
 
 
 
 
 

คำส่ังโรงเรียนทุงสงวิทยา 
ท่ี   ๔๐๑/ 2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนนิงาน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๗๐ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

*************************** 
 
 ดวยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ไดขอความอนุเคราะห          
ใชสถานท่ีโรงเรียนทุงสงวิทยา  เพ่ือเปนสนามกลางการแขงขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ปการศึกษา 2565 ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น 
 เพื่อใหการอนุเคราะหและสนับสนุนหนวยงานทางการศึกษาดังกลาว เกิดความสะดวกคลองตัวและ
เกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 วรรค แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และความในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหนาที่ อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประสานงาน ใหคำปรึกษาและ
การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการฝายตางๆ ตลอดจนรวมแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางการดำเนินการ
กิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย 

1.1 นายจิรัฏฐ  รัตนพันธ   ผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
1.2 นางณภัทร   เมืองไทย   รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา       รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค   รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา  กรรมการ 
1.4 นายสนธญา  ทรงทอง   รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา  กรรมการ 
1.5 นายสุชาติ   โรวัฒน   ครูผูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.6 นางสาวนวียา  ปกษิณ     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการดำเนินการ มีหนาที่ ดูแลความเรียบรอยทุกภาคสวน ประสานงานกับองคกร
ภายนอกในการขอความรวมมือในดานตางๆ รวมท้ังประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ในทุกกรณี  ประกอบดวย 

2.1 นายสนธญา  ทรงทอง    รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.2 นายสุชาติ  โรวัฒน ครูผูปฏิบติัหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวสุทธินี   ทวนดำ     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 
2.4 นางอมรรัตน    แขดวง     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 



2.5 นางสาวสุกัญญา  ทองเพ่ิม  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 
2.6 นางรจันา  ประจักษวงศ     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 
2.7 นายกิจศักดิ์    ชูศรี     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 
2.8 นางบุษบา  สุทธิมาศ         ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 
2.9 นายณัฐพันธ   ซงากรณ     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 
2.10 นางสาวธันยชนก สวุรรณมุณี  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๒.๑๑ นางปรียา   บุญใหผล           ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๒.๑๒ นางจิตติมา  จูท่ิน               ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๒.๑๓ นายเศณวี  อ่ำครอง           ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  มีหนาท่ี วางแผนการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานของโรงเรียน
ทุงสงวิทยา ประกอบดวย 

3.1 นางณภัทร  เมืองไทย  รองโรงเรียนทุงสงวิทยา             ประธานกรรมการ 
3.2 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค  รองโรงเรียนทุงสงวิทยา            รองประธานกรรมการ 
3.3 นางอมรรัตน  แขดวง  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา            กรรมการ 
3.4 นางกาญจนา  เลิศล้ำ              ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา           กรรมการ 
3.5 นางณิชกมล  รัตนพันธ  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา                    กรรมการ 
3.6 นางพรทิพย  เชยบัวแกว           ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา           กรรมการ 
3.7 นายณัฐพันธ  ชงากรณ  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา                 กรรมการ 
3.8 นายอิทธิพล  เพียรสกุล  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา                 กรรมการ 
3.9 นางวันเพ็ญ  ชุมพรอมญาติ        ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวนวียา  ปกษิณ   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวพัณณิตา  กิจคาม     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๑๒ นายภาคภูมิ  สืบกระพันธ     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๑๓ นายพิชิต  ไชยมงคล     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๑๔ นายธนกร  แกววิหค     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาววณิชชา  สอน  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวชนิกานต  หนูเกลี้ยง    นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวเบญญาภา  พรหมอินทร นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวสรนันท  ศรีนาค    นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวรัตนชนก  สังขแกว   นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวสรัญยา  บุญชยั    นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวปภฏัฐากรณ  เพ็ชรคง  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวจิราภา  นุนพันธ         นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวชนนิกานต  รัตนมณี     นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๒๔ นางสาวศิริลักษณ  มณีฉาย นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ 
๓.๒๕ นางปวีณนุช  แปนแกว  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา              กรรมการ  
๓.๒๖ นางปรียา  บุญใหผล  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 



 
4. คณะกรรมการตอนรับแขกผูมีเกียรติ มีหนาท่ี  จัดเตรียมสถานท่ีรับรอง อาหารวางรับรอง แขกผู

มีเกียรติท่ีมารวมในพิธีเปดงาน  (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) ประกอบดวย 
4.1 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค     รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา     ประธานกรรมการ 
4.2 นางณภัทร  เมืองไทย     รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางลมัย  รัตนมณี  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา           กรรมการ 
 4.4 นางน้ำทิพย เพ็ชรมณี  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา           กรรมการ 
 4.๕ นางสุภาพร  ไชยรัตน  เจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ  
 ๔.๖ นางสาวพิมพชนก นำนาผล เจาหนาท่ีสารบรรณโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
 ๔.๗ นางปวีณนุช  แปนแกว  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา             กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการฝายสถานที่  มีหนาท่ีประสานงานกับผูรับผิดชอบฝายสถานที่ของสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ และดำเนินการจัดสถานที่เวทีกลาง
หอประชุมควนกรด ประกอบดวย 
5.1 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค  รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา    ประธานกรรมการ 
5.2 นายสันต   จันทนะทรัพย            ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา            รองประธานกรรมการ 
5.๓ นางพรทิพย  เชยบัวแกว            ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๕.๔ นางวันเพ็ญ  ชุมพรอมญาติ         ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๕.๕ นายนรินทร  จันทรอุดม  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๕.๖ นายนพวิทย  แซภู  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๕.๗ นายวิษณุ  ผองฉาย  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
๕.๘ นางปรียา  บุญใหผล  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการฝายหารายได  มีหนาท่ี ประสานรานคาท่ีจะเขามาจำหนายสินคาในงาน จัดเก็บ
คาบริการ ควบคุมดูแลความเรียบรอย และอำนวยความสะดวกตางๆ  ประกอบดวย 
6.1 นางสุทธิตา ศรีบุญนาค  รองผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา    ประธานกรรมการ 
6.2  นายสุชาติ  โรวัฒน           ครูผูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
6.3 นางสาวอุมาภรณ  กระออมกาญจน ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา           กรรมการ 
6.4 นางณัฐวดี  แสงปอม  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา          กรรมการ 
๖.๕ นางวารุณี จินดาวงศ  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา          กรรมการ 
๖.๖ นางจิรนันท แซมมงคล  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา         กรรมการ 
๖.๗ นางจิตรัตน ทิพยสุขุม  ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา         กรรมการ 
6.๘ นางสุภาพร  มณีโชติ                 ครโูรงเรียนทุงสงวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมการฝายจราจรและดูแลความสงบเรียบรอย  มีหนาท่ี ออกแบบ วางแผนการจราจร 
ท่ีจอดรถ และดูและความสงบเรียบรอย ประกอบดวย 
7.1 นายสุชาติ   โรวัฒน  ครูผูปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
7.2 นายณัฐพันธ    ซงากรณ  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 
7.3 นายวิษณุ     ผองฉาย  ครูอัตราจางโรงเรียนทุงสงวิทยา  กรรมการ 



7.4 นายวัฒนา    วัฒนศิริ  ครูอัตราจางโรงเรียนทุงสงวิทยา  กรรมการ 
7.5 นายพลวัฒน   แกวประสม ครูอัตราจางโรงเรียนทุงสงวิทยา  กรรมการ 
7.6 นายธีรเชษฐ    ทุนสันเทียะ นักการโรงเรียนทุงสงวิทยา  กรรมการ 
7.7 นายสมพร  ชางอินทร พนักงานขับรถโรงเรียนทุงสงวิทยา  กรรมการ 
7.8 นายสมนึก   ราษฎร   จนท.รักษาความปลอดภยัโรงเรียนทุงสงวิทยา กรรมการ 
7.9 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนทุงสงวิทยา จำนวน 6 นาย  
7.9 นายเศณวี    อ่ำครอง  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 

  
๘. คณะกรรมการฝายประสานงานประจำอาคาร  มีหนาที่ ดูแลใหความชวยเหลือ อำนวยความ

สะดวกประจำอาคารเรียนในระหวางการแขงขันทักษะ ประกอบดวย 
 ๘.๑ คณะกรรมการประจำอาคาร ๑ 

• สนามแขงขันกลุมสาระฯ การงานอาชีพ (บริเวณใตถุนอาคาร ๑) ประกอบดวย  
๑. นางสาวสุทธินี        ทวนดำ     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
๒. นางสาวอุมาภรณ    กระออมกาญจน ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 

• สนามแขงขันกลุมสาระคณิตศาสตร (ชั้น ๒ และ ๓) ประกอบดวย 
๑. นางอมรรัตน    แขดวง   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
๒. นางศุภณัฏฐ   สิริกาญจน  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 

• สนามแขงขันกลุมสาระภาษาตางประเทศ (ชั้น ๔) ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวสุกัญญา    ทองเพ่ิม  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๒. นางสาวกมลเนตร   เดชสถิตย  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวทิยา  จำนวน  1  คน 
 ๘.๒ คณะกรรมการประจำอาคาร ๒  

• หองสมุด (ฝายทะเบียนการแขงขัน) ประกอบดวย 
  ๑. นางรัจนา         ประจักษวงศ  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๒, นางสาวมณฤดี   วงศเมฆ   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 

• สนามแขงขันกลุมสาระฯวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
๑. นายกิจศักดิ์    ชูศรี   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
๒. นางสาวนวียา  ปกษิณ   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 

 ๘.๓ คณะกรรมการประจำอาคาร ๓  

• สนามแขงขันขับรองเพลง (เวทีใตถุนอาคาร และหองโสตทัศนศึกษา) ประกอบดวย 
  ๑. นางบุษบา  สุทธิมาศ   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๒. นายพลวัฒน  แกวประสม   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 



 

• สนามแขงขันทัศนศิลป (หองเรียนชั้น ๒) ประกอบดวย 
  ๑. นายณัฐพันธ   ซงากรณ   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๒. นางสาวพัณณิตา  กิจคาม   นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 

• สนามแขงขันกลุมสาระฯภาษาไทย (หองเรียนชั้น ๓) ประกอบดวย 
  ๑. นางสาวธันยชนก    สวุรรณมุณี  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๒. นางสาวรัตนชนก    สังขแกว  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 
 ๘.๔ คณะกรรมการประจำโรงยิมเนเซ่ียม (สนามแขงขันกลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  
            และโครงงาน) ประกอบดวย  
  ๑.  นางปรียา          บุญใหผล     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  2.  นายนพวิทย       แซภู     ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 
 ๘.๕ คณะกรรมการประจำอาคารโรงฝกงาน (สนามแขงขันทัศนศิลป) ประกอบดวย  
  ๑.  นางจิตติมา         จูท่ิน   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  2.  นายอิทธิพล       เพียรสกุล  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 
 ๘.๖ คณะกรรมการประจำอาคารพิพิธภัณฑ (สนามแขงขันดนตรีไทย) ประกอบดวย  
  ๑.  นายสุชาติ          โรวัฒน   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  2.  นายพินิจ            เทพมณี  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๓. สภานักเรียนโรงเรียนทุงสงวิทยา  จำนวน  1  คน 
 ๘.๗ คณะกรรมการประจำหอประชุมควนกรด (สนามแขงขันดนตรีสากล,นาฏศิลป)   
            ประกอบดวย  
  ๑.  นายเศณวี         อ่ำครอง   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  2.  นายวัฒนา       วัฒนศิริ   ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
  ๓. นางณิชกมล       รัตนพันธ  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา 
 
๙. คณะกรรมการฝายพยาบาล  มีหนาท่ี  ดูแลใหความชวยเหลือ อำนวยความสะดวกใหการปฐม

พยาบาล นักเรียนท่ีมารวมกิจกรรม ตลอดการจัดกิจกรรม ประกอบดวย 
     ๙.๑ นางเพ็ญศรี หนูหนอง ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา ประธานกรรมการ 
     ๙.๒ นางกัลยา พรมทิพย ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา รองประธานกรรมการ 
     ๙.๓ นายอดิศร อินทรสุวรรณ ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
๑๐. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและถายภาพ มีหนาท่ี บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

บรรยากาศภายในกิจกรรม ตลอดการจัดงาน และจัดทำประมวลภาพกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธทางเว็บไซต
และเว็บเพจของโรงเรียน  ประกอบดวย 

 



  ๑๐.๑ นายอิทธิพล  เพียรสกุล  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา        ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นายพินิจ   เทพมณี  ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา           รองประธานกรรมการ 
  ๑๐.๓ นายวิษณุ   ผองฉาย    ครูอัตราจางโรงเรียนทุงสงวิทยา   กรรมการ 

     ๑๐.๔ นายวัฒนา  วัฒนศิริ    ครูอัตราจางโรงเรียนทุงสงวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบเพ่ือเกียรติยศของโรงเรียนทุงสงวิทยา  
และเปนประโยชนสูงสุดตอทางราชการสืบไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

ลงชื่อ       
                                       (นายจิรัฏฐ  รัตนพันธ) 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


