
 
 

 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 42/256๔ 

เรื่อง มอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนวันศุกร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 
 

  ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าสัปดาห์           
ทุกวันศุกร์ในชั่วโมงสุดท้าย เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้นของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อนักเรียน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗               
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้   

 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยชื่อ หมำยเหตุ 
1 21 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑. นายแดนชัย               วงคเ์วียน หัวหน้า 21 พฤษภำคม 2564  
 25 มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒. นางสาวจ าเนียร          ชูชว่ย ผู้ช่วย 1.นายแดนชัย  วงค์เวียน 
    ๓. นางสาวหนึ่งฤทัย         พทุธแก้ว ผู้ช่วย 2.นางสาวฏิชิรา  แจ่มหม้อ 
 6 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๔. นางเพชรดา               แนบเนียน ผู้ช่วย 3.นางสาวมณิสร   แซ่ยา่ง 
 10 กันยายน 2564 ๕. นางสาวฏิชิรา             แจม่หม้อ ผู้ช่วย 25 มิถุนำยน 2564 
    ๖. นางสาวปณัฏฐา          พึ่งพัก ผู้ช่วย 1.นางสาวจ าเนียร  ชูชว่ย 
  ๗. นางสาวมณิสร            แซย่่าง ผู้ช่วย 2.นางสาวหนึ่งฤทัย   พทุธแก้ว 
  ๘. นางสาวชืน่นภา          ดาบพระทิตย์ ผู้ช่วย 3.นางสาวณัฐกานต์   บญุนะ 
  9.นางสาวณัฐกานต์         บญุนะ ผู้ช่วย 4.นางสาวชืน่นภา   ดาบพระทติย์ 
  10.นางสาวธีรนชุ            แสนใจกล้า ผู้ช่วย 6 สิงหำคม  2564 
   ผู้ช่วย 1.นางเพชรดา   แนบเนยีน 
    2.นางสาวปณัฏฐา   พึ่งพัก 
    3.นางสาวธีรนชุ   แสนใจกลา้ 
    10 กันยำยน  2564 
    1.นายแดนชัย  วงค์เวียน 
    2.นางสาวฏิชิรา  แจ่มหม้อ 
    3.นางสาวมณิสร   แซ่ยา่ง 
2 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 ๑. นายศุภณัฐ                ดิลกคุณธรรม หัวหน้า 28  พฤษภำคม   2564 
 9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. นายฉัตรชัย               ทองจรัส ผู้ช่วย 1.นายฉัตรชัย  ทองจรัส 
 13 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓. นายรณชัย                บุญประจวบ ผู้ช่วย 2. นางสาวอรนุช  เพียลาด 
 17 กันยายน 2564 ๔. นางสาวธัณยปัถย์        มาลาธเนศวร์ ผู้ช่วย 3.นางสาววริศรา   ต๊ะมลู 
    ๕. นายอภิวัฒน์              ค าตะ๊ ผู้ช่วย 9  กรกฎำคม  2564 
    ๖. นางสาวอรนุช            เพียลาด ผู้ช่วย ๑. นายศุภณัฐ   ดิลกคุณธรรม 
    7.นางสาววริศรา            ต๊ะมลู ผู้ช่วย 2. นายรณชัย   บุญประจวบ 
    8.นางสาวผ่องอ าไพ           แก้วโน ผู้ช่วย 3. นางสาวมินตา  นาคกล่ า 
       

//9.นางสาวมนิตา... 
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ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยชื่อ หมำยเหตุ 

    9. นางสาวมินตา            นาคกล่ า ผู้ช่วย 13 สิงหำคม  2564 
      1. นางสาวธัณยปัถย์  มาลาธเนศวร์ 
      2. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ 
      3.นางสาวผ่องอ าไพ  แก้วโน 
      17  กันยำยน  2564  
      1.นายฉัตรชัย  ทองจรัส 
      2. นางสาวอรนุช  เพียลาด 
      3.นางสาววริศรา   ต๊ะมลู 
3 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑. นายบวงสวง              น้อมเศียร หัวหน้า 4  มิถุนำยน  2564 
 16 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. นายอรรณพ              บ่อน้อย ผู้ช่วย ๑. นายบวงสวง   น้อมเศียร 
 20 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓. นางนาตยา               ฤทธธิรรม ผู้ช่วย 2. นางจุฑารัตน์  ศรีค า 
 24 กันยายน 2564 ๔. นางทัตฌา                ไชยศรีษะ ผู้ช่วย 16 กรกฎำคม 2564 
    ๕. นางจุฑารัตน์             ศรีค า ผู้ช่วย 1. นายอรรณพ   บ่อน้อย 
  ๖. นายณรงค์พล            เสือน้อย ผู้ช่วย 2. นายสมบูรณ์   คูณสูง 
  ๗. นางสาวลัคนา           ศรีมณี ผู้ช่วย 20  สิงหำคม  2564 
  ๘. นายสมบูรณ์             คูณสงู ผู้ช่วย 1. นางนาตยา   ฤทธิธรรม 
    2. นายณรงค์พล  เสือน้อย 
    24 กันยำยน 2564 
    1. นางทัตฌา   ไชยศรีษะ 
    2. นางสาวลัคนา  ศรีมณี 
4 11 มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑. นายประชาเล็ต             เฉยเทิบ หัวหน้า 11  มิถุนำยน  2564 
 23 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. นางอังคณา                 พึง่พัก ผู้ช่วย 1.นายประชาเล็ต    เฉยเทิบ 
 27 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๓. นางกรวิพา                 ส าโรง ผู้ช่วย 2.นางสาววรีรัตน์   สุค าตา 
 1 ตุลาคม 2564 ๔. นายคณวรา                สลิะบุตร ผู้ช่วย 23 กรกฎำคม  2564 
    ๕. Mr. Ian Nathaniel Rogan ผู้ช่วย 1.นางอังคณา      พึง่พัก 
  ๖. นางสาวกชกานต์          แสงอธิวัชร ์ ผู้ช่วย 2.นางสาวอภิชญาวีร์   จันทรเชตต์ 
  ๗. นางสาวพิมลมาศ          มงคลการ ผู้ช่วย 3  กันยำยน  2564 
  ๘. นางสาวอภิชญาวีร์        จันทรเชตต์ ผู้ช่วย 1.นางกรวิพา   ส าโรง 
  ๙. นางสาววรีรัตน์            สุค าตา ผู้ช่วย 2.Mr. Ian Nathaniel Rogan 
  10. นางสาวกนกกาญน์     คงคล้าย ผู้ช่วย 1  ตุลำคม  2564 
    1.นายคณวรา      สลิะบุตร 
    2.นางสาวกชกานต์   แสงอธิวชัร์ 
    3.นางสาวพิมลมาศ   มงคลการ 
    4.นางสาวกนกกาญน์     คงคลา้ย 
     
   

 
  

//ล าดบัที่... 
     



 
 

 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 

   สั่ง ณ วันที่ 14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

       (นายขวัญชัย จันเพชร) 
                 ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
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ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี รำยชื่อ หมำยเหตุ 
5 18 มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑. นายสุทธิ                    มีขนัหมาก หัวหน้า 18  มิถุนำยน  2564 
 30 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. นางสาวละเอียด           บดรีัฐ ผู้ช่วย 1.นายสุทธิ       มีขนัหมาก 
 3 กันยายน ๒๕๖๔ ๓. นายเอนก                   ศรีสวัสดิ ์ ผู้ช่วย 2.นางสาวละเอียด   บดีรัฐ 
 8 ตุลาคม 2564 ๔. นายวัชโรทร                ทมิแหง ผู้ช่วย 30 กรกฎำคม  2564 
    ๕. นางสาวกรรณิกา          ทองอาจ ผู้ช่วย 1.นายเอนก      ศรีสวัสดิ ์
  ๖. นางสาวสมจิตร            นามกระโทก ผู้ช่วย 2.นางสาวกรรณิกา    ทองอาจ 
  ๗. ว่าที่ร้อยตรี กฤตกร       ยาแก้ว ผู้ช่วย 3.นางสาวริชาวีร์     อินทพงษ ์
  ๘. นายวิธวนิท์                ต่ายหัวดง ผู้ช่วย 3  กันยำยน  2564 
  9.นางสาวนิตยา              เนือ้ไม้  ผู้ช่วย 1.นายวัชโรทร    ทิมแหง 
  10.นางสาวริชาวีร์           อินทพงษ์ ผู้ช่วย 2.นางสาวสมจิตร   นามกระโทก 
    3.นายวิธวนิท์    ต่ายหัวดง 
    8  ตุลำคม  2564 
    1.ว่าที่ร้อยตรี กฤตกร  ยาแก้ว 
    2.นางสาวนิตยา     เนื้อไม ้  


