีร์   กระตุดเงิน นางสาวณัฎฐธิดา    มณีพิพัฒน์ 7206 เหลือง 

3/2 นางสาวอัญชุลี  ทองสาลี นายวิชชุ    รังสิยานนท์ 2404 ชมพู 

3/3 นายวิทูรย์      สันนา นางสาวทัสสิกา  ไตรพรม 2403 เขียว 

3/4 นายสิทธิกร    พ่วงเอ่ียม นางสาวกัญญ์ชลิดา    ป้องขัน 2302 แสด 

3/5 นายภาคภูมิ   มีวาสนา นายภัทรวัฒน์   พงศ์นุรักษ์ 7302 ฟ้า 

3/6 นายวิษณุ    ธิรามนต์ นางสาวอัจฉริยา   นาคอ้าย 7303 เหลือง 

3/7 นางสาวภัทรภร    บุญอินทร์ นางสาวกมลชนก   พิเชฐภูรี 7201 ชมพู 

3/8 นางยุพิน    บ ารุงราษฎร์ นางสาวพิมลรัตน์   หาญยุทธ 3308 เขียว 

3/9 นายกฤษฎา  ต๊ะค ามี นายวิริยะ    จินดาวงศ ์ 3302 แสด 

3/10 นางสาวอรรจนีย์  ชูช่วยสวุรรณ นางสาวชนัญชิดา   นาใจเย็น 3304 ฟ้า 

3/11 นางสาวปิยดา    โขมณ ี นางสาวสิริพร    ฟ้าอรุณสวัสดิ์ 4303 เหลือง 

3/12 นางสาวอัสวานา   เจ๊ะนะ นางสาวกัญญามาศ    ศิริเลิศเจริญกุล 4401 ชมพู 
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1.4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

ชั้น ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล โฮมรูม คณะสี 

4/1 นางจินตนา   ธรรมวิทวัส นายนฤดล   รุดโถ 4201 เขียว 

4/2 นางสาวนิตย์รดี   จันทนาม   5202 แสด 

4/3 นางสาวชนิศา   ธรรมอินทร ์ นางเรือนขวัญ   ค าภูแสน 5405 ฟ้า 

4/4 นางพัชญ์กัญญา    เหรียญข า นางศรีสุดา   พริ้มพราย 2303 ชมพู 

4/5 นางศิโรรัตน์    ศิริรักษ์ นางสาวเบญจมาพร   พวงทอง 3205 เหลือง 

4/6 นายสุพัฒน์       แผ่พร นางสาวธนัญญา    รัตนคนึงธรรม 3403 เหลือง 

4/7 นางสาวพิไลวรรณ   คนซื่อ นางจริยาภรณ์   ศิริพร 3404 ชมพู 

4/8 นายถวิล   จุลทัศน์ นางสาววัชรีภรณ์   ทิพย์ประทุม 7405 เขียว 

4/9 นายนนท์ปวิธ   เพชระ นายณัฐพงศ ์   จิตรบรรจง 5203 ฟ้า 
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1.5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ชั้น ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล โฮมรูม คณะสี 

5/1 นางสาวอรทิรา   แก้วเจริญ นางสาวพัชรินทร์   แสงลุน 4202 เหลือง 

5/2 นางจารุชา    ไชยศร นายศุภฤกษ์   จงสุวัฒน์ 3204 ชมพู 

5/3 นางจันทิรา   แก้วกุลปรีชา นางสาวฐิติรัตน์   ดวงเกตุ 5404 เขียว 

5/4 นางจรรยารัตน์    วงศ์ใหญ่ นางสาวอักษราภัค    วงศ์อนันต์ 5103 แสด 

5/5 นางสัญญารักษ์    ปรางทอง นางราตรี    ไมโรส 5302 ฟ้า 

5/6 นายตรีนรภัทร   ตรีประเคน นางสาวสมจิตต์   ทองสุข ใต้โดม ฟ้า 

5/7 นายกิจเกษม  อุปการะกิจ  นายนันทศักด์ิ    สืบสม 3402 แสด 

5/8 นางนิสารัตน์   เสน่หา นางสาวปทุม    เอ่ียมส าอางค์ 1305 เขียว 

 
 

1.6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ชั้น ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล โฮมรูม คณะสี 

6/1 นางศิริกุล    สง่าแสง   4203 ชมพู 

6/2 นางอ้อมเดือน    ผ่องศรีนวล นางปนัสดา   วจนะเสถียร 3202 เขียว 

6/3 นางผ่องพรรณ   ใจใหญ่   5403 แสด 

6/4 นางสาววรวลัญช์   ห่วงด ี นายคิด    นวลนุช 3103 ฟ้า 

6/5 นายนรินทร์    เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์ 3407 เหลือง 

6/6 นางสาวระวีวรรณ   สุขเจริญ นางพริ้วพรรณ    นาคทั่ง 5303 ชมพู 

6/7 นางสุดาวรรณ    ทาโยธ ี นางสาวอุไรวรรณ    บุญอุรพีภิญโญ 1303 แสด 

6/8 นายชาคร   ชูพงษ์ นางพนิดา   อ่อนนาเรนทร์ 1302 ฟ้า 
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2. รายนามคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา  2561 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง 
                     นายปณิธ ิ  อ้นสุวรรณ   กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

ร้อยตรีพวัน     สะสม   ประธานกรรมการที่ปรึกษา  
นายบัลลังก์  แก้วปานกัน  รองกรรมการที่ปรึกษา 
นายสมบูรณ์  สี่แยก       กรรมการที่ปรึกษา 
นายไพฑูรย์  คงปาน   กรรมการที่ปรึกษา 
นางมะลิวัลย์            เต็มสังข ์  กรรมการที่ปรึกษา 
นายกุลธาดา  กุมพล   กรรมการที่ปรึกษา 
นางสาวจรัญญา  เจนจิตร   กรรมการที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายผู้ปกครอง 
1.  นายบัญชา     เพชรด ารงศาสตร์  ประธาน 
2.  นายสมศักดิ์  คงคนนท์  รองประธานคนที่ 1 
3.  เรืออากาศโทพิพิธ          วิริยะศาสตร์           รองประธานคนที่ 2 
4.  นางสาวเพลินพิศ  พ่ึงเกิด            นายทะเบียน 
5.  นางสาวไพรวรรณ  โคตวิชา            ประชาสัมพันธ์ 
6.  พันจ่าอากาศเอกหญิงอัครารักษ์   ธรานิศร            ผู้ชว่ยประชาสัมพันธ์ 
7.  นางรัตนา  ชิณวงศ์             ปฏิคม 
8.  นายจิรพัฒน์  กิจศิริวุฒิภัทร  ผู้ช่วยปฏิคม 
9.  นางศุภากร     คงประพันธ์  กรรมการ 

    10.  นายปิยะ   โสภณธรรมวาที   กรรมการ 
    11.  พันจ่าอากาศเอกวรพจน์    ขุนทอง   กรรมการ 
    12.  นางภัคจิรา               แจ้งจรัส   เลขานุการ 
    13.  นางปานจิตร   เอ้ือทรงธรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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    3. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร  ปีการศึกษา 2561 

 
ตารางแสดงการพัฒนาการศึกษา อบรมของครู (ประจ าการ) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้          

ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
บุคลากร

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (คน) 

ไม่ถึง 40 ชั่วโมง 40 ชั่วโมงขึ้นไป รวม 

1. ฝ่ายบริหาร 3 - 3 3 
2. คณิตศาสตร์ 16 2 14 16 
3. วิทยาศาสตร์ 15 1 12 13 
4. ภาษาไทย 11 1 10 11 
5. ภาษาต่างประเทศ 21 3 18 21 
6. สังคมศึกษา 13 2 11 13 
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

20 5 15 20 

8. ศิลปะ 9 4 5 9 
9. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

9 3 6 9 

10.แนะแนว 3 1 2 3 
รวม 118 22 96 118 

 
( หมายเหตุ จ านวนครูนับรวมครูอัตราจ้างและครูชาวต่างชาติ) 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561



 

 

 

 


