
 

 

 

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………………………………………………………… 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ประกาศให้สถานศึกษาเปิดเรียนในวันที่  1 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563  โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่อง
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19 ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้จัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)  ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       
มีคุณภาพและมาตรฐาน  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเฝ้าระวังและ
ป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในการจัดการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา  2563  ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาและก ากับติดตามการด าเนินงานจัดท าแผน      
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID – 19) ในการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 1. นายประดิษฐ์ ทองค าปลิว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ประธานกรรมการ 

 2. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล  ผู้แทนครู   กรรมการ 
3. นางปภาวี เมืองทอง ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
4. นางสายพิน สรรพกิจไพศาล ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
5. นายชัยรัตน์ รัตนะมาศ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
6. นายอาคม จันทร์นวล ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
7. นางอารมย์  มีชนะ  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
8. นายประพันธ์โชค  เสนาชู  ผู้ทรงศิษย์เก่า   กรรมการ 
9. นายเจตน์ พงศาปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10.  นายจิรศักดิ์ ข้องจิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11.  นายรวมวุฒ ิ แก้วไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายนิยม คงเมฆ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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13.  นางไพเราะ ขุนพลช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกา  
14.  นางบุญยัง สิงห์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
15.  นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
16.  นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
17.  นางจรรยพร  แจ้งจุล   กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
18.  นางจิราพร  ควนวิไล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
19.  นางอรสา  บุญรินทร์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
20.  นางสาวธนพร  ทองลมุล     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
21.  นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
22.  นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
23.  นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
24.  นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25.  นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่  วางแผนในการด าเนินงานและประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบ 
ในฝ่ายต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  ก ากับติดตาม และแก้ไขปัญหาอัน
เกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
      1. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
        3. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  กลุ่มบริหารทั่วไป   รองประธานกรรมการ 
 4. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 

 5. นางจรรยพร  แจ้งจุล   กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
   6. นางจิราพร  ควนวิไล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 7. นางอรสา  บุญรินทร ์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
            8. นางสาวธนพร  ทองลมุล     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 9. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10.  นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 11.  นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 12.  นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 13. นางสาวอารีรัตน์  เพ็ชรประดับสกุล เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 14. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนแก้ว เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 15. นางดารา  ขาวแก้ว  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 16. นางเพ็ยนภา  หนูคง  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
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 17. นางศรียุภา  อิสระทะ  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 18. นางธิดารัตน์  รักแก้ว  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 19. นายไพโรจน์  ซุ่นเซ็ง  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 20. นางมาลียุภา  อินทร์คง  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 21. นายสมศักดิ์   ช่อสม  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 22. นางสาวพุทธชาติ  โปมินทร์ เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 23. นายชาลี  ภิรมย์รักษ์  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 24. นางวิภาวี  พงศาปาน  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 25. นายชัยยะ  สุขกรง  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 26. นางสาวโสทรา  เดชช่วย  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 27. นางเมรี   พูลผล   เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 28. นางวจิตรา  บุญวงศ์  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 29. นางนภาเกตน์  ศรีขวัญแก้ว เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 30. นางสาวชุติกาญจน์  วิทยา เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ  
 31. นางกุศล   สุขเนาวรัตน์  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 32. นางรัตนา  ปานเอียด  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 33. นางเกสร  สุกรี   เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 34. นายปิรพัทร์  เพชรเศรษฐ์  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 35. นางอรพินพ์  แสนเสมา  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 36. นายวิเชียร  ไชยเดช  เครือข่ายผู้ปกครอง  กรรมการ 
 37. นายเด่นชัย  นุ่นมัน  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 38. นางสาววรดา  มาละวะ  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 39. นางสาววรรณพร  เสนาบุญ คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 40. นายธนากร  มีชนะ  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 41. นายกฤตเมธ  คงรอด  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 42. นายเด่นชัย   สมัยสง  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 43. นายโชติชยุตม์  รัตนมาศ  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 44. นางสาวทิพวัลย์  ขุนเพชรแก้ว คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 45. นางสาวปริชญา  นามสุข  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 46. นางสาวศศิธร  ภูวสุธร  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 47. นางสาวนันทิกาญจน์  อินอักษร คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 48. นางสาวมิรันตา  ปลอดวงศ์ คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
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 49. นางสาวเมษา  อินทร์เต  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 50. นางสาวพิชญาภรณ์  ช่วยบ ารุง คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 51. นางสาวทิชานันท์  บุญวงศ์ คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 52. นางสาวขวัญฤทัย  มงคลประจักษ์ คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 53. นางสาวอภิชญา  ศรีคงแก้ว คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 54. นางสาวพลอยชมพู  เหมทานนท์ คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 55. นางสาวเกศินี  คงแก้ว  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 56. นางสาวกัญญญาณัฐ  บัวเกิด คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 57. นายวรวุฒิ  สินทอง  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 68. นายธนกร  อินทร์ช่วย  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 59. นายชิณวัตร  ชูไชยยัง  คณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
 60. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 61. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 62. นายฤชายุส  พลายด้วง  ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  พร้อมถึงข้อมูลทรัพยากรดา้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 
 1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 3. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์  กลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 4. นางจรรยพร  แจ้งจุล   กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

 5. นางจิราพร  ควนวิไล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
   6. นางอรสา  บุญรินทร์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 7. นางสาวธนพร  ทองลมุล     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
            8. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10. นางสาววจิรา   สังข์ทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 11. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 12. นางชัชฎา   เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 13. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 14. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4. คณะกรรมการจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563    มีหน้าที ่
ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดหัวข้อของแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID -19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563  ร่างแผนเฝ้าระวังและมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563     
ในแต่ละหัวข้อที่รับมอบหมาย  และร่วมกันพิจารณาร่างแผนเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)  ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563  ในแต่ละหัวข้อ 
และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 4.1 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) 
  4.1.1  ความปลอดภัยในการเดินทาง  ประกอบด้วย 
   1. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวธนพร   ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   3. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4. นายสาโรจน์   รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   5. นายวิระ  พูนเอียด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   6. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   8. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานชิย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   9. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   11. นางอัมพร   แสงจันทร์ ครชู านาญการ  กรรมการ 
   12. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
   13. นายชิตพล   เต็มนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   14. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   15. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน    กรรมการ 
   16. ครูเวรประจ าวัน     กรรมการ 
   17. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
   18. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   19. นายสิงหรา  แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   20. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

   21. นางสาวจิรา   จริตงาม ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลาขานุการ 

   22. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลาขานุการ 
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  4.1.2  การคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวธนพร   ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นายวิระ  พูนเอียด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5. นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   6. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
   7. นางสาวสุกัญญา   นวนเสน ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
   8. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานชิย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   9. นางรองรัก   สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   11. นางศันสนีย์   สมสีแสง ครูช านาญการ  กรรมการ 
   12. นางสาวนวิญญา    กุณฑล ครูช านาญการ  กรรมการ 
   13. นางสาวผกามาศ   สิริอินทร์ คร ู   กรรมการ 
   14. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   กรรมการ 
   15. นางสาวณฐลิล    ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   16. นางสาวมัตถกาญจน์   เอียดด า ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   17. นางสาวจิรา  จริตงาม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   18. นายชิตพล    เต็มนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   19. นางสาวจันทร์จิรา   บัวทอง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   20. นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจนัทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   21. นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   22. นายภัทรกร   ศิริรัตน์  ครูอาสา   กรรมการ 
   23. นางสาวฐิติภรณ์   แขกเต๊ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
   24. นางสาวสุภาวิดา  คงทองค า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
   25. นายอภิวัฒน์    นวลจุ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
   26. นางสาวณัฐสุดา  ดอกจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
   27. นางอัมพร    แสงจันทร์ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
   28. นายสิทธิชัย  พรรณวิชัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  4.1.3  การปฏิบัติตนขณะอยู่ในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   1. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8  ประธานกรรมการ 
   2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8  กรรมการ 
   3. นายฤชายุส  พลายด้วง  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/1  กรรมการ 

4. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภกัดิ์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/1  กรรมการ 
   5. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/2 กรรมการ 
   6. นางสาวฉวีพร  สามัครคี ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/2  กรรมการ 
   7. นางมณฑา  แก้วมณี  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/3  กรรมการ 
   8. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/3  กรรมการ 
   9. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ ครทูีป่รึกษาชั้น ม.1/4  กรรมการ  
   10. นางชุติมา  วินิโย  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/4  กรรมการ 
   11. นางสาวปาวณิี   ปลดัสงคราม  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/4  กรรมการ 
   12. นางรองรัก   สุวรรณรัตน์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/5  กรรมการ 
   13. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/5  กรรมการ 
   14. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/6  กรรมการ 
   15. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/6  กรรมการ 
   16. นายวิระ  พูนเอียด  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/7  กรรมการ 
   17. นางสาวเกศริน   สิทธิฤกษ์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/7  กรรมการ 
   18. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/8  กรรมการ 
   19. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/8  กรรมการ 
   20. นางสาวนวิญญา  กุณฑล ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/9  กรรมการ 
   21. นางสาวทิพย์สุดา  เนียมนาค ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.1/9  กรรมการ 
   22. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/1  กรรมการ 
   23. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/1  กรรมการ 
   24. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/2  กรรมการ 
   25. Mr.Bernardo  Latoza ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/2  กรรมการ 
   26. นางสาววันทนา  หนูนะ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/3  กรรมการ 
   27. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/3  กรรมการ 
   28. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/4  กรรมการ 
   29. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/4  กรรมการ 
   30. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/5  กรรมการ 
   31. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/5  กรรมการ  
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32. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานิชย์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/6  กรรมการ 

   33. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/6  กรรมการ 
   34. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/7  กรรมการ 
   35. นางสาวพรนภา   แสงนาค ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/7  กรรมการ 
   36. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/8  กรรมการ 
   37. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.2/8  กรรมการ 
   38. นางสาวจุรีย์   ไก่แก้ว  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/1  กรรมการ 
   39. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/1  กรรมการ 
   40. นางปิยนุช   มามาก  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/2  กรรมการ 
   41. นางสาวฐิติพร  แขกเต๊ะ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/2  กรรมการ 
   42. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/3  กรรมการ 
   43. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/3  กรรมการ 
   44. นายศรีหราช  ขุนทอง  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/4  กรรมการ 
   45. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/4  กรรมการ 
   46. นางชัชฎา  เทพอ านวย ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/5  กรรมการ 
   47. นายวรัญญู   ทะเดช  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/5  กรรมการ 
   48. นางสมจิตร  คงทองเอียด ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/6  กรรมการ 
   49. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/6  กรรมการ 
   50. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/7  กรรมการ 
   51. นางสาวจันทร์จิรา   บัวทอง ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.3/7  กรรมการ 
   52. นางศันสนีย์  สมสีแสง ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/1  กรรมการ 
   53. นายอภิวัฒน์   นวลจุ้ย ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/1  กรรมการ 
   54. นางจรรยพร   แจ้งจุล  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/2  กรรมการ 

55. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/2  กรรมการ 
56. นางสาวอุทัยวรรณ  สงัคานาคิน ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/3  กรรมการ   
57. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา    ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/3  กรรมการ 
58. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/4  กรรมการ 
59. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/4  กรรมการ 
60. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/5  กรรมการ 
61. นายชิตพล   เต็มนา  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.4/5  กรรมการ 
62. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/1  กรรมการ 
63. นางสาวสุภาวิดา  คงทองค า ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/1  กรรมการ 
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64. นายวิเชียร   บุญรัตน์  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/2  กรรมการ 
65. นายจิณณวัตร  พงศาปาน ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/2  กรรมการ 
66. นางเพ็ญนภา   สุคตะ  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/3- 4 กรรมการ 
67. นายสิทธิชัย   พรรณวิชัย ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/3-4  กรรมการ 
68. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/5  กรรมการ 
69. นางสาวจิรา   จริตงาม ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/5  กรรมการ 
70. นางลภารัตน์  รอดสง  ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/6  กรรมการ 
71. นางสาวฐาปนี   วงศ์สวัสดิ์ ครทูี่ปรึกษาชั้น ม.5/6  กรรมการ 
72. นางสาวณัฐสุดา  ดอกจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1 กรรมการ 
73. นายสานิตย์  แจ้งจุล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 กรรมการ 
74. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2 กรรมการ 
75. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูทีป่รึกษาชั้น ม.6/3 กรรมการ 
76. นางสาวกัณหา   ม้าแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3 กรรมการ 
77. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 กรรมการ 
78. นางจิราพร    ควนวิไล ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4 กรรมการ 
79. นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5 กรรมการ 
80. นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5 กรรมการ 
81. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1 กรรมการและเลขานุการ 
82. นางนุชฏา   จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
83. นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.1.4  การจัดการเรียนการสอน   ประกอบด้วย 
   1. นางอรสา  บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางปิยนุช  มามาก  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5. นางสุพัตรา  ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   6. นางสุกัญญา  นวนเสน  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นางลภารัตน์  รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   8. นายสาโรจน์  รัตนค า  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   9. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   10. นางสาวอุทัยวรรณ  สงัคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   11. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
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   12. นางขนิษฐา  ใจดี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   13. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   14. นางสาวจุรีย์   ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   15. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   16. นายฤชายุส  พลายด้วง ครูช านาญการ  กรรมการ 
   17. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

   18. นางชัชฎา  เทพอ านวย ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   19. นางสาวภัสศร  มสทรัพย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.1.5  การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางอัจฉรา  ไชยทอง  หน.งานวัดผลและประเมินผล กรรมการ 
   3. นางอรสา  บุญรินทร์  หน.กิจกรรมแนะแนว กรรมการ 
   4. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  หน.งานลูกเสือเนตรนารี กรรมการ 
   5. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ หน.กิจกรรมในเครื่องแบบ(นศท.)   กรรมการ 
   6. นางสมจิตร  คงทองเอียด     ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นางสุพตัรา  ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   8. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   9. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   10. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   11. นางอัมพร  แสงจันทร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   12. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ  กรรมการ 
   13. นางศันสนีย์  สมสีแสง ครูช านาญการ   กรรมการ 
   14. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ คร ู    กรรมการ 
   15. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
   16. นายชิตพล  เต็มนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
                               17. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   18. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
   19. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
   20. นางสาวจิรา   จริตงาม ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
   21. นายวรัญญู  ทะเดช  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
   22. นายฤชายุส  พลายด้วง ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
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   23. นางสาวธันญ์ชนก  สุมาลี ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   24. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า หน.กิจกรรมชุมนุม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.1.6  การรับประทานอาหาร   ประกอบด้วย 
   1. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นางวันทนา  หนูนะ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5. นางสาวอุทัยวรรณ  สงัคานาคิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   6. นางสมจิตร   คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นางเกวลิน   เกตุแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   8. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   9. นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ  กรรมการ 
   11. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์ คร ู   กรรมการ 
   12. นางสาวรอซานี   อนุพันธ์ คร ู   กรรมการ 
   13. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   14. นางสาวปลีรัตน์    เกลี้ยงจนัทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   15. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ 
   16. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
   17. นางลภารัตน์  รอดสง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   18. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   19. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.1.7  การใช้ห้องสุขา   ประกอบด้วย 
   1. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
    3. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   6. นายค ารพ  รอดสง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   7. นายฤชายุส  พลายด้วง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   8. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์ คร ู   กรรมการ 
   9. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู   กรรมการ 
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   10. นางสาวภัสศร   สมทรัพย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   11. นายอภิวัฒน์   นวลจุ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
   12. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
   13. นางวรรณา   จันทรัตน์ พนักงานธุรการ  กรรมการ 
   14. นายจรงค์    วรรณศิลป์ ช่างปูน   กรรมการ 
   15. นายถาวร   สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
   16. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   17. นายสิงหรา  แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   18. นายวิโรจน์   เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   19. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ 
   20. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
   21. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
   22. นางอัจฉรา   ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.1.8  การจัดการดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่   ประกอบด้วย 
   1. นายสมคิด   สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นางสุดารัตน์   ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางสาวธนพร  ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   6. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   8. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   9. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10. นางขนิษฐา   ใจดี  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   11. นางมณฑา  แก้วมณี  ครชู านาญการ  กรรมการ 
   11. นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครูช านาญการ  กรรมการ 
   12. นางชัชฎา  เทพอ านวย ครูช านาญการ  กรรมการ 
   13. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   14. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ คร ู   กรรมการ 
   15. นางสาวรอซานี  อนุพันธ์ คร ู   กรรมการ 
   16. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์ คร ู   กรรมการ 
   17. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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   18. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   19. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   20. นางฉวีพร  สามัครคี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ 
   21. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ  กรรมการ 
   22. นางวรรณา   จันทรัตน์ พนักงานธุรการ  กรรมการ 
   23. นายจรงค์    วรรณศิลป์ ช่างปูน   กรรมการ 
   24. นายถาวร   สังแป้น  ช่างไฟฟ้า  กรรมการ 
   25. นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   26. นายสิงหรา  แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   27. นายวิโรจน์   เนตรสวุรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
   28. คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน   กรรมการ 
   29. อย.น้อย โรงเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
   30. นางกาญจนา   ชูเมฆา ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
   31. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

  4.1.9  การใช้บริการห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษต่าง ๆ   ประกอบด้วย 
   1. นายวรรณวิทย์   ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวศิริเพ็ญ   หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5. นางอัมพร   แสงจันทร์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   6. นางกาญจนา  ชูเมฆา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   7. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   8. นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครูช านาญการ  กรรมการ 
   9. นายวิเชียร   บุญรัตน์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10. นางสาวเกศริน   สิทธิฤกษ์ คร ู   กรรมการ 
   11. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   12. นางสาวมัตถกาญจน์   เอียดด า ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   13. นางสาวณฐลิล   ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   14. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   15. นายชิตพล  เต็มนา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   16. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
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   17. นายศรีหราช   ขุนทอง คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   18. นายวรัญญู  ทะเดช  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.1.10  การติดต่อราชการของบุคคลภายนอก   ประกอบด้วย 
   1. นางขนิษฐา  ใจดี  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2. นางจรรยพร  แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   3. นางจ าเนียร  เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   4. นางอรสา   บุญรินทร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   5. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   6. นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   8. นางเอ้ือมเดือน   สุริยะย์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   9. นางจิราพร   ควนวิไล  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10. นางอัมพร   แสงจันทร์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   11. นายฤชายุส  พลายด้วง ครูช านาญการ  กรรมการ 
   12. นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครูช านาญการ  กรรมกา  
   13. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู   กรรมการ 
   14. นางสาวจิราวรรณ   บัวเกตุ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

   15. นางสาวธัญชนก   คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   16. นางสาวนุชฎา  จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.1.11  การคัดกรองข้อมูลบุคคลในครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยง การเดินทางต่างพื้นที่
หรือพื้นที่เสี่ยง   ประกอบด้วย 
   1. นางสาวธนพร   ทองลมุล หัวหน้าระดับชั้น ม.1 ประธานกรรมการ 
   2. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์ รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 กรรมการ 
   3. นางสาวภาวณี  ดา่นศิระวานชิย์ หัวหน้าระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
   4. นางสาวสุปราณีต  ปานมา รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2 กรรมการ 
   5. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล หัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
   6. นางชัชฎา  เทพอ านวย  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3 กรรมการ 
   7. นางจรรยพร  แจ้งจุล  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการ 
   8. นางอรอุมา   นิตย์วิมล  หัวหน้าระดับชั้น ม.5 กรรมการ 
   9. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ หัวหน้าระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
   10. นางขนิษฐา  ใจดี  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.6 กรรมการ 
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   11. ครูที่ปรึกษาทุกคน     กรรมการ 
   12. นางอัมพร  แสงจันทร์  หัวหน้าระดับชั้น ม.4 กรรมการและเลขานุการ 
   13. นายสิทธิชัย  พรรณวิชัย ครอัูตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   14. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครอัูตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 5. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  มีหน้าที่ ปฏิบัติการสอนตามรายวิชาที่ก าหนด มีการ
เตรียมการสอน ศึกษาหลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ด าเนินการสอนตามตารางที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ท าการวัดผลและประเมินผลรายวิชา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยา
คาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และปฏิบัติตามแนวทางตามแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563  ประกอบด้วย 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1. นางสุพัตรา  ไกรหา    
   2. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน   
   3. นางสาวธนพร  ทองลมุล          
   4. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง    
   5. นางสาวจิราวรรณ  บวัเกตุ   
   6. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ   
   7. นายภัทรกร   ศิริรัตน ์    
   8. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    1. นายฤชายุส  พลายด้วง      
    2. นางสาวอุทัยวรรณ   สงัคานาคิน   
    3. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา   
    4. นางอรอุมา  นิตย์วิมล    
    5. นางสาวรชัดาภรณ์   ศิริค า    
    6. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์   
    7. นางสาวสุปราณีต  ปานมา        
    8. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์     
    9. นางกาญจนา   ชูเมฆา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   1. นางขนิษฐา  ใจดี    
   2. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว    
   3. นางอัจฉรา  ไชยทอง    
   4. นางมณฑา  แก้วมณี    
   5. นางชัชฎา  เทพอ านวย  
   6. นางศันสนีย์  สมสีแสง  
   7. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  
   8. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

     1. นางเพ็ญนภา   สุคตะ   
     2. นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์  
     3. นางสมจิตร   คงทองเอียด         
     4. นางสมใจ   ทรงประดิษฐ์   
     5. นางสาววันทนา   หนนูะ    
     6. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  
     7. นางสาวฐาปณี  วงศส์วัสดิ์    
     8. นายสาธร  มหาสวัสดิ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี (ต่อ) 
   9. นางสาวเกศริน  สิทธิฤกษ์  
   10. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ 
   11. นายศรีหราช   ขนุทอง  
   12. นางสาวชนกนาฏ   กาญจนภักดิ์ 
   13. นายวรัญญู  ทะเดช   
   14. นางสาววจิรา  สงัข์ทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ต่อ)  

     9. นางสาวณฐลลิ  ฤทธิชัย   
     10. นางเกวลนิ   เกตุแก้ว 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   1. นายวรรณวิทย์   ควนวไิล  
   2. นางสาวจิรา  จริตงาม   
   3. นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน ์  
   4. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  
   5. นางอัมพร   แสงจันทร์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     1. นายวิระ   พูนเอียด   
     2. นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  
     3. นายสมคิด   สุวรรณรัตน ์  
     4. นายค ารพ   รอดสง   
     5. นางรองรัก   สุวรรณรัตน์  
     6. นางสาวปลีรัตน์   เกลี้ยงจันทร์ 
     7. นายชิตพล  เต็มนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
   1. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว   
   2. นายสาโรจน์  รัตนค า  
   3. นายสานิตย์  แจ้งจุล    
   4. นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์   
   5. นางจรรยพร  แจ้งจุล  
   6. นางจิราพร  ควนวิไล   
   7. นางฉลวย  หนูจันทร์  
   8. นายวิเชียร  บุญรัตน ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นางปิยนุช  มามาก    
  2. นางลภารัตน์  รอดสง    
  3. นางเอ้ือมเดอืน  สุริยะย์    
  4. นางสาวรอซานี  อนุพนัธ์   
  5. นางสาวธันยช์นก  สุมาลี   
  6. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า  
  7.  นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  
  8. Mr. Bernard GalangLatoZa JR.  
  9. นางสาวจันทร์จิรา  บัวทอง  

    

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 

 
 
 
 
 

(นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 


