
                                                         
 

ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 
ที่  ๘๘ /  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
........................................................................ ..................... 

 ด้วยในวันที่  ๒๖ มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก   เพ่ือเป็น
การเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่าน และให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางด้านทักษะทาง
ภาษาไทยและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ทัง้ยังก าหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้กิจกรรม
ดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ๖/๒๕๕๕ (ข้อ ๒)  
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖   เรื่อง มอบอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้  
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายสุรชัย    พันโสร ี             ผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายจ าลอง  ทุ่นทอง              รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายวินิจ  บุญลือ                  รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔  นางนิธิวดี   วรเดช                รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕  นายวรินทร  ภวังค์วัฒน ์             คร ู         กรรมการ 
             ๑.๖  นางวิไลลักษณ์  ภวังวัฒน์            คร ู                                 กรรมการ 
 ๑.๗  นางเพ็ญพร  นามวงษ์                ครู                                  กรรมการ 
              ๑.๘  นายอ านาจ   ประสมทอง           ครู                                  กรรมการ 
 ๑.๙  นายสรายุทธ์  นนทะดี               คร ู                            กรรมการ 
 ๑.๑๐ นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา         คร ู                                  กรรมการ 
              ๑.๑๑ นางวิมล  อินธิสอน                 คร ู                                 กรรมการ 
              ๑.๑๒ นางประภัสสร  หวังดี              คร ู                                  กรรมการ 
              ๑.๑๓ นายวีระพันธ์  บุญผง               คร ู              กรรมการ 
              ๑.๑๔ นางสาวบษุณีย์  บุญสุขเกษม      คร ู              กรรมการ 
              ๑.๑๕ นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์              คร ู              กรรมการ 
 ๑.๑๖ นางสาวล าดวน  บุญไชย           คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๗ นางนันทกานท์  ราชรินทร์         คร ู                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๘ นางยุวนิดา  สายธนู                ครผูู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



มีหน้าที ่   อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา แก่คณะกรรมการการด าเนินการ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะ 
เกิดข้ึนในการท างานจนด าเนินงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ 

 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  แสง เสียง           ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายจ าลอง  ทุ่นทอง          รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นายสรายุทธ์  นนทะดี           คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓  นายชัยรัตน์  จบศร ี         คร ู  กรรมการ 
 ๒.๔  นายสัมฤทธิ์  นาค า                        ครู  กรรมการ 
 ๒.๕  นายสุนทร  ประทาน                      ครู                                กรรมการ 
 ๒.๖  นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์                   ครู  กรรมการ 
 ๒.๗  นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง                  ครู  กรรมการ 
 ๒.๘  นายสมพร  ทองใบ                       ครูผูช้่วย  กรรมการ 
              ๒.๙  นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล                ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์                 ครูผู้ช่วย                          กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์                   ครูผูช้่วย                          กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางดวงแข  ไวยวรรณ์                  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๒.๑๓  นายอากาศ  ราชรินทร์                พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๒.๑๔  นายสุดใจ  ศรีสะอาด                  นักการฯ  กรรมการ 
 ๒.๑๕  นายบุญครอง  สีละ                    นักการฯ  กรรมการ 
 ๒.๑๖  นายวีระพันธ์  บุญผง                   ครู              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   วางแผน  จัดฉากตกแต่งเวที  จัดระบบแสง  เสียง  ให้เหมาะกับบรรยากาศ และประชาสัมพันธ์ 
การจัดกิจกรรม 
 

๓.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมต่างๆ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น   
          ๓.๑.๑ นางสาวบุษณยี์  บุญสุขเกษม           คร ู                    ประธานกรรมการ 
          ๓.๑.๒ นางสุภาพร  เรือนแก้ว                   คร ู               กรรมการ 
                       ๓.๑.๓ นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์               คร ู               กรรมการ 
          ๓.๑.๔ นางบุษรารัตน์  เชยจันทา               คร ู               กรรมการ 
                       ๓.๑.๕ นางสาวล าดวน  บุญไชย                ครู                    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ตัดสินผลงานประเภทการคัดลายมือแบบครึ่งบรรทัด ระดับ ม.ต้น   
 ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    
 

 ๓.๒  คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ ระดับ   ม.ปลาย 



  ๓.๒.๑ นางสาวล าดวน  บุญไชย                 คร ู                    ประธานกรรมการ 
                     ๓.๒.๒ นายสัมฤทธิ์  นาค า     คร ู         กรรมการ 
                     ๓.๒.๓ นางสาวค าสอน  สีเพ็ง                    ครู                     กรรมการ 
                     ๓.๒.๔ นายธีระศักดิ์  กัญจนา                   พนักงานราชการ     กรรมการ 
                     ๓.๒.๕ นางสาวอรนุช  สายทอง          พนักงานราชการ     กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที ่  ตัดสินผลงานประเภทการคัดลายมือแบบครึ่งบรรทัดระดับ   ม.ปลาย 
ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖   
 
 ๓.๓  คณะกรรมการตัดสินการประกวดการนิทรรศการวันสุนทรภู่ ระดับ ม.ต้น 
  ๓.๓.๑ นางประภัสสร  หวังดี    คร ู         ประธานกรรมการ 
                     ๓.๓.๒ นางปรียา  บุญผง                       ครู                         กรรมการ 
  ๓.๓.๓ นางสาวกาจญน์สุดา  พรมโลก   คร ู          กรรมการ 
  ๓.๓.๔ นายสมยศ  โฉมเฉลา   คร ู          กรรมการ 
  ๓.๓.๕ นางสาวพัชร์สิตา  วิโรจไพศาลกุล     ครู                        กรรมการ 
   ๓.๓.๖ นางดวงแข  ไวยวรรณ์                  พนักงานราชการ       กรรมการ 
  ๓.๓.๗ นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์   คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ตัดสินผลงานการจัดนิทรรศการวันสุนทรภู่ ระดับ ม.ต้น  ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๔  คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดการนิทรรศการวันสุนทรภู่ ระดับ ม.ปลาย 
  ๓.๔.๑ นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์   คร ู         ประธานกรรมการ 
                     ๓.๔.๒ นางรินทร์ชิสา  ทองพันธ์สกุล         ครู                         กรรมการ 
  ๓.๔.๓ นายศรชัย  สุโพธิ์               คร ู          กรรมการ 
  ๓.๔.๔ นางสภุาพร  เรือนแก้ว                  คร ู          กรรมการ 
                     ๓.๔.๕ นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง               ครู                         กรรมการ 
                     ๓.๔.๖ นางสาวสมถวิล  จวงศรี               พนักงานราชการ         กรรมการ 
  ๓.๔.๗ นางทองสวย  บัวใหญ ่   คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ตัดสินผลงานการจัดนิทรรศการวันสุนทรภู่ ระดับ ม.ปลาย ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๕  คณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก หัวข้อ เกี่ยวข้องกับภาษาไทย   
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
   ๓.๕.๑ นางเพ็ญพร  นามวงษ์                 ครู         ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒ นายวีระพันธ์  บุญผง                  ครู                          กรรมการ 
   ๓.๕.๓ นางนันทกานท์  ราชรินทร์           ครู                          กรรมการ 
  ๓.๕.๔ นายสุนทร  ประทาน                  ครู                          กรรมการ 



  ๓.๕.๕ นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ             คร ู          กรรมการ 
  ๓.๕.๖ นางยุวนิดา  สายธนู                   ครผูู้ชว่ย                   กรรมการ  
  ๓.๕.๗ นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์               ครูผูช้่วย                   กรรมการ 
  ๓.๕.๘ นายอนุวัฒน์  สุรสิทธิ ์           ครูผู้ชว่ย                   กรรมการ 
  ๓.๕.๙ นางจันทร์เพ็ญ  นิสา                  ครู                         กรรมการและเลขานุการ    
 มีหน้าที ่ ตัดสินผลงานการท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  ในวันจันทร์ที่ ๒๔ 
มิถุนายน  ๒๕๕๖   

 ๓.๖  คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม.ต้น  และ 
กลอนสุภาพ ระดับ ม.ปลาย 
  ๓.๖.๑ นางนันทกานท์  ราชรินทร์           ครู     ประธานกรรมการ 
  ๓.๖.๒ นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์               ครู                       กรรมการ 
  ๓.๖.๓ นางจันทร์เพ็ญ  นิสา                  ครู                       กรรมการ 

/ ๓.๖.๔ นางยุวนิดา  สายธนู...                   
  ๓.๖.๔ นางยุวนิดา  สายธนู                   ครู      กรรมการ 
  ๓.๖.๕ นางสาวล าดวน  บุญไชย             ครู                       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ตัดสินผลการแต่งกลอน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในวันจันทร์ที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๖   

 

๓.๗  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกินวิบากตอบปัญหา  ระดับ ม.ต้น  
 ๓.๗.๑  นางยุวนิดา  สายธนู                ครูผู้ช่วย                   ประธานกรรมการ 
 ๓.๗.๒  นางวิริยะดา  จิตพรมมา           ครูผู้ช่วย                   กรรมการ 
 ๓.๗.๓  นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา       ครผูู้ชว่ย                    กรรมการ 
 ๓.๗.๔  นายสมพร  ทองใบ                 ครูผู้ช่วย                    กรรมการ 
 ๓.๗.๕  นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล          ครูผู้ชว่ย                    กรรมการ 
          ๓.๗.๖  นายณัฐวุฒิ  บาศรี                  ครูผู้ชว่ย                    กรรมการ 
 ๓.๗.๗  นางสาววิชชุดา  หวังดี             ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
          ๓.๗.๘  Mrs.Catherine Vocson          ครูต่างชาติ                  กรรมการ 
 ๓.๗.๙ นายสรุิยา  โมคเบ็ญ               ครูอัตราจ้าง                กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกินวิบากตอบปัญหาและตัดสินผลการแข่งขัน ในระดับ ม.ต้น ในวัน

จันทร์ที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐  น. 
 

๓.๘  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกินวิบากตอบปัญหา  ระดับ ม.ปลาย 
 ๓.๘.๑  นางวิมล  อินธิสอน                 คร ู                        ประธานกรรมการ 
          ๓.๘.๒  นางสาวทิพวรรณ  สุทธิประภา    ครู                         กรรมการ 
 ๓.๘.๓  นางสาววรรณภา  สายมาตร์      ครูผู้ช่วย                   กรรมการ 



 ๓.๘.๔  นางสาวสุธางค์รัตน์  โพธิ์งาม      ครูผู้ช่วย                  กรรมการ 
 ๓.๘.๕  นายสุรัตน์  เย็นเสมอ               ครูผู้ชว่ย                  กรรมการ 
 ๓.๘.๖  นายธันยวัตร  แก้วสขุ              ครูผูช้่วย                  กรรมการ 
          ๓.๘.๗  นางสาวสุรัชนา  สิงห์ค า            ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
          ๓.๘.๘  Mr.VICTOR OTINO                ครูต่างชาติ                กรรมการ 
 ๓.๘.๙  นางยุวนิดา  สายธนู                ครผูู้ช่วย                  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกินวิบากตอบปัญหาและตัดสินผลการแข่งขัน ในระดับ ม.ปลาย  

ในวันอังคารที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๖   เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๑๐  น. 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายรางวัล เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายอ านาจ  ประสมทอง       ครู            ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายปัญญา  สัมพะวงศ์                    ครู                     รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแก้ว                ครู                     กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวปรียาภรณ์  ผวิจนัทร์               พนักงานราชการ                กรรมการ            

๔.๕ นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร์                     พนักงานราชการ                กรรมการ            
          ๔.๖ นางสาวอัฉราภรณ์  บุญเชิด                 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
          ๔.๗ นางสาวอุไรพร  สร้อยศรี                    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
          ๔.๘ นางสาวล าดวน  บุญไชย                    ครู                           กรรมการและเลขานุการ 
          ๔.๙  นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์                    ครู                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
          ๕.๑ นางนิธิวดี   วรเดช                             รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์       คร ู                      รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางสาววรรณภา  สายมาตย์                ครูผู้ชว่ย             กรรมการ 
          ๕.๔ นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง                      ครูผู้ช่วย                           กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวฐิติพรรณ  ค่ าคูณ                    ครูผู้ช่วย                           กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาววชิชุดา  หวังดี      ครูอัตราจ้าง              กรรมการ 
          ๕.๗ นางสาวอรพรรณ  สิงห์ค า                    เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์           กรรมการ 
          ๕.๘ นางสาวอัฉราภรร์  บุญเชิด                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ     กรรมการ 
          ๕.๙ นางสาวอุไรพร  สร้อยสี                       นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
  ๕.๑๐ นางยุวนิดา  สายธน ู                        ครูผูช้่วย                  กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑๑ คณะกรรมการสภานักเรียน 
 ๕.๑๒ นายนนทวัฒน์  บุญสืบ       เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องดื่มส าหรับต้อนรับคณะกรรมการ แขกผู้ร่วมงาน 
 
 



๖.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นายเด่นชัย  ไวยวรรณ ์                 คร ู                      ประธานกรรมการ 
          ๖.๒ นายชัยรัตน์  จบศรี                             ครู                                รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นายศรชัย  สโุพธิ์                     คร ู     กรรมการ 
          ๖.๔ นายธีระศักดิ์  กัญจนา                         พนักงานราชการ                 กรรมการ 
          ๖.๕ นายสมพร  ทองใบ                              ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ เก็บบันทึกภาพกิจกรรมตลอดห้วงการจัดกิจกรรมน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
 

๗.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
          ๗.๑ นายจ าลอง  ทุ่นทอง                  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
          ๗.๒ นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา                  คร ู    รองประธานกรรมการ 
          ๗.๓ นางนันทกานท์  ราชรินทร์                   คร ู                                กรรมการ 
 ๗.๔ นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง               ครู                      กรรมการ 
          ๗.๕ นายสุนทร  ประทาน                         ครู                                  กรรมการ 
          ๗.๖ นายณัฐวุฒิ  บาศรี                            ครผูู้ช่วย                           กรรมการ 
          ๗.๗ นายสุรัตน์  เย็นเสมอ                         ครผูู้ช่วย                           กรรมการ 
          ๗.๘ นายธันยวัตร  แก้วสุข                        ครผูู้ช่วย                           กรรมการ 
          ๗.๙ นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา                 ครผูู้ช่วย                           กรรมการ 
          ๗.๑๐ นางวิริยะดา  จิตพรมมา                   ครผูู้ช่วย                           กรรมการ 
          ๗.๑๑ นายอากาศ  ราชรินทร์                     พนกังานราชการ                 กรรมการ 
 ๗.๑๒ นายบุญเสริม  เสาว์ปา      พนักงานราชการ          กรรมการ 
          ๗.๑๓ นายสุริยา  โมคเบ็ญ                         ครอัูตราจ้าง                      กรรมการ 
 ๗.๑๔ นางสาวพัชร์สิตา  วโิรจไพศาลกุล         คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ควบคุมดูแล ในการจัดกิจกรรมในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
๘.  คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร 
 ๘.๑ นางสาวบุณีย์  บุญสุขเกษม      ครู                                 ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายวัชรพล   พันธ์มาตร                     นักเรียน                           กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวปภาวรินทร์  โภคทรัพย์            นักเรียน                           กรรมการ 
 ๘.๔  นางสาวล าดวน  บุญไชย                    ครู                        กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๕  นายสุริยา   โมขเบ็ญ      ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารด าเนินขั้นตอนพิธีการ และ เป็นพิธีกร ในวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
 



๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
          ๙.๑ นายวินิจ  บุญลอื                              รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นายอ านาจ  ประสมทอง       คร ู                      รองประธานกรรมการ 
          ๙.๓ นางทองสวย  บัวใหญ่                          ครู                                 กรรมการ 
          ๙.๔ นางสาวค าสอน  สีเพ็ง       คร ู             กรรมการ 
 ๙.๕ นายปัญญา   สัมพะวงศ์             คร ู              กรรมการ 
 ๙.๖ นางยุวนิดา  สายธนู                 ครผูู้ชว่ย            กรรมการ  
          ๙.๗ นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล                      ครผูู้ช่วย                          กรรมการ 
 ๙.๘ นางสาวล าดวน  บุญไชย       คร ู                กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินผลและ
สรุปผลรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    อย่าให้เกิดความเสียหายต่อ 
ทางราชการ     หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ  ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ 
เร็วเพ่ือวินิจฉัยและแก้ปัญหาต่อไป 
 

               ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  
  

 สั่ง  ณ  วันที่   ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
 
      ( นายสุรชัย  พันโสรี ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 
 
 
 
 
 


