
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
ที่  153 / 2560 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มท่ีใจ” 
                                                                  
                     เพ่ือใหการดําเนินงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มท่ีใจ”โดยมูลนิธิ
ตอตานการทุจริต รวมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในวันท่ี 29-30 กรกฎาคม 2560 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
อาศัยอํานาจตามความมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546ท่ี
แกไขเพ่ิมเติม   และมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายปรีชา  นาคศิริ  ผูอํานวยการ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาภาภรณ ชื่นมณี  ปฏิบัติหนาท่ีรองฯ  รองประธานกรรมการ    
3.   นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู ครู คศ. 3  กรรมการ 
4. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ. 3  กรรมการ 
5. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา   เจริญผล  ครู คศ. 1  กรรมการ 
6.   นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด ครู คศ. 1  กรรมการ  
7.   นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ประสานงาน กํากับ ติดตาม ดูแลและใหคําปรึกษาในการดําเนินงานแกคณะกรรมการ 
ฝายตาง ๆ ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2.1 คณะกรรมการรับลงทะเบียน  

1.  นางสาวอนงค  ดลชม  ครู คศ. 1  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ. 1  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครูผูชวย   กรรมการ 
4.  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    จัดทําเอกสารการรับลงทะเบียนของเยาวชนท่ีเขาอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี 
เริ่มท่ีใจ”  รับลงทะเบียน และรวบรวมขอมูลใหฝายประเมินผล 

 
2.2 คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 1. นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
 2. นายวัชรพงศ  บุญตน  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 
 3. นายนพพร  นามสวาง ครู คศ. 1  กรรมการ 
 4. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต พนักงานราชการ  กรรมการ 
 5. นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณICT เครื่องเสียง และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม สงฝายสรุปประเมินผลการ

ดําเนินงาน 
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2.3 คณะกรรมการฝายอาคารสถานท่ี 
1. นายนพพร  นามสวาง ครู คศ. 1  ประธานกรรมการ 
2. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด ครู คศ. 1   รองประธานกรรมการ 
3. นายโสภณ  วงษคงดี  ครู คศ. 1  กรรมการ 
4. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ ครูผูชวย   กรรมการ 
5. นายเอกลักษณ    เทศเล็ก  ครูผูชวย   กรรมการ 
6. นายวัชรพงศ  บุญตน  ครูผูชวย   กรรมการ 
7. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1. จัดเตรียมสถานท่ี ท่ีดําเนินกิจกรรม 
  2. จัดปายงานการอบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มท่ีใจ” 
 
2.4 คณะกรรมการนันทนาการ 

1. นายวัชรพงศ  บุญตน  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
2. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ พนักงานราชการ  รองประธานกรรมการ 
3. นายธนภูมิ  วงศเนียม นักเรียนชั้นม. 5  กรรมการ 
4. นายศิวกร  หิรัญรักษ นักเรียนชั้นม. 5  กรรมการ 
5. นายณัฐภัทร  สังขทอง  นักเรียนชั้นม. 4  กรรมการ 
6. นายนันทภพ  วงศพ่ึง  นักเรียนชั้นม. 4  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณท่ีใชในการบันเทิงเชนฉ่ิง กรับ กลองฯ และรวมนันทนาการกับทีมวิทยากร 
 
2.5 คณะกรรมการฝายปฏิคม 
 1. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวศิริพร  แทนทด  ครู คศ. 3  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร ครู คศ. 3  กรรมการ 
 4. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล  ครู คศ. 1  กรรมการ 
 5. นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครู คศ. 1  กรรมการ 
 6. นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ใหการตอนรับแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมงานและประสานงานกับฝายอาหารและเครื่องดื่ม  
 
2.6 คณะกรรมการฝายอาหาร และเครื่องดื่ม 

1. นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร ครู คศ. 3  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอรทัย  ฝายนา  ครูผูชวย   กรรมการ 
4. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ ครูผูชวย   กรรมการ 
5. นางเสาวลักษณ  คํามะโคตร ครู คศ. 1  กรรมการ 
6. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ประสานงานกับเจาหนาท่ี ท่ีทําอาหารม้ือกลางวันพรอมท้ังอาหารเบรคใหเพียงพอกับคณะ
วิทยากร คณะครู และเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ 
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2.7 คณะกรรมการประเมินผล 
 1. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 
 3. นางเสาวลักษณ  คํามะโคตร ครู คศ. 1  กรรมการ 
 4. นางสาวนุชนาถ  พานคํา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 5. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี    รายงานสรุปผลการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
  

    ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิด
ผลดีแกทางราชการตอไป 
 

    สั่ง   ณ   วันท่ี   17   กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 
       

   (นายปรีชา  นาคศิริ) 
    ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
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รายช่ือครูท่ีเขารวมกิจกรรม 
อบรมเยาวชนชอสะอาดโครงการ“ปลูกคนดี เริ่มท่ีใจ” 

ณ โรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
 
 
วันเสารท่ี 29 กรกฎาคม 2560 
 1. นางสาวอาภาภรณ ชื่นมณี 
 2. นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร 
 3. นางสาวศิริพร   แทนทด 
 4. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา เจริญผล 
 5. นายโสภณ  วงษคงดี 
 6. นางสาวนิรมล  ดอกดิน 
 7. นายเอกลักษณ เทศเล็ก 
 8. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ 
 9. นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต 
 10. นางสาวนุชนาถ พานคํา 

 
 
 

วันอาทิตยท่ี 30 กรกฎาคม 2560 
 1. นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร 
 2. นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู 
 3. นางเสาวลักษณ คํามะโคตร 
 4. นางสาวอนงค  ดลชม 
 5. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม 
 6. นางสาวจันทิมา สรรเสริญ 
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