
 

ค าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ท่ี   169/2561 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานอาหารกลางวนั 

 ตามท่ีปรากฏข่าว การด าเนินงานอาหารกลางวนัในโรงเรียนสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ในส่ือมวลชนในทางเสียหาย เพื่อใหมี้ขอ้มูลในการแกปั้ญหาและขอ้เสนอ ในการพฒันาระบบการบริหาร

โครงการ อาหารกลางวนั รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม

การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนั ดงัน้ี 

 ชุดท่ี 1 ประกอบดว้ย 

  1. นายรัตน์ธนชชั  เล่ือนแกว้   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาตาแยม้ ประธานกรรมการ 

  2. นางสาววชัรีย ์ หนูสมแกว้ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัถ ้าใหญ่  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นนาตาแยม้          กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นจ าปา, โรงเรียนมหาราช 3 โรงเรียน

บา้นน ้าพุ, โรงเรียนวดัศิลาราย, โรงเรียนวดัราษฎร์ประดิษฐ,์โรงเรียนชุมชนวดัส าโรง,โรงเรียนบา้นนาเกิดผล และ

โรงเรียนวดัคงคาเจริญ 

 ชุดท่ี 2 ประกอบดว้ย 

  1. นายพรศกัด์ิ  ธนาวฒิุ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นจ าปา  ประธานกรรมการ 

  2. นายอนุสรณ์ ถึงสุขวงศ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศิลาราย  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นจ าปา    กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจสอบโรงเรียนบา้นนาตาแยม้, โรงเรียนบา้นคลองขดุ,โรงเรียนบา้นคอกชา้ง,โรงเรียนวดัวงัหีบ,โรงเรียน

วดัเขากลาย, โรงเรียนบา้นหนองหวา้และโรงเรียนวดัถ ้าใหญ่ 

 ชุดท่ี 3 ประกอบดว้ย 

  1. นายวทิยา  หอมเกตุ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดักา้งปลา  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวสุพตัรา  จินดาวงศ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัธรรมเผด็จ กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดักา้งปลา   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นนาพรุ, โรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา,โรงเรียนบา้นหนองท่อม, โรงเรียนวดั

เขาโร, โรงเรียนบา้นถ ้าตลอด, โรงเรียนบา้นน ้าตก, โรงเรียนบา้นวงัธน และโรงเรียนวดัชายคลอง 
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 ชุดท่ี 4  ประกอบดว้ย 

  1. นายสุริยา  โนนเสนา ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันศึกษา ประธานกรรมการ 

  2. นางรัตนา  ทรงทอง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาพรุ   กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัทุ่งควายพฒันาศึกษา  กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดักา้งปลา, โรงเรียนวดัธรรมเผด็จ,โรงเรียนบา้นวงัเต่า, โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 6, โรงเรียนบา้นคลองตูก, โรงเรียนบา้นพูน, โรงเรียนวดักะโสม และโรงเรียนบา้นหนองปลิง 

 ชุดท่ี 5 ประกอบดว้ย 

  1. นายจงศกัด์ิ  มาตา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม ประธานกรรมการ 

  2. นางอุไร  ยวงนาด  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนา้เขา  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นเขาตาว, โรงเรียนวดันิคมคีรี, โรงเรียนบา้นไสส้าน, โรงเรียนบา้นวงัยาว, 

โรงเรียนวดัวงัขรี และโรงเรียนบา้นบ่อมอง 

 ชุดท่ี  6  ประกอบดว้ย 

  1. นายกมลศกัด์ิ  ทองปัสโน  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเขาตาว ประธานกรรมการ 

  2. นายมงคล  ช่องลมกรด   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัทุ่งส้าน กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นเขาตาว   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นสามคัคีธรรม, โรงเรียนชุมชนบา้นไทรห้อง, โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรม

ทุ่งสง, โรงเรียนบา้นหนา้เขา, โรงเรียนบา้นเกาะปราง,โรงเรียนบา้นเกาะยวน และโรงเรียนบา้นบนควน 

 ชุดท่ี 7 ประกอบดว้ย 

  1. นายอนนัต ์  มีแกว้  ผูอ้  านวยการโรงเรียนองคก์ารสวนยาง 2 ประธานกรรมการ 

  2. นายภิญโญ  ศรีวงศษ์า  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบ่อปลา  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนองคก์ารสวนยาง 2   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัเสมด็จวน, โรงเรียนบา้นควนประชาสรรค,์ โรงเรียนวดัราษฎร์ประชาอุทิศ, 

โรงเรียนวดัควน, โรงเรียนบา้นหนองคลา้, โรงเรียนบา้นควนอวดพนั, โรงเรียนคล่องหม่ืนเพชรอนุสรณ์, โรงบเรียน

บา้นไร่มุสลิม และโรงเรียนบา้นไสใหญ่ 

 ชุดท่ี 8 ประกอบดว้ย 

  1. นายเมธารักษ ์ แสงศรี   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัเสมด็จวน  ประธานกรรมการ 

  2.  นางอรอุมา  ไกรสิทธ์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองคลา้  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัเสมด็จวน   กรรมการและเลขาฯ 
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 ตรวจและติดตามโรงเรียนองคก์ารสวนยาง 2 , โรงเรียนหมู่บา้นป่าไม,้ โรงเรียนบา้นสระนางมโนราห์, 

โรงเรียนบา้นบางปรน, โรงเรียนบา้นบ่อปลา, โรงเรียนองคก์ารสวนยาง 3, โรงเรียนบา้นทะเลสองหอ้ง, โรงเรียนราช

เวชพิศาล และโรงเรียนบา้นควนล าภู 

 ชุดท่ี 9 ประกอบดว้ย 

  1. นายวชัรินทร์  ศรีสุขใส  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัประดิษฐาราม  ประธานกรรมการ 

  2. นางพวงลดัดา  อินทรทตั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกวดั   กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัประดิษฐาราม   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัขนาน, โรงเรียนบา้นพอโกบ, โรงเรียนบา้นก่องาม, โรงเรียนบา้นหนองใหญ่, 

โรงเรียนบา้นกรุงหยนัใต,้ โรงเรียนวดัวสุิทธิวงศ,์ โรงเรียนบา้นนาท่อม, โรงบเรียนวดัควนสระบวั, โรงเรียนบา้นบาง

รูป และโรงเรียนบา้นทุ่งกรวด 

 ชุดท่ี 10 ประกอบดว้ย 

  1. นายณรงค ์ สุขบรรจง   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองใหญ่  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวนิศากร  นามสนธ์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัขนาน   กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นหนองใหญ่   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัประดิษฐาราม, โรงเรียนวดัท่ายาง, โรงเรียนบา้นโคกวดั, โรงเรียนบา้นบาง

ตะเภา, โรงเรียนวดัควนยงู, โรงเรียนชุมชนบา้นหนา้เขา, โรงเรียนบา้นวงัหิน, โรงเรียนบา้นนาใหญ่, โรงบเรียนวดั

ใหม่ และโรงเรียนวดัหว้ยร่ืน 

 ชุดท่ี 11 ประกอบดว้ย 

  1. นายปราโมทย ์ เช่ียวชาญ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหาดสูง  ประธานกรรมการ 

  2. นางอรชร  ด าประสงค์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาเส  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัหาดสูง   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นกนัละ, โรงเรียนบา้นหาดทรายแกว้, โรงเรียนวดัไมเ้รียง, โรงเรียนบา้นควน, 

โรงเรียนวดัเพญ็มิตร, โรงเรียนบา้นปลายคลองเพรง, โรงเรียนวดัสามคัคีนุกูลและโรงเรียนวดัโคกหาด 

 ชุดท่ี 12 ประกอบดว้ย 

  1. นายบุญฤทธ์ิ  เสนาพนัธ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสามคัคีนุกูล ประธานกรรมการ 

  2. นางนนัทรัตน์  สุมล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัไมเ้รียง   กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัสามคัคีนุกูล   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัหาดสูง, โรงเรียนบา้นนาเส, โรงเรียนฉวาง, โรงเรียนบา้นปากน ้า,โรงเรียนวดั

ควนสูง, โรงเรียนวดัมะเฟือง, โรงเรียนวดักะเปียด และโรงเรียนวดัโคกเมรุ 
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 ชุดท่ี 13 ประกอบดว้ย 

  1. นายดุสิต  จนัทร์ประสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกมะขาม ประธานกรรมการ 

  2. นางอรวรรณ  ริยาพนัธ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณาราม กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นโคกมะขาม   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นหว้ยปริก, โรงเรียนบา้นสวนอาย, โรงเรียนบา้นเศลาใต,้ โรงเรียนบา้นทอนวงั

ปราง, โรงเรียนวดัมะปรางงาม, โรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว และโรงเรียนบา้นไสโคกเกาะ 

 ชุดท่ี 14  ประกอบดว้ย 

  1. นายสุภาพ  ริยาพนัธ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยปริก ประธานกรรมการ 

  2. นายมลชยั  สังขศ์รีอินทร์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยทรายขาว กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นห้วยปริก   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นโคกมะขาม, โรงเรียนชุมชนวดัสุวรรณาราม, โรงเรียนวดัเพญ็มิตร, โรงเรียน

วดัควนยงู, โรงเรียนวดักะเปียด และโรงเรียนบา้นคลองสาย 

 ชุดท่ี 15 ประกอบดว้ย 

  1. นายวมิล  ล าทุมลกัษณ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นปากเสียว ประธานกรรมการ 

  2. นายจีระวฒัน์  ศรีแกว้ณวรรณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดันางเอ้ือย  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนชุมชนบา้นปากเสียว  กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัหนา้เขา, โรงเรียนบา้นวงัววั, โรงเรียนบา้นคุง้วงัววั, โรงเรียนบา้นเหนือคลอง, 

โรงเรียนวดัมงัคลาราม, โรงเรียนวดัทุ่งนาใหม่ และโรงเรียนบา้นนาเหนือ 

 ชุดท่ี  16  ประกอบดว้ย 

  1. นางสุคนธ์  เนติวงศ ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนา้เขา  ประธานกรรมการ 

  2. นายวชัรินทร์  บุญลอ้ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคุง้วงัววั  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัหนา้เขา   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนชุมชนบา้นปากเสียว, โรงเรียนวดัโบราณาราม, โรงเรียนวดันางเอ้ือย,โรงเรียน

บา้นหว้ยกลาง, โรงเรียนวดัยางคอ้ม, โรงเรียนชุมชนวดักะทูนเหนือ และโรงเรียนจุฬาภรณ์พชญาคาร 

 ชุดท่ี 17  ประกอบดว้ย 

  1. นายสมหมาย  สุดถนอม ผูอ้  านวยการโรงเรียนสังวาลวทิย ์7  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวธิดารัตน์  จิตส ารวย ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไสเตาออ้ย กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนสังวาลวทิย ์7   กรรมการและเลขาฯ 
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 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นนิคมวงัหิน, โรงเรียนบา้นสมสรร, โรงเรียนบา้นนาต าเสา, โรงเรียนเจริญรัชต

ภาคย,์ โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวนั, โรงเรียนบา้นไสยาสน์,  โรงเรียนบา้นสวน, โรงเรียนวดัวงัหิน, โรงเรียนไทยรัฐ

วทิยา 38 และโรงเรียนบา้นหนองเจ 

 ชุดท่ี 18 ประกอบดว้ย 

  1. นางส าอาง  ขวดแกว้  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจริญรัชตภาคย ์ ประธานกรรมการ 

  2. นายสุวทิย ์ หนูอุไร  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นสวน  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนเจริญรัชตภาคย ์   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนสังวาลวทิย ์7, โรงเรียนบา้นควนประ, โรงเรียนวดัล านาว, โรงเรียนบา้นไสเตาออ้ย

, โรงเรียน ตชด.ยงูงาม, โรงเรียน ตชด.ไร่ยาว, โรงเรียนบา้นปากแพรก, โรงเรียนโสตทศันศึกษา, โรงเรียนบา้นคลอง

เสาเหนือ และโรงเรียนบา้นเขาวง 

 ชุดท่ี 19  ประกอบดว้ย 

  1. นายวนัชยั  วงศศิ์ลป์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัจนัดี  ประธานกรรมการ 

  2. นางราตรี  ธวชักาญจน์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นจนัดี  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัจนัดี    กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัควนส้าน, โรงเรียนบา้นนา, โรงเรียนวดัมะนาวหวาน, โรงเรียนชุมชนบา้น

นาวา, โรงเรียนบา้นไทรงาม, โรงเรียนบา้นคลองปีก, โรงเรียนบา้นคลองกุย และโรงเรียนวดัสวนขนั 

 ชุดท่ี 20 ประกอบดว้ย 

  1. นายวชิาญ  ศรีอกัษร  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัมะนาวหวาน ประธานกรรมการ 

  2. นางวาสนา  คชไกร  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไทรงาม  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัมะนาวหวาน   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัจนัดี, โรงเรียนวดัหลกัชา้ง, โรงเรียนบา้นจนัดี, โรงเรียนบา้นกุยเหนือ, โรงเรียน

องคก์ารสวนยาง 1, โรงเรียนบา้นควนตม, โรงเรียนบา้นคลองงา และโรงเรียนบา้นนาปราน 

 ชุดท่ี 21 ประกอบดว้ย 

  1. นายเอกชยั  ส่งทว ี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไสยงูปัก ประธานกรรมการ 

  2. นางสุกฤตา  วษิณุพงษพ์ร ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไสโป๊ะ  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นไสยงูปัก   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนวดัหนองดี, โรงเรียนชุมชนบา้นส่ีแยก, โรงเรียนบา้นนาโพธ์ิ, โรงเรียนบา้น    

คลองจงั, โรงเรียนบา้นนาบอน, โรงเรียนวดัเทวสิทธ์ิ และโรงเรียนชุมชนวดัอมัพวนั 
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 ชุดท่ี 22 ประกอบดว้ย 

  1. นายอาวธุ  รักษาชล  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นคลองจงั  ประธานกรรมการ 

  2. นายวชัระ  เดชาสิทธ์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาบอน  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นคลองจงั   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นไสยงูปัก, โรงเรียนวดัมณีเจริญฯ, โรงเรียนบา้นหนองยาง, โรงเรียนบา้นไส

โป๊ะ, โรงเรียนวดัสุวรรณคีรี, โรงเรียนวดัเกาะสระ และโรงเรียนบา้นคลองโอม 

 ชุดท่ี 23 ประกอบดว้ย 

  1. นายอ านวย  ด าประสงค ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปลายรา  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวอิศรา  ช่วยชู  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัควนกอ  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นปลายรา   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนพรรณราชลเขต, โรงเรียนวดัวงัรีบุญเลิศ, โรงเรียนวดัมุขทาราม, โรงเรียนบา้นวงั

ตลบั, โรงเรียนบา้งพรุวง และโรงเรียนบา้นนาพา  

 ชุดท่ี 24  ประกอบดว้ย 

  1. นายธวชัชยั  ไกรนรา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นพรุวง  ประธานกรรมการ 

  2. นางกมลทิพย ์ สงคด์ า  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงัตลบั  กรรมการ 

  3. ครูผูรั้บผดิชอบอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นพรุงวง   กรรมการและเลขาฯ 

 ตรวจและติดตามโรงเรียนบา้นปรายรา, โรงเรียนวดัควนกอ, โรงเรียนวดัสวนพิกุล, โรงเรียนบา้นเกาะขวญั, 

โรงเรียนบา้นแพรกกลาง และโรงเรียนบา้นปลายเส 

 ใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้ง ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนั ใหไ้ดข้อ้มูลตามแบบ

ติดตาม อยา่งละเอียด ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นผลดีแก่ทางราชการ 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

 

                                                                         (นายบุญเลิศ  ธานีรัตน์) 

                                ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


