
 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี 
……………………………………………………………………………………………… 

 

  ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ก าหนดจัดงานท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ   

50 ปี  ในวันจันทร์ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าว ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย   
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
เรื่อง การมอบอ านาจบังคับบัญชาของข้าราชการ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
109/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า
ค าสั่งที่ 1763/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
       1. นายประดิษฐ์  ทองค าปลิว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
          ประธานกรรมการ 
       2. นายไสว  คงสวัสดิ์   อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 3. นายเสริญ  แต้มแก้ว  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 4. นายปิยะ  ชนะศักดิ์                   อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
 5. นายสุนทร  มากชู   อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
 6. นายเผดิม  แซ่ตั่น       อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
                7. นายสันติ  ค านวณศิลป์  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
       8. นายสุรชัย  ทองพันธุ์  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
  9. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
  10. นายอาคม     จันทร์นวล  ผู้แทนองค์กรศาสนา       กรรมการ 
  11. นางอารมย์   มีชนะ  ผู้แทนองค์กรศาสนา       กรรมการ 
  12. นายชัยรัตน์   รัตนะมาศ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
  13. นายรวมวุฒ ิ แก้วไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
 14. นายเจตน์  พงศาปาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
                 15. นายนิยม  คงเมฆ  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 16. นายจิรศักดิ์  ข้องจิตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
                17. นางไพเราะ  จันศรีคง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
                18. นางบุญยัง   สิงห์ทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  19. นางสายพิน  สรรพกิจไพศาล ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 



 
 

                 20.  นางปภาว ี เมืองทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
       21.  นายประพันธ์โชค  เสนาชู ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
                22.  นางวิมล  หนูชุม            ผู้อ านวยการโรงเรียน            กรรมการและเลขานุการ 
       23.  นายวรรณวิทย์    ควนวิไล กลุ่มส านักงานผู้อ านวยการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 2. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่อ านวยความสะดวก ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้การด าเนินงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1. นางวิมล  หนูชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
 4. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
 5. นางจิราพร  ควนวิไล  คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวธนพร  ทองลมุล  คร ู      กรรมการ 
 7. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  คร ู   กรรมการ 
 8. นางอรสา  บุญรินทร์  คร ู   กรรมการ 
 9. นางขนิษฐา  ใจดี   คร ู   กรรมการ 
 10. นางอัจฉรา  ไชยทอง  คร ู   กรรมการ 
 11. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  คร ู   กรรมการ 
 12. นายสาโรจน์  รัตนค า  คร ู   กรรมการ 
 13. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 3. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ มีหน้าที่ ก าหนดกิจกรรม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 
 1. นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางอรสา  บุญรินทร์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  ใจดี   คร ู    รองประธานกรรมการ   
 4. นางจิราพร  ควนวิไล  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 5. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 6. นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 7. นางปิยนุช   มามาก  คร ู    กรรมการ 
 8. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  คร ู    กรรมการ 
 9. นางอัจฉรา  ไชยทอง  คร ู    กรรมการ 
 10. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  คร ู    กรรมการ 
 11. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง คร ู    กรรมการ 
 12. นางสุพัตรา  ไกรหา  คร ู    กรรมการ 
 13. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ คร ู    กรรมการ 
 14. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ คร ู    กรรมการ 



 
 

 15. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน คร ู    กรรมการ 
 16. นายสาโรจน์  รัตนค า  คร ู    กรรมการ 
 17. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน คร ู    กรรมการ 
 18. นางสาวสุปราณีต ปานมา  คร ู    กรรมการ 
 19. นางกาญจนา  ชูเมฆา  คร ู    กรรมการ 
 20. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  คร ู    กรรมการ 
 21.  นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู    กรรมการ 
 22.  นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
 23.  นางสาวธนพร  ทองลมุล  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 24.  นางอรอุมา   นิตย์วิมล  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 25.  นางอัมพร   แสงจันทร์  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 26. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 27. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน มีหน้าที่ คัดเลือกนักเรียนจ านวน 200 คน เข้าหอประชุม  และดูแล
นักเรียนที่อยู่ด้านนอกหอประชุมให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวธนพร  ทองลมุล  คร ู    ประธานกรรมการ 
  2. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครู     กรรมการ 
  4. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  คร ู    กรรมการ 
  5. นางอัมพร  แสงจันทร์  คร ู    กรรมการ 
              6. นางสาวจิรา  จริตงาม  คร ู    กรรมการ 
 7. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
  8. นายวรัญญู  ทะเดช  คร ู    กรรมการ 
  9. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู    กรรมการ 
 10. นายฉลองชัย  ละม้าย  คร ู    กรรมการ 
 11. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 12. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น      กรรมการ 
 13.  นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
           

  5. คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขกผู้มีเกียรติ มีหน้าที่ ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ครูเก่า ผู้น า
ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอชะอวดและแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย 
       1. นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์  รองผู้อ านวยการ     ประธานกรรมการ 
                2. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน คร ู    กรรมการ 
       3. นางชัชฎา  เทพอ านวย  คร ู    กรรมการ 
       4. นางกาญจนา  ชูเมฆา  คร ู    กรรมการ 



 
 

       5. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  คร ู    กรรมการ 
       6. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 

      7. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
       8. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  คร ู    กรรมการและเลขานกุาร 
           

  6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ดูแลความสะอาด หอประชุม ห้องน้ า ตัดหญ้า จัดโต๊ะ-เก้าอ้ีรับประทาน
อาหารส าหรับแขกผู้มีเกียติ จัดเตรียมสถานที่ท าบุญวันสถาปนาโรงเรียน ประกอบด้วย 
       1. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร  บุญรัตน์  คร ู    กรรมการ 
 3. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู             กรรมการ 
 4. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู                                กรรมการ 
 5. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ                         กรรมการ 
 6. นายถาวร  สังแป้น  ช่างไฟฟ้า   กรรมการ 
 7. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   กรรมการ 
 8. นายประยงค์  ช านาญแป้น  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 9. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 10. นายสิงหรา  แสงจันทร์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 11. นายจ าลอง  อ้นประวัติ  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 12. นายสาโรจน์  รัตนค า  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

 7. คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่ มีหน้าที่จัดเตรียมตกแต่งเวที จัดเตรียมริบบิ้น แบ็คดรอป 
เปิดอาคารโดม สถานทีแ่จกันดอกไม้ที่โต๊ะประธาน โต๊ะหมู่บูชา ศาสนพิธี  จัดท าแบ็คดรอปหอประชุม ติดแผ่นป้าย 
ไวนิล ประกอบด้วย 

 

     1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  คร ู    ประธานกรรมการ  
     2. นางสาวธนพร  ทองลมุล  คร ู    รองประธานกรรมการ 
     3. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  คร ู    กรรมการ 
     4. นางจิราพร  ควนวิไล   คร ู    กรรมการ  
   5. นางขนิษฐา  ใจดี   คร ู    กรรมการ 

 6. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  คร ู    กรรมการ 
  7. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ คร ู    กรรมการ 
   8. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  คร ู    กรรมการ 
  9. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  คร ู    กรรมการ 
  10. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  คร ู    กรรมการ 
   11. นางสาวจิรา  จริตงาม  คร ู    กรรมการ 

 12. นางสาวธันย์ชนก  สุมาล ี  คร ู    กรรมการ 



 
 

  13. นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า คร ู    กรรมการ 
  14. นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  คร ู    กรรมการ 

 15. นายวรัญญู  ทะเดช  คร ู    กรรมการ 
  16. นางสาวภัสศร  สมทรัพย์  คร ู    กรรมการ 
  17. นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  18. นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  19. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 20. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 21. นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 22. นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

 23.  นักเรียนนักดนตรี      กรรมการ 
  24. คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
  25. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
    26. นางศันสนีย์  สมสีแสง  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

   27. นางอัมพร  แสงจันทร์  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
 

   8. คณะกรรมการฝ่ายดนตรี แสง เสียง การแสดง พิธีการ มีหน้าที่ ติดตั้ง ควบคุมเแสงเสียง ล าดับขั้นตอนการ
แสดงบนเวที และพิธีการ ประกอบด้วย 

 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน คร ู    กรรมการ 
 3. นางสาวนวิญญา  กุณฑล  คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสุพัตรา  ไกรหา  คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  คร ู    กรรมการ 
 7. นางสาวสุปราณีต  ปานมา  คร ู    กรรมการ 
 8. นายรัตนชัย   ตัญญะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 9. นางสาวขวัญจิรา  นวลแปน้ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 10. นายสุรกานต์   เกลี้ยงข า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 11. นางสาวณัฐฐินันท์   ด้วงชู ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 12. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
 13. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 14. นักเรียนดนตรี       กรรมการ 
 15. คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
 16. นางอัมพร   แสงจันทร์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 17. นางปิยนุช  มามาก  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
            



 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกรรมทางศาสนา มีหน้าที่ จัดตรียมพีธีรกรนิมนต์พระสงฆ์ ด าเนินการ
เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ประสานงานกับฝ่ายด าเนินการในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ คร ู    กรรมการ 
 3. นางปิยนุช  มามาก  คร ู    กรรมการ 
 4. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู             กรรมการ 
 5. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  คร ู             กรรมการ 
 6. นายไพฑูรย์  ขุนทอง  คร ู    กรรมการ 
 7. นายวรัญญู  ทะเดช  คร ู    กรรมการ 
 8. นายฉลองชัย  ละม้าย  คร ู    กรรมการ 
 9. นายนัยวัต  ราชยอด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 10.  นางสาวสุปราณีต ปานมา คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 11.  นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

10. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ จัดเตรียมช่อบูเก้ ของที่ระลึกประธาน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง   รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางอรสา  บุญรินทร์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางปิยนุช  มามาก  คร ู   กรรมการ 
 4. นางอัจฉรา  ไชยทอง  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  คร ู    กรรมการ 
 6. นางลภารัตน์  รอดสง  คร ู    กรรมการ 
 7. นางชัชฎา  เทพอ านวย  คร ู    กรรมการ 
 8. นางสมจิตร  คงทองเอียด  คร ู    กรรมการ 
 9. นางสุพัตรา   ไกรหา  คร ู    กรรมการ 
 10. นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์  คร ู    กรรมการ 
 11. นางมณฑา   แก้วมณี  คร ู    กรรมการ 
 12. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า คร ู    กรรมการ 
 13. นางเพ็ญนภา  สุคตะ คร ู    กรรมการ 
 14. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  คร ู    กรรมการ 
 15. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  คร ู    กรรมการ 
 16. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 17. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงช ู ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
                 18. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล ครผูู้ช่วย    กรรมการ 



 
 

 19. นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 20. นางสาววัชราภรณ์  ค าแหง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 21. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 22. นางสาวชนกนาฎ  กาญจนภักดิ์ คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

11. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร ประกอบด้วย 
   11.1 อาหารส าหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานภาคเช้า – เที่ยง  ประกอบด้วย 

 1. นางจิราพร  ควนวิไล  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  คร ู   กรรมการ 
 4. นางสาวสุกัญญา  นวนเสน  คร ู   กรรมการ 
 5. นางขนิษฐา  ใจดี   คร ู   กรรมการ 
 6. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  คร ู   กรรมการ 
 7. นางศันสนีย์  สมสีแสง  คร ู   กรรมการ 
 8. นางสาวจารุณี  นิยมญาติ  คร ู   กรรมการ 
 9. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู    กรรมการ 
 10. นางสาวจิรา  จริตงาม  คร ู    กรรมการ 
 11. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 12. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 13. นางสาวธัญชนก  คงภักดี  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
 14. นางนุชฎา  จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
 15. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   กรรมการ 
 16. คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
 17. นางสาวธนพร  ทองลมุล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 18.  นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 19. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   11.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหารส าหรับพระภิกษุ ประกอบด้วย 
 1. นางสาวธนพร  ทองลมุล  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3. นายไพฑูรย์  ขุนทอง  คร ู   กรรมการ 
 4. นายฉลองชัย  ละม้าย  คร ู    กรรมการ 
 5. นายศรีหราช  ขุนทอง  คร ู    กรรมการ 
 6. นายนัยวัต  ราชยอด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7. นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 8. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



 
 

 9. นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ   กรรมการ 
 10. นางเกวลิน  เกตุแก้ว  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   11.3 คณะกรรมการฝ่ายดูแลอาหาร เครื่องดื่ม นักกีฬา มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย  
 1. นางสาววจิรา  สังข์ทอง  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางเพ็ญนภา  สุคตะ  คร ู    กรรมการ 
 3. นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า  คร ู    กรรมการ 
 5. นายฉลองชัย  ละม้าย  คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร คร ู    กรรมการ 
 7. นายนัยวัต  ราชยอด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 8. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 9. นางสาวรวินันท์ ไพพูล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 10. นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 11. นายสุริยา  ตะลาสิริ  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 12. นางสาวนาถยา  แดงทองใส นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

 13. นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 14. นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

 15. นางสารัตทิกา  เพ็งจันทร์  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 16. นางสาวอัจฉรา  ประวัน  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 17. นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

 18. นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
     

 12. คณะกรรมการฝ่ายการเงินบัญชี มีหน้าที่จัดท าการเบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่างๆ และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานการจ่ายตามระเบียบการเงินพัสดุ ประกอบด้วย  
 1. นางจิราพร  ควนวิไล  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางศันสนีย์  สมสีแสง  คร ู    กรรมการ 
 3. นางอรอุมา  นิตย์วิมล  คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร คร ู    กรรมการ 
 7. นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการ 
 8. นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 

 13. คณะกรรมการฝ่ายจ าหน่ายเสื้อ 50 ปี มีหน้าที ่จ าหน่ายเสื้อที่ระลึก 50 ปี ให้แก่ผู้เข้ามาร่วมงาน และรวบรวม
เงินที่ได้จากการจ าหน่ายให้แก่ฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย   
 1. นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร คร ู    กรรมการ 
 3. นางสาวรวินันท์ ไพพูล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4. นางสาวบัณฑิตา  วงศ์อุทัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 5. นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 6. นางสาวปลีรัตน์ เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 7. นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 8. นายสุริยา  ตะลาสิริ  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 9. นางสาวนาถยา  แดงทองใส นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ  
 10. นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

 14. คณะกรรมการฝ่ายกีฬาสานสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดูแลนักกีฬา จัดเตรียมอุปกรณ์ ในการด าเนินการแข่งขัน 
ประกอบด้วย  
 1. นางรองรัก  สุวรรณรัตน์  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  คร ู    กรรมการ 
 3. นายสาโรจน์  รัตนค า  คร ู    กรรมการ 
 4. นายวิเชียร  บุญรัตน์  คร ู    กรรมการ 
 3. นายค ารพ  รอดสง  คร ู    กรรมการ 
 4. นายชิตพล  เต็มนา  คร ู    กรรมการ 
 5. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
 6. นายฉลองชัย  ละม้าย  คร ู    กรรมการ 
 7. นายนัยวัต  ราชยอด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 8. นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 9. นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 10. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

 15. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 1. นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นายสาธร  มหาสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
 3. นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
 4. นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 5. นางสาวขวัญจิรา  นวลแปน้ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6. นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 

 16. คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบจราจร   มีหน้าที่ดูแลความสะดวกเรียบร้อยและความปลอดภัยในการ  
เข้า – ออก ของผู้เข้าร่วมงานจัดระเบียบการจอดยานพาหนะให้เรียบร้อย ประกอบด้วย  
 

 1. นายชูศักดิ์   นวลจุ้ย  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา คร ู    กรรมการ 
 3. นักศึกษาวิชาทหาร  10 คน     กรรมการ 
 4. นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ   กรรมการ 
 5. นายวิโรจน์  เนตรสวุรรณ์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
 6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

  17. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลและสรุปผลรายงานการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
        1. นางอรสา  บุญรินทร์  คร ู    ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  คร ู    กรรมการ 

      3. นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
  

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เต็มก าลังความสามารถ  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  

 

 

  ประกาศ ณ วันที่  12  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
     

      

           (นางวิมล  หนชูุม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 

 


