
    

 

  
ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 

ที ่ 153 / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรมงำนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนักเรียน 

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

 เพื่อให้การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย              
การด าเนินงานของทุกกิจกรรมประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ที่วางไว้ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ท าหน้าที่
คณะกรรมการด าเนินงานในหน้าที่ต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้งานด าเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ประกอบด้วย 

๑. นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายวิฑรูย์    ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๓. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
4. นางวารุณี     จินดาวงศ ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
5. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
6. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ส ารวจรายชื่อและข้อมูลความสามารถพิเศษของนักเรียนจัดท าข้อมูล
ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน วางแผนการพัฒนาทักษะ
นักเรียน รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่างๆ สรุปรายงานผล ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุวดี    เงินถาวร คร ู    ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางจิตติมา   จู้ทิ่น  คร ู    กรรมการ 
๓. นายณัฐพันธ ์   ซงากรณ ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม คร ู    กรรมการ 
5. นายกิจศักดิ์     ชูศร ี  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวนิภาพร   ภักดีชน ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝึกซ้อมกิจกรรม  จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 3.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (เกม A-Math)  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุวด ี    เงินถาวร   คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางนัชพร   ก าเนิดรักษา คร ู    กรรมการ 
 3. นางกฤติกา   จ านง  คร ู    กรรมการ 
 4. นางกัลยา        พรมทิพย์ คร ู    กรรมการ 
 5. นางไพรวรรณ     เพชรสงค ์ คร ู    กรรมการ 
 6. นางอมรรัตน์       แขดวง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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 3.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 
  3.2.1 กลุ่มวิทยำศำสตร์  (โครงงำนวิทยำศำสตร์)  ประกอบด้วย 
  1. นายพิศิษฐ ์    ด าแกลี้ยง  คร ู    ประธานกรรมการ 
  2. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว คร ู    กรรมการ 
  3. นางสุเจตน์   บุญปล้อง คร ู    กรรมการ 
  4. นายกุลธนิต      ด้วงกูล คร ู    กรรมการ 
  5. นางพรทิพย์     เชยบัวแก้ว คร ู    กรรมการ 
  6. นางณิรดา       จงจิตร  คร ู    กรรมการ 
  7. นางวันเพ็ญ    ชุมพร้อมญาติ คร ู    กรรมการ 
  8. นางลมัย รัตนมณี  คร ู    กรรมการ 
  9. นางสาวศศิวิมล    กาฬคลอด นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
  10. นางสาวแพรวพร   ครนรายน์ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
  11. นางสาวมาริษา     เพ็งสขุ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
  12. นางสาวอัญชิษฐา     รัตนมณี  นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
  13. นายกิจศักดิ์     ชูศรี  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

  3.2.2 กลุ่มคอมพิวเตอร์  (โครงงำนคอมพิวเตอร์)  ประกอบด้วย 
  1. นางจิตติมา     จู้ทิ่น   คร ู    ประธานกรรมการ 
  2. นางอาทิตยา    เจ้ยทอง คร ู    กรรมการ 
  3. นางสาวศุภธิดา   คงวัดใหม่ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
  4. นางสาวชนาพร    จิตจ ารญู นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
  5. นางสาวอุบลรัตน์    เกลี้ยงคง นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
  6. นายอดิศร         อินทรสุวรรณ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 3. 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (เกม Crossword ครอสเวิร์ด)  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุกัญญา    ทองเพิ่ม  คร ู    ประธานกรรมการ 
  2. นางมยุรฉัฑฐ    เกื้อนุ้ย   คร ู    กรรมการ 
  3. นางจิรนันท์   แซมมงคล คร ู    กรรมการ 
  4. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ คร ู กรรมการ 
  5. นางสาวกมลเนตร   เดชสถิตย์    คร ู กรรมการ 
  6. นายพินิจ      เทพมณี คร ู กรรมการ 
  7. นางณัฐวดี     แสงป้อม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  8. นางวารุณี      จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 3.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (สวดมนต์ ท ำนองสรญัญญะ)  ประกอบด้วย 
  1. นางฐิรกานต์  สุขยา คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นางศุภณัฏฐ์     สิริกาญจน์ คร ู กรรมการ 
  3. นางสาวรัติยา   ทองสีนุช คร ู กรรมการ 
  4. นายสุชาติ      โรวัฒน์ คร ู กรรมการ 
  5. นางอัฉราภรณ์   คงแป้น คร ู กรรมการ 
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  6. นางสาวสุภาพร   มณีโชต ิ คร ู กรรมการ 
  7. นางกรณ์ภัสสรณ์    สุขรุ่งเรือง คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ (กำรฝึกซ้อมกีฬำมวยปล้ ำ)  ประกอบด้วย 
  1. นางปรียา     บุญให้ผล คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นายกฤษฎา     สังข์งาม นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
  3. นางสาวเกศินี     หอมละเอียด นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
  4. นายวษิณุพงศ์      ผ่องฉาย ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

3.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  (กำรแต่งค ำประพันธ์)  ประกอบด้วย 
  1. นางเพ็ญศรี    หนูหนอง คร ู ประธานกรรมการ 
  2. นางจินดา      ไตรภูมิ คร ู กรรมการ 
  3. นางสุวิไล     กันตังกุล คร ู กรรมการ 
  4. นางจินตรัตน์    ทิพย์สุขุม คร ู กรรมการ 
  5. นางสาวกัญญารัตน์    ทองค า คร ู กรรมการ 
  6. นางกาญจนา     เลิศล้ า คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.7 กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ (โครงงำนอำชีพ)  ประกอบด้วย 
  1. นายวิฑรูย์       ชุมข า ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
  2. นางฤดี         ทองเนื้อห้า คร ู กรรมการ 
  3. นายสันติ์       จันทนะทรพัย์ คร ู กรรมการ 
  4. นางสาวสุทธินี    ทวนด า คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
  3.8.1 สำระดนตรี  (ขับร้อง)  ประกอบด้วย 
  1. นางบุษบา      สุทธิมาศ คร ู ประธานกรรมการ 

  3.8.2 สำระนำฏศิลป์  (กำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดทักษะกำรแสดง)  ประกอบด้วย 
  1. นางณิชกมล     รัตนพันธ์ คร ู ประธานกรรมการ 

  3.8.3 สำระทัศนศิลป์  (กำรวำดภำพระบำยสี)   ประกอบด้วย 
  1. นายณัฐพันธ์   ซงากรณ์ ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
  2. นายเศณวี       อ่ าครอง คร ู กรรมการและเลขานุการ 

3.9 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น – ม.ปลำย)  ประกอบด้วย 
 1. นางมยุรฉัฑฐ    เกื้อนุ้ย คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นางฐิรกานต์    สุขยา คร ู    กรรมการ 
 3. นางจินดา        ไตรภูมิ คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวกมลเนตร   เดชสถิตย์ คร ู    กรรมการ 
 5. นางสาวกัญญารัตน์    ทองค า คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบและเกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียน
และทางราชการต่อไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   14    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

      
      (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 
 


