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คำส่ังโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ท่ี 258/2565 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 
.............................................. 

 ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2565 ในวันพุธ ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เพื่อใหก้ารดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามมาตรา 39(2) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง  การมอบอำนาจบังคับ
บัญชา ของข้าราชการ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 109/2550 ลงวันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2550 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ คำส่ังท่ี 1763/2546 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงแต่งต้ังคณะกรรมการและบุคลากรทางการ
ศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  
ดังต่อไปนี้ 
 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1 นางวิมล หนูชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวเขมิกา สิทธิฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

1.3 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

1.4 นางสนิฎา   วงศ์สุริยามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

1.5 นางสาวธนพร   ทองลมุล      กลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ 

 1.6 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย กลุ่มกิจการนักเรียน กรรมการ 

 1.7 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์         กลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 

 1.8 นายสาโรจน์ รัตนคำ กลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 

1.9 นางสาววจิรา  สังข์ทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 

1.10 นางจิราพร  ควนวิไล       กลุ่มบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 

 1.11 นางขนิษฐา ใจดี กลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 

 1.12 นางอัจฉรา  ไชยทอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ         กรรมการ 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.banruan.org/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/&sa=U&ei=cfErU_7ZIczQkQXB8IHYCg&ved=0CDkQ9QEwBg&sig2=M-9yCyW2MxdxXRM9tVjxYw&usg=AFQjCNExDEpptQmzhCvepdxY3ZSZNLW7Wg
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 1.13 นางสาวนวิญญา กุณฑล กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

 1.14 นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

 1.15 นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 1.16 นายรัตนชัย ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ มีหน้าท่ี วางแผนดำเนินการ กำหนดขั้นตอนกิจกรรม ช้ีแจงทำความ
เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจตรงกัน และการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

2.1 นายวรรณวิทย์    ควนวิไล ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวธนพร ทองลมุล        ครู  กรรมการ 
2.3 นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย ครู กรรมการ 
2.4 นางอรอุมา  นิตย์วิมล ครู  กรรมการ 
2.5 นางอัมพร  แสงจันทร์ ครู กรรมการ 
2.6 นางกาญจนา  ชูเมฆา ครู กรรมการ  
2.7 นางศันสนีย์  สมศรีแสง ครู กรรมการ 
2.8 นายสาธร    มหาสวัสด์ิ            ครู กรรมการ 
2.9 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ ครู กรรมการ 
2.10  นายชิตพล  เต็มนา ครู กรรมการ 
2.11  นางสาวภัสศร สมทรัพย์ ครู กรรมการ 
2.12  นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว           ครู กรรมการ 
2.13  นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครู กรรมการ 
2.14  นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดี ครู กรรมการ 
2.15  นางสาวจิรา   จริตงาม ครู กรรมการ 
2.16  นายวรัญญู  ทะเดช ครู กรรมการ 
2.17  นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู กรรมการ 
2.18  นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ ครู กรรมการ 
2.19  นายฉลองชัย ละม้าย ครู กรรมการ 
2.20  นายสุรกานต์ เกล้ียงขำ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.21  นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.22  นายนัยวัต ราชยอด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2.23  นางสาวสุรัญญา หนูสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
2.24  นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
2.25  นางสาวสุปราณีต ปานนมา ครู กรรมการและเลขานุการ 
2.26  นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ีบริเวณโดมหน้าเสาธงให้สวยงาม
และเหมาะสม จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคู่กับธง
อักษรพรปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ประดับตกแต่งเวที จัดเก้าอี้
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย 

3.1 นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
3.2 นายสมคิด สุวรรณรัตน์ ครู รองประธานกรรมการ 
3.3 นายสาโรจน์ รัตนคำ ครู รองประธานกรรมการ 
3.4 นางสาวธนพร ทองลมุล ครู กรรมการ 
3.5 นางเกวลิน     เกตุแก้ว ครู กรรมการ 
3.6 นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครู กรรมการ 
3.7 นางสาวศิริเพ็ญ หนูเกล้ียง ครู กรรมการ 
3.8 นางขนิษฐา ใจดี ครู กรรมการ 
3.9 นางเอื้อมเดือน สุริยะย์ ครู กรรมการ 
3.10 นางอัมพร    แสงจันทร์ ครู กรรมการ 
3.11 นางกาญจนา    ชูเมฆา ครู กรรมการ 
3.12 นางสาวนวิญญา   กุณฑล ครู กรรมการ 
3.13 นางสาวจิรา   จริตงาม ครู กรรมการ 
3.14 นางสาวจิราวรรณ บัวเกตุ ครู กรรมการ 
3.15 นางกาญจนา ชูเมฆา ครู กรรมการ 
3.16  นางสาวนวิญญา กุณฑล ครู กรรมการ 
3.17  นางสาวสุกัญญา นวนเสน ครู กรรมการ 
3.18  นางสาวขวัญธิดา ศักดิเศรษฐ์ ครู กรรมการ 
3.19  นางเพ็ญนภา สุคตะ ครู กรรมการ 
3.20  นางสาววจิรา สังข์ทอง ครู กรรมการ 
3.21  นางสาวผกามาส สิริอินทร์ ครู กรรมการ 
3.22  นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์ ครู กรรมการ 
3.23  นางสาวธันย์ชนก สุมาลี ครู กรรมการ 
3.24  นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดดำ ครู กรรมการ 
3.25  นางสาวภัสศร สมทรัพย์ ครู กรรมการ 
3.26  นางสาวชนกนาฎ กาญจนภักดิ์ ครู กรรมการ 
3.27  นายวรัญญู ทะเดช ครู กรรมการ 
3.28  นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร ครู กรรมการ 
3.29  นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการ  
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3.30  นายรัตนชัย      ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการ  
3.31  นางสาวศิริพร ศรีไชย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.32  นางสาวรวินันท์ ไพพูล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.33  นางสาวสิรภัทร สวัสดิกุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.34  นางสาวอรอุมา อิสลาม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.35  นางสาวบัณฑิตา วงศ์อุทัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.36  นายนัยวัต  ราชยอด ครูผู้ช่วย กรรมการ  
3.37  นางสาวณัฐฐินันท์ ด้วงชู ครูผู้ช่วย กรรมการ 
3.38  นางสาวปาลีรัตน์ เกล้ียงจันทร์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.39  นางสาวสุรัญญา หนูสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.40  นางสาวสุชัญญา กายฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.41  นายภัทรกร ศิริรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.42 นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.43  นางสาวอรัญญา แก้วบุญทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
3.44  นายถาวร สังข์แป้น ลูกจ้างประจำ กรรมการ 
3.45  นางวรรณา จันทรัตน์ ลูกจ้างประจำ กรรมการ 
3.46  นายสิงหรา แสงจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
3.47  นางนุชฎา จิตติศักดิ์ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
3.48  นางสาวธัญชนก คงภักดี ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
3.49  นายประยงค์ ชำนาญแป้น ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
3.50  นายจำลอง อ้นประวัติ ลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
3.51  นางสาวรัตทิกา เพ็งจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.52  นายสุริยา ตะลาศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.53  นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.54  นางสาว นลินทิพย์ สุขสงวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.55  นางสาวอัจฉรา ประวัน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.56  นางสาวศิริลักษณ์ ชูทิพย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.57  นางสาวนาถยา  แดงทองใส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
3.58  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
3.59  นักเรียนดนตร ี  กรรมการ 
3.60  นางอรอุมา นิตย์วิมล ครู กรรมการและเลขานุการ 
3.61  นางศันสนีย์ สมสีแสง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ เตรียมสมุดลงนามถวายพระพร และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 4.1 นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวธนพร ทองลมุล ครู กรรมการ 
 4.3 นางสาวปิยนุช มามาก ครู  กรรมการ 
 4.4 นางสุพัตรา  ไกรหา ครู  กรรมการ 
 4.5 นางสาวจุรีย์ ไก่แก้ว ครู กรรมการ 
 4.6 นางสาวสุกัญญา นวนเสน ครู กรรมการ 
 4.7 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการ 

4.8 นางสาวสุรัญญา หนูสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4.9 นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
4.10  นายสุรกานต์ เกล้ียงขำ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.11 คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
4.12 นางสาวสุปราณีต ปานมา ครู กรรมการและเลขานุการ 

 4.13 นายรัตนชัย ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 5. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและแสง เสียง มีหน้าท่ีติดต้ัง ควบคุมแสง เสียง ขณะทำพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วย 
  5.1 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 5.2 นางอัมพร แสงจจันทร์ ครู กรรมการ 
 5.3 นางสาวจิรา จริตงาม ครู กรรมการ 
 5.4 นายรัตนชัย ตัญญะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 5.5 นางสาวสุรัญญา หนูสุข ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 5.6 นางสาวอมรรัตน์ หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 5.7 นักเรียนดนตรี   กรรมการ 
 5.8 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 
 6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 6.1 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครู ประธานกรรมการ  
 6.2 นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครู กรรมการ 
 6.3 นายสาธร มหาสวัสด์ิ ครู กรรมการ 
 6.4 นางสาวสุจิตรา กัญจนกาญจน์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
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 7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ทำการเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ และรวบรวมเอกสาร

หลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบการเงิน – พัสดุ ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

7.2 นางจิราพร ควนวิไล ครู รองประธานกรรมการ 

7.3 นางอรอุมา นิตย์วิมล ครู กรรมการ 

7.4 นางสมจิตร คงทองเอียด ครู กรรมการ 

 7.5 นางฉลวย หนูจันทร์ พนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ 

 7.6 นางสาวขวัญจิรา นวลแป้น ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

 8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ผ่านหน้าเว็บไซด์โรงเรียน ประกอบด้วย 

 8.1 นางอัจฉรา ไชยทอง ครู ประธานกรรมการ 

 8.2 นายศรีหราช ขุนทอง ครู กรรมการ 

 8.3 นางชัชฎา เทพอำนวย ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

9.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน มีหน้าท่ี ควบคุมดูแลให้นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างอย่างเป็นระเบียบเรียร้อย ประกอบด้วย 

 ม.1/1 นางสาวรัชดาภรณ์   ศิริคำ       นางสาวผกามาศ    สิริอินทร์ 
ม.1/2 นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ     Mrs.Lisette  Marjorie 
ม.1/3 นางสาวภัสศร   สมทรัพย์        นายสุรกานต์      เกล้ียงขำ 
ม.1/4 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว           นางอัจฉรา    ไชยทอง 
ม.1/5 นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์          นางสุพัตรา    ไกรหา 
ม.1/6 นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์      นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์   
ม.1/7 นางสาวสุปราณีต  ปานมา       นายรัตนชัย   ตัญญะ 
ม.1/8 นายสาโรจน์   รัตนคำ           นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกล้ียง 
ม.1/9 นางสาวอรอุมา  อิสลาม   นายนัยวัต  ราชยอด  
ม.2/1 นางสาวจุรีย์     ไก่แก้ว             นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ 
ม.2/2 นางปิยนุช  มามาก                  Mr.Keenan  Myburgh 
ม.2/3 นางสาวกนกวรรณ    เหมทานนท์    นายสุริยา  ตะลาศิริ 
ม.2/4 นายศรีหราช  ขุนทอง              นางสาวสุรัญญา  หนูสุข 
ม.2/5 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ   นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์          
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ม.2/6 นางสมจิตร  คงทองเอียด          นายไพฑูรย์  ขุนทอง 
ม.2/7 นางกาญจนา  ชูเมฆา      นางสาวอัจฉรา  ประวัน        
ม.2/8 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล        นางอรสา  บุญรินทร์ 
ม.2/9 นางชัชฎา  เทพอำนวย           นายวรัญญู  ทะเดช 
ม.3/1 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์    นางสาวรวินันท์  ไพพูล 
ม.3/2 นางเอื้อมเดือน   สุริยะย์        Mr.Yusuf   Patel   
ม.3/3 นางมณฑา   แก้วมณี              นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ 
ม.3/4 นายเสนาะ   ทรงประดิษฐ์        นายอร่าม  ใสสะอาด 
ม.3/5 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์           นางสาวธันย์ชนก     สุมาลี       

ม.3/6 นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ        นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน ์
ม.3/7 นางสาวขวัญจิรา   นวลแป้น  นายฉลองชัย  ละม้าย 
ม.3/8 นางสาวธนพร   ทองลมุล        นายภัทรกร  ศิริรัตน์ 
ม.3/9 นางสาวนวิญญา   กุณฑล     นางสาวศิริพร  ศรีไชย    
ม.4/1 นางอรอุมา    นิตย์วิมล        นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน 
ม.4/2 นายวิเชียร    บุญรัตน์           นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย  
ม.4/3 นางเพ็ญนภา   สุคตะ   นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล 
ม.4/4 นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู   นางสาวนาถยา  แดงทองใส 
ม.4/5 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย         นางสาวจิรา    จริตงาม 
ม.4/6 นางลภารัตน์  รอดสง            นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง  
ม.5/1 นางขนิษฐา  ใจดี           นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง 
ม.5/2 นางสาวสุกัญญา   นวนเสน 
ม.5/3 นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว      นางสาวนันทิยา  แก้ววิจิตร 
ม.5/4 นางจิราพร    ควนวิไล        
ม.5/5 นายชูศักดิ์     นวลจุ้ย        นางสาวปลีรัตน์   เกล้ียงจันทร์ 
ม.5/6 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์       นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์           
ม.6/1 นางศันสนีย์   สมสีแสง          
ม.6/2 นางสาววจิรา  สังข์ทอง   นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ 
ม.6/3 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน        นางสาวจันทร์ทิพย์    รอดมา 
ม.6/4 นางอัมพร   แสงจันทร์                   นายสาธร    มหาสวัสด์ิ 
ม.6/5 นางเกวลิน  เกตุแก้ว                      นายชิตพล   เต็มนา 
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 10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี จัดทำแบบฟอร์ม ดำเนินการประเมิน และจัดทำรูปเล่ม
รายงานผลการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ประกอบด้วย 
 10.1 นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดดำ ครู ประธานกรรมการ 
 10.2 นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริคำ ครู กรรมการ 
 10.3 นางสาวกัณหา ม้าแก้ว ครู กรรมการ 
 10.4 นางสาวปิยนุช ชะละจิตต์ ครู กรรมการ 
 10.5 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครู กรรมการและเลขานุการ 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เต็มกำลังความสามารถ 

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

(นางวิมล หนูชุม) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................ 

กลุ่มบริหารงานสำนักงานผู้อำนวยการ 
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กำหนดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

27 กรกฎาคม 2565   
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. จัดกิจกรรมบริเวณโดมใหญ่หน้าเสาธง 

   2. การแต่งกาย   

    ข้าราชการ ชุดปกติขาวหรือเครื่องแบบข้าราชการสีกากีแขนยาวคอพับ 

    ลูกจ้าง  ชุดสุภาพเรียบร้อยโทนสีเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


