
 

 

ค ำส่ังโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 

ที่  74 /๒๕๖4 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรอบรมประชำธิปไตยในโรงเรียน 

****************************************** 

 ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดให้มีการอบรมเรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียน   
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาและส่งเส ริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนใน                       
วันท่ี 7 - 9 เมษายน 2564  ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพจึงแต่งต้ังบุคลากรผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดกิจกรรม  เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
ประกอบด้วย 
 ๑.1 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางณภัทร  เมืองไทย รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางสุธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
         1.4 นายวิฑูรย ์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
         1.5 นายสุชาติ  โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
 1.6 นางกาญจนา เลิศล้ า  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
         1.7 นายเศณวี       อ่ าครอง           ครู                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑  ฝ่ายประสานด้านสถานที่  มีหน้าท่ี จัดเตรียม ตกแต่งห้องอบรมให้พร้อมในการอบรมนักเรียน 

ประกอบด้วย 
 ๒.๑.๑ นายวิฑูรย์   ชุมข า  ครู ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ  
 ๒.๑.๒ นายเศณวี   อ่ าครอง            ครู      กรรมการ 
 ๒.๑.๓ นายสุชาติ   โรวัฒน์   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒  ฝ่ายพิธีกร  และวิทยากร  มีหน้าท่ี ด าเนินการและควบคุมกิจกรรมให้ด าเนินไปตามก าหนดการ   
ประกอบด้วย 
 ๒.๒.๑  นางกาญจนา    เลิศล้ า  ครู    ประธานคณะกรรมการ  

 ๒.๒.๒  กรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖3  กรรมการ 
 ๒.๓.๓  นางจีราวรรณ    บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.๓  ฝ่ายบันทึกภาพและเคร่ืองเสียง  มีหน้าท่ี บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม  และเตรียมเครื่องติดต้ังให้พร้อม    

ใช้งาน  ประกอบด้วย 
      ๒.๓.๑  นายเศณวี   อ่ าครอง            ครู    ประธานคณะกรรมการ 
      ๒.๓.๒  กรรมการสภานักเรียน           ปีการศึกษา  ๒๕๖3  กรรมการ 
      ๒.๓.๓  นายวัฒนา วัฒนกิจ             ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 



๒.๔   ฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี จัดการเบิก – จ่ายเงิน ตามโครงการ  
ประกอบด้วย 
 ๒.๔.๑ นางวารุณี   จินดาวงศ์     ครู   ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.๔.๒ นางสาวสุทธินี   ทวนด า   ครู   กรรมการ 
 ๒.๔.๓ นายสุชาติ   โรวัฒน ์  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕   ฝ่ายเอกสาร  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการจัดอบรม  และจัดท าเกียรติบัตร 
ประกอบด้วย 

๒.๕.๑ นางสาวสุทธินี   ทวนด า  ครู   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๕.๒ กรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖3   กรรมการ 
๒.๕.3 นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
๒.๕.๓ นางสาวกุลยา    รักเพชร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖   ฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน  มีหน้าท่ี รับลงทะเบียน  ดูแลนักเรียนให้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ประกอบด้วย 
  ๒.๖.๑ นายวิฑูรย์   ชุมข า  ครู   ประธานคณะกรรมการ 
  ๒.๖.๒ นางสาวสุทธินี   ทวนด า  ครู   กรรมการ  
  ๒.๖.3 นางกาญจนา   เลิศล้ า    ครู   กรรมการ 
  ๒.๖.4 นายสุชาติ   โรวัฒน ์  ครู   กรรมการ 

๒.๖.5 นางสาวกุลยา    รักเพชร  ครู   กรรมการ 
๒.๕.6 นายเศณวี   อ่ าครอง      ครู   กรรมการ 
๒.๓.7 นายวัฒนา วัฒนกิจ       ครู   กรรมการ 
๒.๖.8 นายณัฐพันธ์    ซงากรณ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓.9 นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๗   ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม  และสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
ประกอบด้วย 

 ๒.๗.๑ นายสุชาติ   โรวัฒน ์  ครู   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๖.2 นางกาญจนา   เลิศล้ า    ครู   กรรมการ 

  ๒.๗.3 นางสาวสุทธินี   ทวนด า  ครู   กรรมการ 
๒.๖.4 นางสาวกุลยา    รักเพชร  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕.5 นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียนและทาง
ราชการต่อไป 

 ส่ัง  ณ  วันท่ี  15  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
  

 
(นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 


