
ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

ที่ ๑๔๑ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๕  องค์ประกอบ   

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

……………………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าร่วมกิจกรรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เลขที่สมาชิก ๗-๓๐๑๒๐-๐๐๓ มีกิจกรรมที่จะสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน โดยมีการ
ด าเนินงาน ๕ องค์ประกอบและสาระการเรียนรู้พืชศึกษา (ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้
แก่มหาชน) ตลอดจนสาระการเรียนรู้ : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  

เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  
๓ / ๒๕๔๖   สั่ง ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง  ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่  ใน
สถานศึกษาเดิม  โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
๑ นายชูชีพ  แรงใหม่   ผู้อ านวยการ  ประธาน 
๒ นายโพธิพัฒน์  โพธิแสน   รองผู้อ านวยการ  รองประธาน 
๓ นายพิทักษ์  มุลาลี   รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
๔ นายสมบัติ  ภักด ี   ครู คศ.๓  กรรมการ 



๕ นางประภาพร แขหินตั้ง   ครู คศ.๓  กรรมการ 
๖ นายนิติ  ภัทรบูรณ์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๗ นายบุญยง  แพนไธสง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๘ นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์  ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ก าหนดนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติ  นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  งาน ๕  องค์ประกอบ 
๒.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ การจัดท าป้ายช่ือพรรณไม้ ประกอบด้วย 

๑. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสีนวน  สุมงคล   ครู คศ.๒   รองประธาน 
๓. นางสาวศรีรัตน์ จ่าชัยภูม ิ  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายรัตนะ  ด้วงเงิน   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖. นายพัสนัย  กันงาม   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นายบัญชา  ชุมหิรัญ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๘. นางสาวประไพ ประดับค า  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๙. นางสาวฆณภัส ชีใหม่   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๐. นางสาวศศิฤทัย ด่านกลาง  ครู คศ.๒                      กรรมการ 
๑๑. นางสาววัชรา  ขันธะพานิชย์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๒. นางวนิดา  จ าปามูล   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๓. นายภณัฐพงศ์ พลมุข   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๔. นายก าเพลิง  พันธุ์ดี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๕. นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๖. นางสาวลัดดา ลอยฝน   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๗. นายสมพร  กล้าหาญ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๘. นายธวัชชัย  พรหมธิดา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๙. นางสาวจรินทร ศรีวรสาร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒๐. นายธัญนิรันดร์ บ ารุงนา   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๑. นายประจักษ์  แสนพินิจ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๒. นายมานิตย์  จรรยา   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



๒๓. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๔. นางสาวบุณฑริกา วัชระไชยคุปต์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๕. นางสาวชนาภา ซาซุม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๖. นายสุพรรณ  บุญแสน   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๗. นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์  ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียน  ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียนส ารวจ

พรรณไม้และจ าแนกชนิดพรรณไม้ภายในโรงเรียน  ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียน ติดป้ายรหัสประจ าต้นไม้ใน
โรงเรียนให้ถูกต้อง  ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียน ตั้งชื่อ หรือสอบถามชื่อ  และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน  
( ก ๗-๐๐๓ หน้า ๑)   ดูแล ก ากับและติดตามให้นักเรียนหาต าแหน่งต้นไม้ในโรงเรียนจัดท าผังแสดงต าแหน่ง
พรรณไม้ทั้งโรงเรียน  ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียนศึกษาพรรณไม้  และบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พรรณไม้  ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครบทุกชนิดในทะเบียนพรรณไม้  (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗ )  ดูแล ก ากับ 
และติดตามให้นักเรียนบันทึกภาพพรรณไม้ /วาดภาพ  และท าข้อมูลพรรณไม้ ดูแล ก ากับและติดตามให้นักเรียน
ท าตัวอย่างพรรณไม้  (แห้ง / ดอง / เฉพาะส่วน) ให้ครบทุกชนิดตามทะเบียนพรรณไม้  พร้อมจัดเก็บในห้องสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เรียบร้อย  พร้อมส าหรับให้ผู้สนใจในล าดับต่อไป  ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียน
เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓  หน้า ๘) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสารแล้วบันทึกใน  ก.๗-๐๐๓  หน้า  
๙-๑๐ พร้อมจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียนท าทะเบียนพรรณไม้ตามแบบ 
อพ.สธ. พร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียนท าการร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ให้มี 
ความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์  ตรวจสอบร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  ให้ถูกต้องทางวิชาการด้าน
พฤกษศาสตร์  ดูแล ก ากับ และ จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  ติดป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ต้นไม้ในโรงเรียนให้
สวยงาม  ถูกต้องตามหลักของงานสวนพฤกษศาสตร์ 

๒.๒  องค์ประกอบท่ี ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑. นายสมบัติ  ภักด ี   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นายบุญยง  แพนไธสง  ครู คศ.๒   รองประธาน 
๓. นายโชคชัย  เสนนอก   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นายกันตพงศ์ ภารการ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นายอนุ  บินนอก   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย  โกจินอก   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 



มีหน้าที่  ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิมและศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ สภาพภูมิศาสตร์พ้ืนที่ตามผัง
พรรณไม้  เพื่อน าพรรณไม้มาปลูกในโรงเรียนสภาพธรรมชาติของพรรณไม้  ส ารวจสภาพพ้ืนที่ตามผังพรรณไม้เดิม   
วิเคราะห์สภาพพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบลักษณะพ้ืนที่ธรรมชาติของพ้ืนที่  สภาพดิน  แสง  อากาศ  ทิศทางลม  ของ
โรงเรียน ลักษณะวิสัยของพรรณไม้ต่าง ๆ  เช่น  ไม้ต้น  ไม้พุ่ม  ไม้ล้มลุก  ไม้เลื้อย  เป็นต้น  พิจารณาคุณและ
สุนทรียภาพของพรรณไม้ประเภทต่าง ๆ ที่จะน ามาปลูกในโรงเรียนโดยวิเคราะห์วิสัยของพรรณไม้ต่าง ๆ  ให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ก าหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่   การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ของพืชศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น  ให้ร่มเงา  ป้องกันเสียง  ป้องกันฝุ่นละออง  ป้องกันแสง  ป้องกันกระแสลม  
ดึงดูดชีวภาพอ่ืน ๆ   ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  ดูแล ก ากับให้นักเรียน ก าหนดชนิดของพรรณไม้ที่จะปลูกใน
โรงเรียน   เช่น  ไม้ต้น   ไม้พุ่ม  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชสมุนไพรวัสดุปลูก  ดูแล ก ากับและติดตามให้นักเรียน
จัดท าผังมโนทัศน์  ไม้ต้น ไม้พุ่ม  ไม้ดอก ไม้ประดับ  พืชสมุนไพร  ให้มีความกลมกลืน  สวยงาม  และมีประโยชน์
ใช้สอยคุ้มค่า  จัดหาพรรณไม้  วัสดุปลูกพรรณไม้ประเภท   ไม้ต้น   ไม้พุ่ม  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชสมุนไพร  ที่มี
ความกลมกลืน  สวยงาม  และมีประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า เพ่ือปลูกในโรงเรียนวางแผนดูแล  ก ากับ และติดตามให้
นักเรียนปลูกและดูแลรักษาพรรณไม้ประเภทไม้ต้นไม้พุ่ม  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  พืชสมุนไพร  ให้สวยงาม  และมี
ประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่า ยั่งยืนสืบไป  ดูแล ก ากับ และติดตามให้นักเรียนศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก 
คุณที่เกิดแก่สรรพสัตว์  คุณที่เกิดแก่คน  คุณที่เกิดแก่สถานศึกษา  และบันทึกการดูแลรักษา  การเปลี่ยนแปลง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ   

๒.๓ องค์ประกอบท่ี ๓  การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
๑. นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์  ครู คศ.๓  ประธาน 
๒. นางสาวรัตนาภรณ์ ชูจิตร   ครู คศ.๑  รองประธาน 
๓. นางสาวรุ่งนภา ภูม ี   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางอัจฉรา  กิ่งเพชร   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๕. นางสาวอรุณรัตน์   กลางนอก  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๖. นางสุภาพร  อุ่นประชา  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่  ดูแล ก ากับและติดตามให้นักเรียนด าเนินการศึกษาพรรณไม้ ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

(ก.๗-๐๐๓)  ครบตามทะเบียนพรรณไม้  ดูแล  ก ากับและติดตามให้นักเรียนท าการศึกษาพรรณไม้ที่สนใจ ลักษณะ
ภายนอก  ภายในของพืช ก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ในแต่ละส่วนของพืช แต่ละส่วนขององค์ประกอบย่อย และน า
ข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่างในแต่ละเรื่องในชนิดเดียวกัน 

 



๒.๔  องค์ประกอบท่ี ๔ การรายงานผลการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

๑. นางสมัย  เพ็งผ่อง   ครู คศ.๒   ประธาน 
๒. นายนิติ  ภัทรบูรณ์   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นางประภาพร แขหินตั้ง  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นางศศิธร  เจริญใจ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางสาวรจนาวัลย ์ ภักดีณรงค์  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖. นายครรชิต  ไลยนอก   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นางสาวธัญชนก สุโพโฮง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘. นางวัชรี  อ่ินอุ่นโชติ  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ รวบรวมผลการเรียนรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน   ดูแล ก ากับและติดตามให้
นักเรียนจัดระบบข้อมูลสาระแต่ละด้านให้ถูกต้องและสมบูรณ์   สรุปและเรียบเรียงผลการเรียนรู้  คัดแยก
สาระส าคัญเพ่ือเขียนรายงานแบบวิชาการ  แบบบูรณาการ  ดูแล ก ากับและติดตามให้นักเรียนพิจารณาการเขียน
รายงาน วิชาการ / แบบบูรณาการในเรื่องของการสรุปการเขียนเรื่องสาระเป็นภาษาที่สื่อกระชับ ได้ใจความและ
รูปแบบและความเรียบร้อยของรายงาน  ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานรูปแบบต่าง ๆ  ของนักเรียน  ดูแล 
ก ากับและติดตามให้นักเรียนรายงานผลการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  และสรุปผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
เอกสาร  บรรยาย   ศิลปะ  นิทรรศการ  โครงงาน  ร้องเพลง  วาดภาพ   เป็นต้น  ก าหนดวิธีการรายงานผล
รูปแบบต่าง ๆ  

๒.๕ องค์ประกอบท่ี ๕  การน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา  ประกอบด้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางวัชรี  อ่ินอุ่นโชติ  ครู คศ.๑   ประธาน 
๒. นายสมพร  กล้าหาญ  ครูผู้ช่วย    รองประธาน 
๓. นายครรชิต  ไลยนอก   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔. นางสาวธัญชนก สุโพโฮง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕. นางสาวชนาภา ซาซุม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖. นางสุภาพร  อุ่นประชา  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นายพัสนัย  กันงาม   ครู คศ.๒   ประธาน 
๒. นายภณัฐพงศ์ พลมุข   ครู คศ.๑   รองประธาน 



๓. นายมานิตย์  จรรยา   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
กลุ่มสาระการเรียนศิลปศึกษา 

๑. นายก าเพลิง  พันธุ์ดี   ครู คศ.๑   ประธาน 
๒. นางสาวจรินทร ศรีวรสาร  ครูผู้ช่วย    รองประธาน 
๓. นายธัญนิรันดร์ บ ารุงนา   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. นายกันตพงศ์ ภารการ   ครู คศ.๑   ประธาน 
๒. นายอนุ  บินนอก   ครูผู้ช่วย    รองประธาน 
๓. นาย บุญยง  แพนไธสง  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔. นายโชคชัย  เสนนอก   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นางสาวบุณฑริกา วัชระไชยคุปต์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖. นางอัจฉรา  กิ่งเพชร   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑. นางรุ่งณภา  สายานุรักษ์  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสีนวน  สุมงคล   ครู คศ.๒   รองประธาน 
๓. นายรัตนะ  ด้วงเงิน   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางสาวขัตติยา พิมพ์ไธสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖. นางสาวศศิฤทัย ด่านกลาง  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑. นายนิติ  ภัทรบูรณ์  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางศศิธร  เจริญใจ   ครู คศ.๒   รองประธาน 
๓. นายธวัชชัย  พรหมธิดา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งณภา ภูม ี   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๑. นายเศรษฐพงษ์ สายานุรักษ์  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นายบัญชา  ชุมหิรัญ   ครู คศ.๒   รองประธาน 



๓. นางประภาพร แขหินตั้ง  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นางสาวรถจนาวัลย์ ภักดีณรงค์  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางสาวประไพ ประดับค า  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖. นางสาววัชรา  ขันธะพานิชย์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นายสุพรรณ  บุญแสน   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๘. นางสาวทองพัด พูนมะเริง  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๙. นางสาวรัตนาภรณ์ ชูจิตร   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๑. นางสาวฆณภัส ชีใหม่   ครู คศ.๑   ประธาน 
๒. นายสมบัติ  ภักด ี   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นางวนิดา  จ าปามูล   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวลัดดา ลอยฝน   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕. นางสาวอรุณรัตน์ กลางนอก  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย  โกจินอก   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๗. นายประจักษ์ แสนพินิจ  พนังงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. นางสมัย  เพ็งผ่อง   ครู คศ.๒   ประธาน 
๒. นางสาวศรีรัตน์ จ่าชัยภูม ิ  ครู คศ.๓   รองประธาน 

มีหน้าที่  จัดท าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้  ตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   จัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์   รวบรวมใบงาน ชิ้นงาน  ผลงานของนักเรียนให้เป็นระบบ  
ส่งเสริม  และสนับสนุนให้นักเรียน จัดท าเอกสาร  เสวนา   สัมมนา  อภิปราย  จัดแสดงนิทรรศการ  เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ที่ได้รับจากการบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดสร้าง
สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  น าพรรณไม้มาปลูก  และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน   วางแผนพัฒนา 
ปรับปรุงห้องพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดท าโรงเรียน  ยังภูมิทัศน์  ตู้โชว์เอกสาร  ตู้จัดแสดง พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ
วิทยา  มุมเอกสารแหล่งเรียนรู้ให้เกิดความสุนทรียภาพ สวยงามตามความเหมาะสม   วางแผน จัดดูแลรักษา 
มอบหมายก ากับดูแล การใช้ห้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้  บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

 



ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  ให้
บังเกิดผลดีต่อสังคม  และประเทศชาติ  หากเกิดอุปสรรคหรือปัญหาใด  ให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ  เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป   

  สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

              (นายชชูีพ  แรงใหม่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

 

 


