
 

ค ำสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
ที่ 096 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
..........................................................................................  

ด้วยทางโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูหลักสูตรสถานศึกษา  ในวันที่  11 – 12,  
16  – 17  มีนาคม  พ.ศ.2563   เพ่ือให้ครูผู้สอนได้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ตลอดจนจัดท าหลักสูตรเพ่ือน าไปใช้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องครูได้ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดังนั้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างแท้จริง 
เพ่ือให้โครงการดังกล่าว  ได้ด าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 39(2)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานที่ 109/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า  และค าสั่ง 1763/2556 ลงวันที่ 29 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากร
ทางการศึกษาด าเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำในกำรจัดอบรมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
ประกอบด้วย                                                        
 1) นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2) นายไพบูลย์   ถาวร   รองประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 3) นายไพบูลย์  สรรพกิจไพศาล  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 4) นายเจตน์  พงศาปาน   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 5) นายโชคดี  ด าชู   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 6) นายชัยรัตน์  รัตนะมาศ  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 7) นายอาคม  จันทร์นวล  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 8) นายสุรศักดิ์  เกื้อสังข์   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 9) ร้อยต ารวจเอกสุภาพ  แว่นแก้ว กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 10) นายรวมวุฒิ  แก้วไทย  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 11) นายเล็ก  สุขเนาวรัตน์  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 12) นางไพเราะ  ขุนพลช่วย  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 13) นางบุญยัง  สิงห์ทอง  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 14) นางสุภาภรณ์  คงคานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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   2. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและสนับสนุนให้ 
กำรด ำเนินโครงกำรส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 1) นางสุภาภรณ์  คงคานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ                   
   2) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ                
 3) นางจรรยพร  แจ้งจุล             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 4) นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
 5) นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  กลุ่มบริหารหารงานทั่วไป  กรรมการ  
 6) นางอรสา  บุญรินทร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ  
 7) นางจิราพร  ควนวิไล             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ    
 8) นางสาวธนพร  ทองลมุล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ   
 9) นางปิยนุช  มามาก   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     กรรมการ  
 10) นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ     กรรมการ  
 11) นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู วิทยฐานะช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ   
 12) นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำที ่ วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรติดต่อวิทยำกรจัดเตรียมเอกสำร
กำรอบรม  และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ประกอบด้วย 
 1) นางจรรยพร  แจ้งจุล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ  
 2) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 3) นางอรสา  บุญรินทร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     รองประธานกรรมการ  
 4) นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
 5) นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 6) นางจิราพร  ควนวิไล             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ    
 7) นางสาวธนพร  ทองลมุล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 8) นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 9) นางปิยนุช  มามาก   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 10) นางสุพัตรา  ไกรหา   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 11) นางลภารัตน์  รอดสง  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 12) นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย ์ ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 13) นางขนิษฐา  ใจดี   ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 14) นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 15) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 16) นายฤชายุส  พลายด้วง  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
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 17) นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 18) นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 19)  นางปิยนุช  มากมาก   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 20) นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ       กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 21) นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดและตกแต่งสถำนที ่ มีหน้ำทีจ่ัดเตรียมสถำนที่  โต๊ะหมู่บูชำและแจกันดอกไม้ 
ที่โต๊ะประธำนและแท่นกล่ำวเปิด   จัดเก้ำอีส้ ำหรับกำรอบรม 
 1) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2) นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 3) นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  รองประธานกรรมการ 
 4) นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5) นายวิระ  พูนเอียด   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6) นายสานิตย์  แจ้งจุล   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7) นายสาโรจน์ รัตนค า    ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8) นางชุติมา  วินิโย   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ    
 9) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 10) นางศันสนีย์  สมสีแสง  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 11) นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 12) นางสาธร  มหาสวัสดิ์  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 13) นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 14) นางสาวจิรา  จริตงาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 15) นายชิตพล  เต็มนา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 16) นางวรรณา  จันทรัตน์  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
 17) นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 18) นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 19) นายสิงหรา  แสงจันทร์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 20) นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  

           5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเอกสำร  มีหน้ำที่  ท ำเอกสำรกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำประกอบด้วย 
 1)  นางอรสา  บุญรินทร ์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 2) นางอัจฉรา   ไชยทอง   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ รองประธาน 
 3) นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 4) นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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 5) นางนุชฎา  จิตติศักดิ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 6) นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 6) นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 7) นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและแสงสี  เสียง  มีหน้ำที ่ จัดล ำดับขั้นตอนกำรอบรม  เตรียมเครื่อง 
เสียงเตรียมค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดกำรอบรม 
 1) นายวรรณวรรณวิทย์  ควนวิไล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

  2) นางปิยนุช  มามาก   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3) นางสาวสุปราณีต  ปานมา  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 4) นายศรีหราช  ขุนทอง  ครู    กรรมการ  
 5) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดค า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6) นายวรัญญู  ทะเดช   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7) นายสาธร  มหาสวัสดิ์   ครู    กรรมการ 
 8)  นายฤชายุส  พลายด้วง  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

        7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร  มีหน้ำที่  จัดเตรียมอำหำรกลำงวันให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมและวิทยำกร  
ประกอบด้วย 
 1) นางจรรยพร  แจ้งจุล      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
 2) นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์     กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
 3) นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 4) นางลภารัตน์  รอดสง   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 5) นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 6) นางสมจิตร  คงทองเอียด  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 7) นางสาววันทนา  หนูนะ   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 8) นางมณฑา  แก้วมณี   ครู วิทยฐานะช านาญการ           กรรมการ 
 9) นางเกวลิน  เกตุแก้ว      ครู วิทยฐานะช านาญการ           กรรมการ 
 10) นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  ครู วิทยฐานะช านาญการ           กรรมการ 
            11) นางขนิษฐา  ใจดี   ครู วิทยฐานะช านาญการ           กรรมการ 
 12) นางเอ้ือมเดือน  สุริยะห์  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 13) นางสาววจิรา  สังข์ทอง     ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 14) นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์    ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 15) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 16) นางสาวจันทร์จิรา บัวทอง  ครูอัตราจ้าง            กรรมการ       
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 17) นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกลี้ยง    ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 

          8.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรว่ำง  มีหน้ำที่  จัดเตรียมอำหำรว่ำงให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมและวิทยำกร  
ประกอบด้วย 
 1) นางจิราพร  ควนวิไล      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์  ครู    กรรมการ 
 3) นางฉลวย  หนูจันทร์   พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 4) นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 5) นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6) นายสิทธิชัย  พรรณวิชัย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 7) นายภัทรกร  ศิริรัตน์   ครูอาสา    กรรมการ 
 8) นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 9) นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

        9. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับวิทยำกร  มีหน้ำที่  ดูแลประสำนงำนกับวิทยำกร  อ ำนวยควำมสะดวก
แก่วิทยำกรระหว่ำงกำรอบรม  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวธนพร  ทองลมุล      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
 2) นางจิราพร  ควนวิไล      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 3) นางขนิษฐา  ใจดี   ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 4) นางอัมพร  แสงจันทร์  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 5) นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 6) นางฉลวย  หนูจันทร์   พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 7) นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 8) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 9) นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   กรรมการ 
 10) นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
 

 10. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้ำที่ ท ำกำรเบิกจ่ำยให้กับฝ่ำยต่ำงๆ และรวบรวมเอกสำร
หลักฐำนกำรจ่ำยเงินตำมระเบียบกำรเงิน-พัสดุ  ประกอบด้วย 
 1) นางจิราพร  ควนวิไล      หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว   ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 3) นางอัมพร  แสงจันทร์  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 4) นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์     ครู    กรรมการ 
 5) นางฉลวย  หนูจันทร์      พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
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 6) นางอรอุมา  นิตย์วิมล     ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

  11. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน  มีหน้ำที่ เตรียมเอกสำรรำยช่ือผู้เข้ำร่วมอบรมบันทึก และรับ
รำยงำนกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำร่วมอบรม ประกอบด้วย 
 1) นางสาววจิรา  สังข์ทอง     ครู  วิทยฐานะช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 3) นางเพ็ญนภา  สุคตะ   ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 4) นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  ครู       กรรมการ 
 5) นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7) นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 8) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 9) นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครู  วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 12. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร  มีหน้ำที่ เตรียมจัดพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมอบรม ประกอบด้วย 
 1) นางอัจฉรา   ไชยทอง      ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3) นางสาวฐาปณี  วงศ์สวัสดิ์  ครู    กรรมการ 
 4) นางสาวรอซานี  อนุพันธ์  ครู    กรรมการ 
 5) นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6) นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้ำที่  บันทึกภำพกำรจัดอบรมและรวบรวมภำพหลังจำกแล้ว
เสร็จกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 1) นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์     ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 3) นายสาธร  มหาสวัสดิ์   ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

14. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่  จัดท ำแบบฟอร์มและด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดอบรม
และรำยงำนเป็นรูปเล่มให้ครอบคลุมกิจกรรมกำรจัดอบรม  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2) นางปิยนุช  มามาก   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 3) นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
 4) นางชัชฎา  เทพอ านวย  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการ 
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 5) นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6) นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครู วิทยฐานะช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  
 ให้บุคคลที่มีรายชื่อตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อศักยภาพของผู้เรียน  โรงเรียน และราชการสืบไป 
 

สั่ง ณ วันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563  
 
 
 
 

(นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


