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เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ระบบงาน SMSS
...............................................................................
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ สนับสนุน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS) รวมทั้ง เชื่อมโยงกับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Smart OBEC) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในภาพรวม ของส่วนกลาง
(Big Data) และจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านมากยิ่ง ขึ้น สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อนำระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการสถานศึก ษา
(SMSS) มาใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร กระทรวงศึกษาธิ การ
พุทธศักราช 2546 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนกรรมการภายใน สถานศึกษา ที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ ออย่างอื่น พุทธศักราช 2547 เพื่อให้การบริหารเกิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1.1 ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
1.2 นายสมาน วงแก่น
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
1.3 นายทวี ชัยปัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.4 นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.5 นางพัชรา ไชยอุตม์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1.6 นายปราโมท มารักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1.7 นายบัณฑิต อุปัญญ์
ครู
1.8 นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
ครู
1.9 นายวิชัย ทาจันทร์
ครู
1.10 นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
ครู
1.11 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
ครู
1.12 นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์
ครู
1.13 นางสุภาพร มารักษ์
ครู
1.14 นางสุรีพร สุนทรักษ์
ครู
1.15 นายสมภาส บุญมาลี
ครู
1.16 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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1.17 นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.18 นายธานินทร์ ธานี
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติง านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตลอดจนประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ
2. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
2.1.1 นายพิจิตร ธานี
ครู
ประธานกรรมการ
2.1.2 นายเฉลิม บูคะธรรม
ครู
รองประธาน
2.1.3 นางสาวเกศณี วิจิพงษ์
ครู
กรรมการ
2.1.4 นายวริษฐ์ ทวีกัน
ครู
กรรมการ
2.1.5 นางสาวศศิธร พลหาญ
ครูพิเศษ
กรรมการ
2.1.6 นางสาวจิระพร จันทะคาม
ครูพิเศษ
กรรมการ
2.1.7 นางญาดา มิรัตนไพร
ครูพิเศษ
กรรมการ
2.1.8 นางสาวขวัญกมล บัวศรี
ครูพิเศษ
กรรมการ
2.1.9 นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูระบบการจัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานนักเรียน จัดนักเรียนเข้าชั้น
เรียนต่าง ๆ และจัดทำรายชื่อนักเรียนรายห้องเรียน
2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.1 นายสมชัย จรรยาไพบูลย์
ครู
ประธานกรรมการ
2.2.2 นายไมตรี พุทธขันธ์
ครู
รองประธาน
2.2.3 นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
ครู
กรรมการ
2.2.4 นางสาวธนพร อินทนาม
ครู
กรรมการ
2.2.5 นางสุภาวดี โตนันท์
ครู
กรรมการ
2.2.6 นางจตุพร บุญเสริม
ครู
กรรมการ
2.2.7 นายอนุชา ชาติวงศ์
ครู
กรรมการ
2.2.8 นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์
ครู
กรรมการ
2.2.9 นายศราวุธ มูลสุมาลย์
ครู
กรรมการ
2.2.10 นางสาวเกศณี วิจิพงษ์
ครู
กรรมการ
2.2.11 นายยงยุทธ ไชยชนะ
ครู
กรรมการ
2.2.12 นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
ครู
กรรมการ
2.2.13 นางสาวศศิธร พลหาญ
ครู
กรรมการ
2.2.14 นางเชนร์ พลรักษ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและรายงานสารสนเทศผลการสอบ O-NET , NT และ LAST ที่สื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่าย
แสดงกราฟเปรียบเทียบ ทำให้ทุกคนทุกระดับสามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้
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2.3 ระบบทดสอบทางการศึกษา
2.3.1 นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
2.3.2 นายสมชัย จรรยาไพบูลย์
ครู
รองประธาน
2.3.3 นายไมตรี พุทธขันธ์
ครู
กรรมการ
2.3.4 นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ
ครู
กรรมการ
2.3.5 นางสาวอิ๋ง ทาราพรม
ครู
กรรมการ
2.3.6 นางสาวนุชวนา สตารัตน์
ครู
กรรมการ
2.3.7 นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์
ครู
กรรมการ
2.3.8 นางสาวขวัญกมล บัวศรี
ครูพิเศษ
กรรมการ
2.3.9 นางสาวนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์ ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.3.10 นายสัมฤทธิ์ นาคำ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูระบบทดสอบทางการศึกษาให้ตรงตามหลักสูตร และตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย
3.1 การวางแผน
3.1.1 นายจิระ บุญเสริม
ครู
ประธานกรรมการ
3.1.2 นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
ครู
รองประธาน
3.1.3 นายอาทิตย์ สีบุญ
ครู
กรรมการ
3.1.4 นางสาวโสภิตรา บุญโสภา
ครู
กรรมการ
3.1.5 นายยงยุทธ ไชยชนะ
ครู
กรรมการ
3.1.6 นายพิชิต คติอุดมพร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและบันทึกระบบงานแผนงานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานการศึกษาและระบบการเงิน
และบัญชีภายในองค์กร เพื่อใช้ควบคุม ตรวจสอบ
3.2 การเงินและบัญชี
3.2.1 นางลองศิลป์ ต้องสู้
ครู
ประธานกรรมการ
3.2.2 นางเทวี ลันดา
ครู
รองประธาน
3.2.3 นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์
ครู
กรรมการ
3.2.4 นางนัทธมน ภูฆัง
ครู
กรรมการ
3.2.5 นางสาวชนานันท์ สิงห์มุ้ย
ครู
กรรมการ
3.2.6 นางสาววิชชุตา คลังกลาง
ครู
กรรมการ
3.2.7 นางสาวปวีณา บัวเขียว
ครู
กรรมการ
3.2.8 นางสาวนัตติยา พรมนต์
ครู
กรรมการ
3.2.9 นางสาวบัวทอง ทานุจันทร์
ครู
กรรมการ
3.2.10 นางสาวนิตยา ดอกบัว
ครู
กรรมการ
3.2.11 นางสุภาพร มารักษ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่ บันทึกดูแลเมนูระบบงานงบประมาณเพือ่ สร้างระบบการควบคุมภายในขึ้น ในส่วนของการ
บริหารงบประมาณ ภายในองค์กร เพื่อใช้ควบคุม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณภายในองค์กร ให้มีความ
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ทันท่วงที
4. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
4.1 ข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากร
4.1.1 นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์
ครู
ประธานกรรมการ
4.1.2 นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์
ครู
รองประธาน
4.1.3 นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
ครู
กรรมการ
4.1.4 นางสาวศรินยา สาระบัว
ครู
กรรมการ
4.1.5 นางสุจิตรา ฤาชัย
ครู
กรรมการ
4.1.6 นายธานินทร์ ธานี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.1.7 นายปัณณฑัต หมื่นหล้า
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.1.8 นางสาวศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูข้อมูลครู และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกำหนดตำแหน่งงานและอื่น ๆ
4.2 ภารกิจผู้อำนวยการ
4.2.1 นายกิติ ครองบุญ
ครู
ประธานกรรมการ
4.2.2 นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์
ครู
รองประธาน
4.2.3 นางสาวธนพร อินทนาม
ครู
กรรมการ
4.2.4 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.2.5 นางวรัชยา กาญจนาภา
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและบันทึกข้อมูลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเป็นการรวบรวมและ
รายงานเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4.3 รักษาการในตำแหน่ง
4.3.1 นายสมาน วงแก่น
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประธานกรรมการ
4.3.2 นายทวี ชัยปัญญา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
รองประธาน
4.3.3 นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการฯ
กรรมการ
4.3.4 นางสาวเกษมศรี ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
4.3.5 นายกิติ ครองบุญ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.3.6 นางสาววรรทนา วงจันทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.3.7 นางสาวพัทรศยา บัวลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูระบบกำหนดผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กรณีไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน
หรือมี แต่งตั้งให้ผู้อื่นรักษาราชการแทน
4.4 การปฏิบัติราชการ
4.4.1 นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์
ครู
ประธานกรรมการ
4.4.2 นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
ครู
กรรมการ
4.4.3 นางสาวศรินยา สาระบัว
ครู
กรรมการ
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4.4.4 นายปัณณฑัต หมื่นหล้า
ครู
กรรมการ
4.4.5 นางสุจิตรา ฤาชัย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.4.6 นางสาวศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและบันทึกการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด เป็นการรวบรวมและรายงานเป็น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4.5 การลา
4.5.1 นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์
ครู
ประธานกรรมการ
4.5.2 นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
ครู
กรรมการ
4.5.3 นางสาวศรินยา สาระบัว
ครู
กรรมการ
4.5.4 นายปัณณฑัต หมื่นหล้า
ครู
กรรมการ
4.5.5 นางสุจิตรา ฤาชัย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.5.6 นางสาวศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและบันทึกและตรวจสอบการขออนุญาต การอนุมัติการลาด้วยระบบออนไลน์
5. คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
5.1 ยานพาหนะ
5.1.1 นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม
ครู
5.1.2 นายศาสตร์ศรี อุทธา
ครู
5.1.3 นายจงรัก นาคำ
ลูกจ้างประจำ
5.1.4 นายพิสิฐ พิมพชัย
ลูกจ้างประจำ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูระบบการขอใช้รถยนต์ของทางราชการในระบบออนไลน์
5.2 ตรวจสุขภาพนักเรียน
5.2.1 นางสุปราณี มณีใสย
ครู
5.2.2 นางบังอร บัวศรี
ครู
5.2.3 นายนคร วุฒิเสลา
ครู
5.2.4 นายส่งเสริม มณีใสย
ครู
5.2.5 นายไมตรี พุทธขันธ์
ครู
5.2.6 นางหทัยชนก ดอกบัว
ครู
5.2.7 นางสาวเกศณี วิจิพงษ์
ครู
5.2.8 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
ห้อง
ครูที่ปรึกษา
1/1 นางเทวี ลันดา
นางสาววรรทนา วงจันทา
1/2 นางสุรีพร สุนทรักษ์
นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์
1/3 นายดำรงค์ บุญปัญญารักษ์
นางสมฤทัย ลาภทวี
1/4 นางนิตยา บัวทอง
นายศาสตร์ศรี อุทธา
1/5 นายยงยุทธ ไชยชนะ
นางลองศิลป์ ต้องสู้
1/6 นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์
นางญาดา มิรัตนไพร

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุนทร จันทร์ทอง

6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5

นายศราวุธ มูลสุมาลย์
นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์
นางสุปราณี มณีใสย
นางบังอร บัวศรี
นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี
นางละอองดาว ธานี
นางสาวกมลชนก บุญชุม
นางนิภาพร มีแสง
นายพูลศักดิ์ ผดุงปราณ
นายคึกฤทธิ์ ชวลิต
นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ
นางรสสุคนธ์ เศรษฐวิชัย
นางจำปา ประทุมถิ่น
นางวิไลลักษณ์ แก้วโสภา
นางสาววันทนีย์ ทองเหลือง
นางนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์
นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ
นายปราโมท มารักษ์
นางกุศล บุตรมาศ
นางสาววงค์ทิพา คมทัศนียกุล
นายพิชิต คติอุดมพร
นายฤทธิรงค์ พรมแสง
นายพิจิตร สุทโธ
นางนัทธมน ภูฆงั
นางสาวศรินยา สาระบัว
นางสุภาวดี โตนันต์
นางศุภวรรณ บุตดีวงค์
นายพิชิต บุญสืบ
นางกนิษฐา พรมทา
นางสาวทวีวรรณ มงคลศิลป์
นางวรัชยา กาญจนาภา

นางสาวศศิธร พลหาญ
นายสราวุธ คูณคณะ
นางสาวเกศณี วิจิพงษ์
นายปัณณทัต หมื่นหล้า
นางทศพร เส้นเศษ
นายพิสิทธิ์ สุวรรณา
นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
นางอุไรวรรณ ทองอุ่น
นายพีทนันท์ คำธิวงษ์
นายนคร วุฒิเสลา
นางสาวโสริยา พูลศิริ
นายสัมฤทธิ์ นาคำ
นางปุณณทิพย์ รักภูเสนโพธิ์กุล
นางวิชญา แนวจำปา
นางสาววันวิสา ภาระวงษ์
นางสาวอุมาพร สีดา
นายวินัย ใจเอื้อ
นางสุภาพร มารักษ์
นางภัทรจันทร์ อุปัญญ์
นางสาวศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน
นางสาวสมพร มีมา
นางปริญญา ไชยโคตร
นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา
นางสาวนิรชร ชุติเนตร
นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
นางอักษราภัค คนที
นางสาวศิริพร ลาดนอก
นายสมชัย จรรยาไพบูลย์
นายชัยวัฒนา โพธิจักร
นางสาวขวัญกมล บัวศรี
นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์

นางอุษณีย์ บัวชุม

นางสาวนรีกานต์ ทองอุ่น

นางสาววรรณศิริ ภูฉายา
นางสาวนภาพร ได้พึ่ง
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3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13
4/14
4/15
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5

นายเฉลิม บูคะธรรม
นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์
นายวิชัย ทาจันทร์
นายบัณฑิต อุปัญญ์
นายธนากฤต โคตรอาษา
นางวศินี จาริอุตร์
นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี
นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
นางสาวโสภิตรา บุญโสภา
นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม
นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
นายเชษฐา พันธะนาม
นางนุชรินทร์ วรโพธิ์
นางสมจิตร แก้วมีศรี
นางสาวเพชรศรี บุญสุภาพ
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
นางภาวิณี โสลักษณ์
นางนิภาพร ทินโนรส
นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล
นางสาวบุญธิดา โรจนคุณธรรม
นางสุจิตรา จันทมานิตย์
นางณัฐริณีย์ แข็งแรง
นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์
นางสาววิไล อินทมาตร
นางทัศนีย์ ภาแก้ว
นางจันทิมา สุขสำราญ
นายสมภาส บุญมาลี
นางสาวนุชวนา สตารัตน์
นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
นางสาวนงนุช พ้นยาก

นางสาวจิระพร จันทะคาม
นายเรวัฒ นินหล้า
นางสาวกานต์สินี แก้วโสภา
นางสุจิตรา ฤาชัย
นางสาวมินตรา โคตรมิตร
นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์
นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์
นายวาปี ปัสสา
นางรัชนีกร สุทธิบริบาล
นายส่งเสริม มณีใสย
นางแพรวระวี แก้วบริบัตร
นางสาวปภาวรินทร์ พันธะนาม
นางสาววิชชุตา คลังกลาง
นายไมตรี พุทธขันธ์
นางสาวจุฑามาส บั้งทอง
นางสาวนัตติยา พรมนต์
นายปฏิภาณ ลือนาม
นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
นางสาวมณีรัตน์ พรมศรี
นางสุภาภรณ์ สุวรรณหาญ
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ
นางอรุณี ทองรัง
นายอัครเดช ถนอมชาติ
นางแก้วตา นามสร
นายธีรเจต ธนะนู
นายมนตรี เชื้อนิล
นายณรัฐกรณ์ พรมน้อย
นายพศวัต คำเติม
นางสาวพรทิพย์ ผลาแรง
นางสาวอิ๋ง ทาราพรม
ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)เจนจิรา ชื่นตา

นางสาวอัญชลี มีสุข
นางพัชรา ไชยอุตม์

นายสำราญ ไชยกุฉิน

นายอาทิตย์ สีบุญ

นางสาวศุลีมาศ อุปริวงค์

นายธาดา โคตรอาษา
นายพงษ์พร เอเรสเลอร์
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5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
6/13
6/14
6/15

นายธานินทร์ ธานี
นางสุวีรา สุดาเดช
นางวรรณรัตน์ สีเขียว
นายสถาพร สีเหมือน
นางสุชาวดี ลาวิลาศ
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
นางชญาณิศา ศิริคำภู
นายเอกวิทย์ ดวงแก้ว
นางจตุพร บุญเสริม
นายอนุชา ชาติวงศ์
นายโชติทิวัตถ์ ทองยศ
นายวริษฐ์ ทวีกัน
นายพิจิตร ธานี
นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
นางปวีณา จินดาแต้สกุล
นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
นายรุ่งตะวัน มูลธิสาร
นางสาวจิตรเลขา ผ่องแผ้ว
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
นางสาวมุกดาวรรณ ไชยโยธา
นายกมลวิช นนทสินรฐา
นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์
นายชินวัตร นามแสน
นางเพ็ญศรี ปัสสา
นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
นางสาวกมนภัสร์ ทุมนัส
นางวิภาภรณ์ ธูปแก้ว
นายกิติ ครองบุญ
นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์
นางสาวธนพร อินทนาม
นายจิระ บุญเสริม
นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา
นางวรรณลักษณ์ สุดาชม
นายวิทยา มีทองแสน
นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร
นางเชนร์ พลรักษ์
นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์
นางตฤษยา จินาพร
นางหทัยชนก ดอกบัว
นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ
นางสาวชนานันท์ สิงห์มุ้ย
นางสาวปวีณา บัวเขียว
นางสาวศจีรัตน์ อาริยปิติพงษ์
นางสาวอุมาพร ปกครอง
นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
นางสาวเบญจมาศ สุจันทา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์
นางสาวหทัยรัตน์ จันทะสิงห์
นางนริศรา รัตนกุล
นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล
5.2.9 นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
5.2.10 นางสาวรุ่งทิวา บุญสุภาพ
ครูพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและบันทึกส่วนสูง น้ำหนัก และสุขภาพของนักเรียนในความปกครองในระบบออนไลน์
5.3 ทะเบียนหนังสือราชการ
5.3.1 นายธานินทร์ ธานี
ครู
ประธานกรรมการ
5.3.2 นางสาวพัทรศยา บัวลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
5.3.3 นางสาววรรทนา วงจันทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูบันทึกระบบทะเบียนหนังสือราชการ ทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ประจำวันในระบบออนไลน์
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5.4 รับส่งหนังสือราชการ
สารบรรณกลาง
5.4.1 นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
ครู
ประธานกรรมการ
5.4.2 นายสมภาส บุญมาลี
ครู
รองประธาน
5.4.3 นางวรัชยา กาญจนาภา
ครู
กรรมการ
5.4.4 นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์
ครู
กรรมการ
5.4.5 นางหทัยชนก ดอกบัว
ครู
กรรมการ
5.4.6 นางสาววันทนีย์ ทองเหลือง
ครู
กรรมการ
5.4.7 นางสาวพัทรศยา บัวลา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
5.4.8 นายพิสิฐ พิมพชัย
ลูกจ้างประจำ
กรรมการ
5.4.9 นางสาวธนพร อินทนาม
ครู
กรรมการและเลขานุการ
5.4.10 นางสาววรรทนา วงจันทา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สารบรรณกลุ่ม
4.2.1 นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม
ครู
ประธานกรรมการ
4.2.2 นางจำปา ประทุมถิ่น
ครู
รองประธาน
4.2.3 นางแก้วตา นามสร
ครู
กรรมการ
4.2.4 นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์
ครู
กรรมการ
4.2.5 นางอุไรวรรณ ทองอุ่น
ครู
กรรมการ
4.2.6 นางสาววิไล อินทมาตร
ครู
กรรมการ
4.2.7 นางสาวมินตรา โคตรมิตร
ครู
กรรมการ
4.2.8 นางภาวิณี โสลักษณ์
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4.2.9 นางสาวศิริพร ลาดนอก
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและบันทึกระบบทะเบียนหนังสือราชการ ทะเบียนหนังสือเข้า-ออก และสามารถตรวจสอบ การ
ลงรับหนังสือราชการเข้า-ออกประจำวันในระบบออนไลน์ได้
5.5 ไปรษณีย์โรงเรียน
5.5.1 ครูโรงเรียนอำนาจเจริญทุกท่าน
มีหน้าที่ ดูแลเมนูระบบรับ-ส่งจดหมายภายในสถานศึกษาประจำวันในระบบออนไลน์
5.6 ไปรษณีย์สพท.
5.6.1 ครูโรงเรียนอำนาจเจริญทุกท่าน
มีหน้าที่ ดูแลเมนูระบบรับส่งจดหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำวันในระบบออนไลน์
5.7 จองห้องประชุม
5.7.1 นายจิระ บุญเสริม
ครู
ประธานกรรมการ
5.7.2 นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
ครู
รองประธาน
5.7.3 นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
ครู
กรรมการ
5.7.4 นายมนตรี เชื้อนิล
ครู
กรรมการ
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5.7.5 นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล
พนักงานราชการ
5.7.6 นายพิสิทธิ์ สุวรรณา
เจ้าหน้าที่โสตฯ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูระบบการจองห้องประชุมผ่านระบบออนไลน์
6. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย
6.1 การมาเรียน
6.1.1 นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
6.1.2 นายวาปี ปัสสา
6.1.3 นางสาวสมพร มีมา
6.1.4 นายเชษฐา พันธะนาม
6.1.5 นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
6.1.6 นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
6.1.7 นายพิชิต บุญสืบ
6.1.8 นางปุณญทิพย์ รักภูเสนโพธิ์กุล
6.1.9 นางแพรวระวี แก้วบริบัตร
6.1.10 นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
6.1.11 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
ห้อง
1/1
นางเทวี ลันดา
1/2
นางสุรีพร สุนทรักษ์
1/3
นายดำรงค์ บุญปัญญารักษ์
1/4
นางนิตยา บัวทอง
1/5
นายยงยุทธ ไชยชนะ
1/6
นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์
1/7
นายศราวุธ มูลสุมาลย์
1/8
นางสาวคัชรินทร์นี อารีรักษ์
1/9
นางสุปราณี มณีใสย
1/10
นางบังอร บัวศรี
1/11
นางสาวณัฐธิดา สุริยะศรี
1/12
นางละอองดาว ธานี
1/13
นางสาวกมลชนก บุญชุม
1/14
นางนิภาพร มีแสง
1/15
นายพูลศักดิ์ ผดุงปราณ
1/16
นายคึกฤทธิ์ ชวลิต

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานราชการ
ครูที่ปรึกษา
นางสาววรรทนา วงจันทา
นายไพฑูรย์ สุนทรักษ์
นางสมฤทัย ลาภทวี
นายศาสตร์ศรี อุทธา
นางลองศิลป์ ต้องสู้
นางญาดา มิรัตนไพร
นางสาวศศิธร พลหาญ
นายสราวุธ คูณคณะ
นางสาวเกศณี วิจิพงษ์
นายปัณณทัต หมื่นหล้า
นางทศพร เส้นเศษ
นายพิสิทธิ์ สุวรรณา
นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
นางอุไรวรรณ ทองอุ่น
นายพีทนันท์ คำธิวงษ์
นายนคร วุฒิเสลา

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุนทร จันทร์ทอง

นางอุษณีย์ บัวชุม
Mr.Gerald Gambao
นางสาวนรีกานต์ ทองอุ่น
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2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15

นางสาวปฏิมาพร พูลศิริ
นางรสสุคนธ์ เศรษฐวิชัย
นางจำปา ประทุมถิ่น
นางวิไลลักษณ์ แก้วโสภา
นางสาววันทนีย์ ทองเหลือง
นางนวรัตน์ กิตติภัฒร์พันธุ์
นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ
นายปราโมท มารักษ์
นางกุศล บุตรมาศ
นางสาววงค์ทิพา คมทัศนียกุล
นายพิชิต คติอุดมพร
นายฤทธิรงค์ พรมแสง
นายพิจิตร สุทโธ
นางนัทธมน ภูฆงั
นางสาวศรินยา สาระบัว
นางสุภาวดี โตนันต์
นางศุภวรรณ บุตดีวงค์
นายพิชิต บุญสืบ
นางกนิษฐา พรมทา
นางสาวทวีวรรณ มงคลศิลป์
นางวรัชยา กาญจนาภา
นายเฉลิม บูคะธรรม
นางสาวรัตดา ไตรยวงศ์
นายวิชัย ทาจันทร์
นายบัณฑิต อุปัญญ์
นายธนากฤต โคตรอาษา
นางวศินี จาริอุตร์
นางจารุวรรณ โพธิ์ศรี
นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
นางสาวโสภิตรา บุญโสภา
นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม

นางสาวโสริยา พูลศิริ
นายสัมฤทธิ์ นาคำ
นางปุณณทิพย์ รักภูเสนโพธิ์กุล
นางวิชญา แนวจำปา
นางสาววันวิสา ภาระวงษ์
นางสาวอุมาพร สีดา
นายวินัย ใจเอื้อ
นางสุภาพร มารักษ์
นางภัทรจันทร์ อุปัญญ์
นางสาวศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน
นางสาวสมพร มีมา
นางปริญญา ไชยโคตร
นางสาวเพ็ญภักดิ์ แก้วพิลา
นางสาวนิรชร ชุติเนตร
นางสาวกมลวรรณ ผลสิน
นางอักษราภัค คนที
นางสาวศิริพร ลาดนอก
นายสมชัย จรรยาไพบูลย์
นายชัยวัฒนา โพธิจักร
นางสาวขวัญกมล บัวศรี
นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์
นางสาวจิระพร จันทะคาม
นายเรวัฒ นินหล้า
นางสาวกานต์สินี แก้วโสภา
นางสุจิตรา ฤาชัย
นางสาวมินตรา โคตรมิตร
นางสาวอัยย์ญาดา ธนาโภคทรัพย์
นางบุญญรัตน์ มุทุกันต์
นายวาปี ปัสสา
นางรัชนีกร สุทธิบริบาล
นายส่งเสริม มณีใสย

นางสาววรรณศิริ ภูฉายา
นางสาวนภาพร ได้พึ่ง

Mr.Jacky Peaqueur

Mr.Joseph Pajulas

Mr.Joseph Pajulas
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3/16
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13
4/14
4/15
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15

นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
นายเชษฐา พันธะนาม
นางนุชรินทร์ วรโพธิ์
นางสมจิตร แก้วมีศรี
นางเพชรศรี บุญสุภาพ
นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์
นางภาวิณี โสลักษณ์
นางนิภาพร ทินโนรส
นายเกรียงศักดิ์ ขจัดมลทิน
นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล
นางสาวบุญธิดา โรจนคุณธรรม
นางสุจิตรา จันทมานิตย์
นางณัฐริณีย์ แข็งแรง
นางธิรัตฏิกานต์ สุวะพันธ์
นางสาววิไล อินทมาตร
นางทัศนีย์ ภาแก้ว
นางจันทิมา สุขสำราญ
นายสมภาส บุญมาลี
นางสาวนุชวนา สตารัตน์
นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
นางสาวนงนุช พ้นยาก
นายธานินทร์ ธานี
นางวรรณรัตน์ สีเขียว
นางสุชาวดี ลาวิลาศ
นางชญาณิศา ศิริคำภู
นางจตุพร บุญเสริม
นายโชติทิวัตถ์ ทองยศ
นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์
นางปวีณา จินดาแต้สกุล
นายรุ่งตะวัน มูลธิสาร
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง

นางแพรวระวี แก้วบริบัตร
นางสาวปภาวรินทร์ พันธะนาม
นางสาววิชชุตา คลังกลาง
นายไมตรี พุทธขันธ์
นางสาวจุฑามาส บั้งทอง
นางสาวนัตติยา พรมนต์
นายปฏิภาณ ลือนาม
นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
นางสาวมณีรัตน์ พรมศรี
นางสุภาภรณ์ สุวรรณหาญ
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ
นางอรุณี ทองรัง
นายอัครเดช ถนอมชาติ
นางแก้วตา นามสร
นายธีรเจต ธนะนู
นายมนตรี เชื้อนิล
นายณรัฐกรณ์ พรมน้อย
นายพงษ์พร เอเรสเลอร์
นางสาวพรทิพย์ ผลาแรง
นางสาวอิ๋ง ทาราพรม
ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)เจนจิรา ชื่นตา
นางสุวีรา สุดาเดช
นายสถาพร สีเหมือน
นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
นายเอกวิทย์ ดวงแก้ว
นายอนุชา ชาติวงศ์
นายวริษฐ์ ทวีกัน
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
นายวิษณุ จินดาแต้สกุล
นางสาวจิตรเลขา ผ่องแผ้ว
นางสาวมุกดาวรรณ ไชยโยธา

นางสาวอัญชลี มีสุข
นางพัชรา ไชยอุตม์

นายสำราญ ไชยกุฉิน

นายอาทิตย์ สีบุญ

Mr.Rogon Volter Factor
นางสาวศุลีมาศ อุปริวงค์
Mr.Serhii Anosov
นางทิพย์เพ็ญพักตร์ เฉลิมศรี
นายธาดา โคตรอาษา
นายพศวัต คำเติม

นายพิจิตร ธานี
Mr.Zahoran Adam
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6/1
นายกมลวิช นนทสินรฐา
นายอิทธิวรรษ ภูตะอินทร์
6/2
นายชินวัตร นามแสน
นางเพ็ญศรี ปัสสา
6/3
นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
6/4
นางสาวกมนภัสร์ ทุมนัส
นางวิภาภรณ์ ธูปแก้ว
6/5
นายกิติ ครองบุญ
นางสาวสุดารัตน์ จารุวงศ์
นางสาวธนพร อินทนาม
6/6
นายจิระ บุญเสริม
นางสาวปลูกขวัญ จันทรเสนา
6/7
นางวรรณลักษณ์ สุดาชม
นายวิทยา มีทองแสน
6/8
นางพรทิพย์ ฝ่ายบุตร
นางเชนร์ พลรักษ์
6/9
นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์
นางตฤษยา จินาพร
6/10
นางหทัยชนก ดอกบัว
นางสาวเกษศิรินทร์ พลหาญ
Mr.Alven Ray Bautista
6/11
นางสาวชนานันท์ สิงห์มุ้ย
นางสาวปวีณา บัวเขียว
6/12
นางสาวศจีรัตน์ อาริยปิติพงษ์ นางสาวอุมาพร ปกครอง
6/13
นางวิลาวัลย์ ชัยปัญญา
นางสาวเบญจมาศ สุจันทา
6/14
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดีดวงพันธ์ นางสาวหทัยรัตน์ จันทะสิงห์
6/15
นางนริศรา รัตนกุล
นายกิตติยวัฒน์ รัตนกุล
6.1.12 นายสราวุธ คูณคณะ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
6.1.13 นางสาวยุวดี มูลสิงห์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6.1.14 นางอักษราภัค คนที
ครูพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแลเมนูและบันทึกการมาเรียนของนักเรียนในห้องเรียนที่ปรึกษาลงในระบบออนไลน์

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่และให้บังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการ และหากเกิดความสงสัยเรื่องการใช้โปรแกรม ให้สอบถามคณะผู้ดูแลระบบและเปิดโปรแกรม ศึกษา
เพิ่มเติม ได้ที่เมนูขวาสุด (คู่มือ) ของแต่ละงานย่อย
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ว่าที่ร้อยโท
(วิเศษ แก้วมีศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ

