
1 
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ที ่ ๙๕ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรศึกษำรำยกรณี (Case  Study) 
 เพื่อพัฒนำนักเรียนรอบด้ำน 

 

   โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษารายกรณี (Case  Study) เพ่ือ
พัฒนานักเรียนรอบด้าน อันเป็นแนวทางน าไปสู่การส่งเสริมหรือการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและ       
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษารายกรณี (Case  Study) เพ่ือพัฒนา
นักเรียนรอบด้าน  ในวันที่  ๒๑  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๔  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การด าเนินงานของทุกกิจกรรมประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้    
จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญ้ติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มาตรา 39 พระราชบัญญ้ติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานใน
หน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้    

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก ประสานงานและก ากับดูแลให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
        ๑. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ           รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางณภัทร เมืองไทย รองผู้อ านวยการ           กรรมการ 
        ๔. นายวิฑูรย์ ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
        ๕. นายสุชาติ โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
        ๖. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
        ๗. นางลมัย รัตนมณ ี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  โสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภำพกิจกรรม    มีหน้าที่  จัดสถานที่อบรมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จัดเตรียมเครื่องเสียงและสื่อต่างๆ  และบันทึกภาพ
กิจกรรมตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
       ๑. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
       ๒. นายสันติ์  จันทนะทรัพย์    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายกิจศักดิ์  ชูศรี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
       ๔. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
       ๕. นายธีรเชษฐ ์  ทุนสันเทยีะ ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ  
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       ๖. นางเพ็ญศร ี  รัตนสุภา ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
       ๗. นายวัฒนา  วัฒนศิริ    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
       ๘. นายเศณวี  อ่ าครอง    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิทยำกร  มีหน้าที่  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และเป็นวิทยากรร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษารายกรณี  (Case  Study) เพ่ือพัฒนานักเรียนรอบด้าน  ประกอบด้วย 
      ๑. นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ           ประธานกรรมการ 
      ๒. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณ ี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
      ๔. นางสาวกาญจนา  คงชนะ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
๔. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรกำรอบรม  มีหน้าที่ จัดท าเอกสารประกอบการอบรมให้เรียบร้อยและเพียงพอ    
ประกอบด้วย 
       ๑. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางจิตติมา  จู้ทิ่น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางอัฉราภรณ์  คงแป้น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
       ๔. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
       ๕. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์     ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
๕. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนกำรอบรม  มีหน้าที่ จัดท าแบบลงทะเบียนการอบรม  รับลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
และสรุปยอดผู้เข้ารับการอบรม เก็บรวบรวมเพ่ือสรุปส่งเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
        ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
        ๒. นางลมัย  รัตนมณ ี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
        ๔. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและเลขานุการ 
 
๖. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน  มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน  
ส าหรับผู้เข้าอบรม  ประกอบด้วย 
        ๑. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
        ๒. นางลมัย  รัตนมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวน้ าทิพย์    แก้วประโชติ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
        ๔. นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
        ๕. นางณิรดา  จงจิตร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
        ๖. นางสภุาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
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        ๗. นางสาวนภิาพร  ภักดีชน  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
        ๘. นางสาวสุทธิน ี  ทวนด า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร  มีหน้าที ่จัดท าเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 

       ๑. นางสาวกาญจนา  คงชนะ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสาวน้ าทิพย์  แก้วประโชติ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นางจีราวรรณ  บุญคุ้ม  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
       ๔. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
       ๕. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณ ี  ครโูรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ เป็นพิธีกร   จัดท าค ากล่าวเปิด-ปิดการอบรม  ประกอบด้วย 
        ๑. นางกฤติกา  จ านง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
        ๒. นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
        ๔. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าที่  ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย 
๑. นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ           ประธานกรรมการ 
๒. นางวารุณี  จินดาวงศ ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔.  นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๕. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ

  
 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยเข้ำร่วมอบรม  มีหน้าที่  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษารายกรณี  
(Case  Study) เพ่ือพัฒนานักเรียนรอบด้าน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประกอบด้วย 

     ๑๐.๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษารายกรณี  (Case  Study) เพ่ือพัฒนา
นักเรียนรอบด้าน 
          ๑. นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ           ประธานกรรมการ 
          ๒. นางณภัทร  เมืองไทย รองผู้อ านวยการ           รองประธานกรรมการ 
          ๓.  นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
  ๔.  นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๕.  นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวกาญจนา คงชนะ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๗.  นางจินดา  ไตรภูมิ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
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 ๘.  นางเพ็ญศรี  หนูหนอง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๙.  นางสุวิไล  กันตังกุล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๐.  นางกาญจนา เลิศล้ า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๑. นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวกัญญารัตน์ ทองค า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณ ี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๔. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๕. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

๑๖. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๗. นางวารุณี  จินดาวงศ ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๒๐. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๒๑. นายพินิจ  เทพมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๒๒. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๒๓. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวรัติยา ทองสีนุช ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

๒๕. นางฐิรกานต์  สุขยา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๖. นางอัฉราภรณ์ คงแป้น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๗. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๘. นางสุเจตน์  บุญปล้อง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๒๙. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๐. นางณิรดา  จงจิตร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๑. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๒. นายกิจศักดิ์  ชูศรี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๓. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๔. นางจิตติมา  จู้ทิ่น  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๕. นางปรียา  บุญให้ผล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๖. นางนัชพร  ก าเนิดรักษา ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๗. นางกฤติกา  จ านง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๘. นางกัลยา  พรมทิพย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๓๙. นางสาวสุวดี  เงินถาวร ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๐. นางไพรวรรณ เพชรสงค์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๑. นางฤดี  ทองเนื้อห้า ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
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๔๒. นายสันต์  จันทนทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๓. นางสาวสุทธินี ทวนด า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๔. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๕. นางณิชกมล  รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๖. นางบุษบา  สุทธิมาศ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๗. นายเศณวี  อ่ าครอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๘. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๔๙. นายวิษณุ  ผ่องฉาย  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
๕๐. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
๕๑. นางกุลยา  รักเพชร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการ 
๕๒. นางสาวน้ าทิพย์ แก้วประโชติ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการ 
๕๓. นายนพวิทย์  แซ่ภู่   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการ 
๕๔. นางปวีณน์ุช  แป้นแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๕๕. นางลมัย  รัตนมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าที่  สรุปผลและจัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการอบรมเป็นรูปเล่ม 
เสนอต่อฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 
      ๑. นางสุทธิตา  ศรบีุญนาค รองผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ 
      ๒. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา       รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางลมัย   รัตนมณ ี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการ  
      ๔. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
      ๕. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณ ี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์            
ต่อทางราชการต่อไป 

                      ประกาศ  ณ วันที่   ๙    เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                         
         (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 


