
 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ท่ี  ๒๗๑ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจำปี 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  

-------------------------------------- 
  
 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช  รัชกาลท่ี ๔  ท่ีทรงมีพระอัจฉริยภาพ
การคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ล่วงหน้า ๒ ปี ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนตรงตามท่ีพระองค์
ทรงคำนวณไว้ทุกประการ พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่เล่ืองลือ ขจรขจาย ปวงชนชาวไทยถวายพระราชสมัญญา
นามทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันท่ี ๘  สิงหาคม  
๒๕๖๕  

ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงอาศัยอำนาจความตามมาตรา  ๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าท่ี  ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก ดูแล กำกับ ติดตามการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นางวิมล  หนูชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๑.๖ นางอรสา  บุญรินทร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 ๑.๗ นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
 ๑.๘ นางสาวนวิญญา  กุณฑล กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
    ๑.๙ นางอัจฉรา  ไชยทอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายสมคิด    สุวรรณรัตน์     กลุ่มบริหารท่ัวไป       กรรมการ 
 ๑.๑๑ นายสาโรจน์  รัตนคำ กลุ่มบริหารท่ัวไป       กรรมการ 



  

-๒- 
 

 ๑.๑๒ นางสาววจิรา  สังข์ทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
    ๑.๑๓ นางจิราพร     ควนวิไล        กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
    ๑.๑๔ นางขนิษฐา  ใจดี          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ     กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๑๕ นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๑.๑๖ นางชัชฎา  เทพอำนวย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 ๒. คณะกรรมการดำเนินการและประชาสัมพันธ์  มีหน้าท่ี  วางแผนดำเนินการ ติดตามประสานงานกับฝ่าย
ต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในงานวันวิทยาศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นางขนิษฐา  ใจดี                  ครูชำนาญการ             ประธานกรรมการ  
 ๒.๒ นางสาวนวิญญา  กุณฑล           ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
   ๒.๓ นางอัจฉรา   ไชยทอง      ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
   ๒.๔ นางชัชฎา  เทพอำนวย      ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
   ๒.๕ นางมณฑา  แก้วมณี     ครูชำนาญการ กรรมการ 
      ๒.๖ นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูชำนาญการ  กรรมการ 
               ๒.๗ นางศันสนีย์  สมสีแสง           ครูชำนาญการ      กรรมการ 
 ๒.๘ นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร           ครูชำนาญการ      กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์           ครู        กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์    ครู        กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายศรีหราช  ขุนทอง      ครู        กรรมการ 
 ๒.๑๒ นายวรัญญู  ทะเดช        ครู        กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายรัตนชัย  ตัญญะ       ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล      ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
 ๒.๑๕ นายอร่าม  ใสสะอาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๒.๑๗ นายสุริยา  ตะลาศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว      ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๐ นางสาวขวัญธิดา ศักดเิศรษฐ์      ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

                                                             
  ๓. คณะกรรมการพิธีการ/พิธีกร  มีหน้าท่ี จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดรายงาน และดำเนินการ
ฝึกซ้อมพิธีการ ตลอดจนลำดับกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนกำหนดการ และตามวัตถุประสงค์ของการ  จัดกิจกรรม
งานวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   ประกอบด้วย 
     ๓.๑ นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว      ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ  
 ๓.๒ นางขนิษฐา   ใจดี   ครูชำนาญการ    รองประธานกรรมการ 



  

-๓- 
 

 ๓.๓ นางสาวนวิญญา  กุณฑล        ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๓.๔ นางอัจฉรา  ไชยทอง      ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 ๓.๕ นักเรียนช้ัน ม.๓/๑ , ม.๔/๑ , ม.๕/๑ , ม.๖/๑ และ ม.๖/๔ กรรมการ 
 ๓.๖ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๓.๘ นายรัตนชัย  ตัญญะ ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๙ นางสาวขวัญธิดา   ศักดิเศรษฐ์         ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          ๔. คณะกรรมการจัดการแสดง Science Show  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมนักเรียน ฝึกซ้อม จัดการแสดงและ
แต่งตัวนักแสดง ประกอบด้วย  
    ๔.๑ นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ  
 ๔.๒ นางขนิษฐา  ใจดี                ครูชำนาญการ      รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครู         กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครู         กรรมการ 
 ๔.๕ นายวรัญญู  ทะเดช ครู         กรรมการ  
               ๔.๖ นางอรอุมา  นิตย์วิมล         หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔    กรรมการ 
               ๔.๗ นางสาวจิรา  จริตงาม      รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   กรรมการ         
  ๔.๘ นักเรียนช้ัน ม.๒/๑ และ ม.๔/๑                                    กรรมการ 
 ๔.๙ นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 

     ๔.๑๐ นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์    ครู      กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๑ นางสาวนันธญิา  แก้ววิจิตร    ครูชำนาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๕.๑ กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  มีหน้าท่ี  ดำเนินการตัดสินการประกวดให้เปน็ไปด้วยความยุติธรรม และรวบรวมผลงานของนักเรียนท่ี
ได้รับการคัดเลือก นำมาจัดนิทรรศการในงานวันวทิยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
    ๕.๑.๑ นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูชำนาญการ           ประธานกรรมการ 
    ๕.๑.๒ นายอร่าม  ใสสะอาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน    รองประธานกรรมการ 
    ๕.๑.๓ นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว       ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ  
    ๕.๑.๔ นางชัชฎา  เทพอำนวย   ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
    ๕.๑.๕ นางสาวจิรา  จริตงาม   ครู         กรรมการ 
    ๕.๑.๖ นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล   ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
                  ๕.๑.๗ นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
                 ๕.๑.๘ นางศันสนีย์  สมสีแสง           ครูชำนาญการ            กรรมการและผช.เลขานุการ  



  

-๔- 
 

 ๕.๒ กิจกรรมการประกวดชุดรีไซเคิล (Miss Recycle) มีหน้าท่ี  ดำเนินการตัดสินการประกวดให้
เป็นไปด้วยความยุติธรรม  ประกอบด้วย 
  ๕.๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๕.๒.๑.๑ นางจิราพร  ควนวิไล ครูชำนาญการ            ประธานกรรมการ 
   ๕.๒.๑.๒ นางอัมพร  แสงจันทร์ ครูชำนาญการ         รองประธานกรรมการ 
   ๕.๒.๑.๓ นางอรอุมา  นิตย์วิมล ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
   ๕.๒.๑.๔ นางเพ็ญนภา  สุคตะ ครูชำนาญการ            กรรมการ 
   ๕.๒.๑.๕ นายสุรกานต์  เกล้ียงขำ ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
   ๕.๒.๑.๖ นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครู             กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๕.๒.๒.๑ นางสุพัตรา  ไกรหา ครูชำนาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 
   ๕.๒.๒.๒ นายสาโรจน์  รัตนคำ ครูชำนาญการพเิศษ        รองประธานกรรมการ 
   ๕.๒.๒.๓ นางสาวภาวณี ด่านศิรวานิชย์ ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
   ๕.๒.๒.๔ นางสาวรวินันท์  ไพพูล ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
   ๕.๒.๒.๕ นายนัยวัต  ราชยอด ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
   ๕.๒.๒.๖ นางสาวชนกนาฏ กาญจนภักดิ์ ครู             กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๕.๓ กิจกรรมการประกวด Infographic มีหน้าท่ี  ดำเนินการตัดสินการประกวดให้เปน็ไปด้วยความ
ยุติธรรม และรวบรวมผลงานของนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก นำมาจัดนิทรรศการในงานวันวิทยาศาสตร์  
ประกอบด้วย 
    ๕.๓.๑ นางอัจฉรา  ไชยทอง ครูชำนาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
    ๕.๓.๒ นางชัชฎา  เทพอำนวย ครูชำนาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
    ๕.๓.๓ นางขนิษฐา  ใจดี        ครูชำนาญการ    กรรมการ  
    ๕.๓.๔ นายศรหีราช  ขุนทอง   ครู         กรรมการ 
    ๕.๓.๕ นายวรัญญู  ทะเดช   ครู         กรรมการ 
                  ๕.๓.๖ นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๕.๔ กิจกรรมการตอบคำถาม Online มีหน้าท่ี  สร้างชุดคำถาม Online และจัดทำระบบการตอบ
คำถามและออกเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมตอบคำถาม ประกอบด้วย 
    ๕.๔.๑ นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว ครูชำนาญการ           ประธานกรรมการ 
    ๕.๔.๒ นางอัจฉรา ไชยทอง ครูชำนาญการพิเศษ           รองประธานกรรมการ 
    ๕.๔.๓ นางขนิษฐา  ใจดี        ครูชำนาญการ    กรรมการ  
    ๕.๔.๔ นางมณฑา  แก้วมณี   ครูชำนาญการ       กรรมการ 
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     ๕.๔.๕ นายอร่าม  ใสสะอาด ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน    กรรมการ 
    ๕.๔.๖ นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์ ครู             กรรมการ 
    ๕.๔.๗ นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
    ๕.๔.๘ นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล       ครูผู้ช่วย     กรรมการ  
                  ๕.๔.๙ นางสาวนวิญญา  กุณฑล ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร และจัดหารางวัล  มีหน้าท่ี  จัดพิมพ์เกียรติบัตร และจัดหารางวัลสำหรับ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย  
               ๖.๑ นางสาวผกามาศ สิริอินทร์  ครู ประธานกรรมการ 
       ๖.๒ นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์     ครู รองประธานกรรมการ   
  ๖.๓ นางชัชฎา  เทพอำนวย           ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ  
  ๖.๔ นางสาวขวญัธิดา  ศักดิเศรษฐ์     ครู             กรรมการ 
  ๖.๕ นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์          นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ     
  ๖.๖ นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
 

  ๗. คณะกรรมการบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี  บันทึกภาพการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ   ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายเสนาะ    ทรงประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๓ นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๔ นายสาธร  มหาสวัสด์ิ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
  ๗.๕ คณะกรรมการสภานักเรียน           กรรมการ 
  ๗.๖ นายวรัญญู  ทะเดช       ครู    กรรมการและเลขานุการ 
    ๗.๗ นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผช.เลขานุการ 
 

 ๘. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  ตกแต่งสถานที่ และแสงเสียง  มหีน้าท่ี  จัดเตรียมสถานท่ีและตกแต่ง
เวที การจัดกิจกรรม ติดป้าย เตรียมความพร้อมระบบเครื่องเสียง ไมโครโฟน ตลอดจนเก็บอุปกรณ์และดูแลความ
เรียบร้อยหลังเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมด้วยความปลอดภัย  ประกอบด้วย  
 ๘.๑ นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางขนิษฐา  ใจดี ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นายสมคิด   สุวรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘.๔ นายสาโรจน์  รัตนคำ ครูชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
  ๘.๕ นางสาวสุจิตรา   กัญจนกาญจน์ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๘.๖ นางอัมพร    แสงจันทร์ ครูชำนาญการ กรรมการ   
 ๘.๗ นางเพ็ญนภา  สุคตะ ครูชำนาญการ กรรมการ  
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 ๘.๘ นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครูชำนาญการ กรรมการ  
 ๘.๙ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
                  ๘.๑๐ นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ  กรรมการ 
 ๘.๑๑ นายถาวร  สังแป้น ช่างไฟฟ้า กรรมการ 
 ๘.๑๒ นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
 ๘.๑๓ นายสิงหรา   แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
 ๘.๑๔ นายจำลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
 ๘.๑๕ นายประยงค์ ชำนาญแป้น ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
 ๘.๑๖ นางนุชฎา  จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
 ๘.๑๗ นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าท่ีธุรการการโรงเรียน กรรมการ 
 ๘.๑๘ นายสุริยา ตะลาศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๘.๑๙ นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๘.๒๐ นางสาวศิริลักษณ์ ชูทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๘.๒๒ นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๘.๒๓ นางสาวนาถยา  แดงทองใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๘.๒๔ นางสาวอัจฉรา  ประวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
 ๘.๒๕ นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู     กรรมการ 
  ๘.๒๖ คณะกรรมการสภานักเรียน           กรรมการ 
 ๘.๒๗ นักเรียนดนตรีโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 
 ๘.๒๘ นางอรอุมา   นิตย์วิมล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๒๙ นางศันสนีย์  สมสีแสง        ครูชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแลความเรียบร้อย  มีหน้าท่ี  ปกครอง ควบคุม ดูแลนักเรียนให้เข้าร่วม
กิจกรรม และควบคุม ดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างกิจกรรมตลอดเสร็จส้ินกิจกรรม   ประกอบด้วย 

     ๙.๑ นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๘ ประธานกรรมการ  
 ๙.๒ นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ รองประธานกรรมการ     

 ๙.๓ นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริดำ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ กรรมการ 
     ๙.๔ นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ กรรมการ 
     ๙.๕ นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ กรรมการ 
 ๙.๖ Mrs.Lisette  Marjorie ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ กรรมการ 
 ๙.๗ นางสาวภัสศร  สมทรัพย์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ กรรมการ 
 ๙.๘ นายสุรกานต์  เกล้ียงขำ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ กรรมการ 
 ๙.๙ นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ กรรมการ 
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 ๙.๑๐ นางอัจฉรา  ไชยทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ กรรมการ 
 ๙.๑๑ นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ กรรมการ 

 ๙.๑๒ นางสุพัตรา  ไกรหา ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๕ กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ กรรมการ 

    ๙.๑๔ นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ กรรมการ 
 ๙.๑๕ นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูท่ีปรกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ กรรมการ 
 ๙.๑๖ นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๗ กรรมการ 
 ๙.๑๗ นายสาโรจน์  รัตนคำ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๘ กรรมการ 
 ๙.๑๘ นางสาวอรอุมา  อิสลาม ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ กรรมการ 
 ๙.๑๙ นายนัยวัต  ราชยอด ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๙ กรรมการ 
 ๙.๒๐ นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ กรรมการ 
 ๙.๒๑ นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ กรรมการ 
 ๙.๒๒ นางปิยนุช  มามาก ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ กรรมการ 
 ๙.๒๓ Mr.Keenan  Myburgh ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ กรรมการ 
 ๙.๒๔ นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครูท่ีปรกึษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ กรรมการ 
 ๙.๒๕ นายสุริยา  ตะลาศิริ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ กรรมการ 
 ๙.๒๖ นายศรีหราช  ขุนทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ กรรมการ 
 ๙.๒๗ นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๔ กรรมการ 
 ๙.๒๘ นางสาวจารุณี  นิยมญาติ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ กรรมการ 
 ๙.๒๙ นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๕ กรรมการ 
 ๙.๓๐ นางสมจิตร  คงทองเอียด ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ กรรมการ 
 ๙.๓๑ นายไพฑูรย์  ขุนทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๖ กรรมการ 
 ๙.๓๒ นางสาวกาญจนา  ชูเมฆา ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ กรรมการ 
 ๙.๓๓ นางสาวอัจฉรา  ประวัน ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๗ กรรมการ 
 ๙.๓๔ นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ กรรมการ 
 ๙.๓๕ นางอรสา  บุญรินทร์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๘ กรรมการ 
 ๙.๓๖ นางชัชฎา  เทพอำนวย ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ กรรมการ 
 ๙.๓๗ นายวรัญญู  ทะเดช ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๙ กรรมการ 
 ๙.๓๘ นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ กรรมการ 
 ๙.๓๙ นางสาวรวินันท์  ไพพูล ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ กรรมการ 
 ๙.๔๐ นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ กรรมการ 
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 ๙.๔๑ Mr.Yusuf  Patel ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ กรรมการ 
 ๙.๔๒ นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ กรรมการ 
 ๙.๔๓ นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ กรรมการ 
 ๙.๔๔ นายอร่าม  ใสสะอาด ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๔ กรรมการ 
 ๙.๔๕ นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ กรรมการ 
 ๙.๔๖ นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๕ กรรมการ 
 ๙.๔๗ นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ กรรมการ 
 ๙.๔๘ นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน ์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๖ กรรมการ 
 ๙.๔๙ นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น      ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ กรรมการ 
 ๙.๕๐ นายฉลองชัย  ละม้าย ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ กรรมการ 
 ๙.๕๑ นางสาวนวิญญา  กุณฑล         ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ กรรมการ 
 ๙.๕๒ นางสาวศิริพร  ศรีไชย ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๙ กรรมการ 
 ๙.๕๓ นางอรอุมา  นิตย์วิมล ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ กรรมการ 
 ๙.๕๔ นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ กรรมการ 
 ๙.๕๕ นายวิเชียร  บุญรัตน์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ กรรมการ 
 ๙.๕๖ นางสาวบัณฑิตา วงศ์อุทัย ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ กรรมการ 
 ๙.๕๗ นางเพ็ญนภา  สุคตะ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ กรรมการ 
 ๙.๕๘ นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ กรรมการ  
 ๙.๕๙  นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ กรรมการ 
 ๙.๖๐ นางสาวนาถยา  แดงทองใส ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๔ กรรมการ 
 ๙.๖๑ นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ กรรมการ 
 ๙.๖๒ นางสาวจิรา  จริตงาม ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๕ กรรมการ 
 ๙.๖๓ นางลภารัตน์  รอดสง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ กรรมการ 
 ๙.๖๔ นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๖ กรรมการ 
 ๙.๖๕ นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ กรรมการ 
 ๙.๖๖ นางสาวสุกัญญา  นวนเสน        ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ กรรมการ 
 ๙.๖๗ นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ กรรมการ 
 ๙.๖๘ นางสาวนันทิยา  แก้ววิจิตร ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ กรรมการ 
 ๙.๖๙ นางจิราพร  ควนวิไล ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๔ กรรมการ 
 ๙.๗๐ นางสาวปลีรัตน์  เกล้ียงจันทร์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๕ กรรมการ 
 ๙.๗๑ นายสมคิด  สุวรรณรัตน์   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ กรรมการ 



  

-๙- 
 
 
 

 ๙.๗๒ นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์   ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๖ กรรมการ 
 ๙.๗๓ นางศันสนีย์  สมสีแสง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ กรรมการ 
 ๙.๗๔ นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ กรรมการ 
 ๙.๗๕ นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ กรรมการ 
 ๙.๗๖ นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ กรรมการ 
 ๙.๗๗ นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ กรรมการ 
 ๙.๗๘ นางอัมพร  แสงจันทร์ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ กรรมการ 
 ๙.๗๙ นายสาธร  มหาสวัสด์ิ ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔ กรรมการ 
 ๙.๘๐ นางเกวลิน  เกตุแก้ว ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ กรรมการ 
 ๙.๘๑ นายชิตพล  เต็มนา          ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕ กรรมการ 
 ๙.๘๒ นายเลิศศักด์ิ  ชูกล่ิน พนักงานพัสดุ    กรรมการ 

 ๙.๘๓ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
 ๙.๘๔ นางขนิษฐา  ใจดี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๘๕ นางมณฑา  แก้วมณี ครูท่ีปรึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ กรรมการและผช.เลขานุการ 
 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ  มีหน้าท่ี  จัดทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการและ
รายงานผลหลังเสร็จส้ินโครงการ  ประกอบด้วย  

 ๑๐.๑ นางขนิษฐา  ใจดี ครูชำนาญการ ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางจิราพร  ควนวิไล ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
   ๑๐.๓ นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ   
 ๑๐.๔ นางศันสนีย์  สมสีแสง ครูชำนาญการ   กรรมการ   
  ๑๐.๕ นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์  ครู        กรรมการ 
 ๑๐.๖ นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์  ครู        กรรมการ     
 ๑๐.๗ นางฉลวย  หนูจันทร์ พนักงานการเงินและบัญช ี    กรรมการ 
 ๑๐.๘ นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครู         กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าท่ี  ออกแบบการประเมินผลกิจกรรมและสรุปผล    
การดำเนินกิจกรรม พร้อมรายงานผลเป็นรูปเล่มส่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายงานต้น
สังกัดต่อไป  ประกอบด้วย 
     ๑๑.๑ นางสาวนวิญญา  กุณฑล ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ นายศรีหราช  ขุนทอง ครู รองประธานกรรมการ 



  

-๑๐- 
 

 ๑๑.๓ นางอัจฉรา   ไชยทอง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๑.๔ นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู    กรรมการ 
 ๑๑.๕ นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
                      ท้ังนี้  ใหค้ณะครูและบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังนี้ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ       
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นประโยชน์ 
ต่อนักเรียน โรงเรียนและทางราชการสืบไป 
 

     ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    
 
 
                               ( นางวิมล หนูชุม ) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 


