
 

 

ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
ที่  ๑๕๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อ าเภอกันตัง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

---------------------------------- 

    อาศัยอ านาจ ตามระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.พ.ศ.๒๕๕๔ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ก าหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน 
นับจากการเปิดเรียนของภาคเรียนที่ ๑ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
องค์กรนักศึกษา กศน.  

    ดังนั้นจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.ดังต่อไปนี้ 
    ๑.คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อ าเภอกันตัง มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา กศน. ใน
ระดับอ าเภอและชุมชน และมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน.
พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
   ๑.๑ คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.อ าเภอกันตัง ประกอบด้วย 
    ๑.๑.๑ นายเดชนรินทร์  ชิตชลธาร กศน.ต าบลคลองลุ   ประธานกรรมการ 
    ๑.๑.๒ นางสาวอนุสรา  มะเส็น กศน.ต าบลบางหมาก รองประธานคนที่ ๑ 
    ๑.๑.๓ นางสาววันทนีย์  กระจ่างฉาย กศน.ต าบลบางสัก  รองประธานคนที่ ๒ 
    ๑.๑.๔ นางสาวอิษยา  ขาวข า  กศน.ต าบลโคกยาง  เลขานุการ 
    ๑.๑.๕ นางสาวธนัชญา ทองช่วย กศน.ต าบลบางเป้า  ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑.๑.๖ นางสาวพรรทิวา  สงคราม กศน.ต าบลกันตัง  การเงินและบัญชี 
    ๑.๑.๗ นายธรรมนูญ  เกื้อโดย  กศน.ต าบลคลองชีล้อม ประชาสัมพันธ์  
    ๑.๑.๘ นางสาวเปมิกา  ผ่องแผ้ว กศน.ต าบลกันตังใต้ ประชาสัมพันธ์ 
    ๑.๑.๙ นางสาวอังคณา  ชุมดี  กศน.ต าบลเกาะลิบง ประชาสัมพันธ์ 
    ๑.๑.๑๐ นางสาวสุวรรณา  มุ่งยนต์กลาง  กศน.ต าบลนาเกลือ ปฏิคม 
    ๑.๑.๑๐ นางสาวกิ่งกาญจน์  อ่ิมทัพ กศน.ต าบลย่านซื่อ  ปฏิคม 
    ๑.๑.๑๑ นางสาวปิยวรรณ  แสงจันทร์คง กศน.ต าบลวังวน  กิจกรรมนักศึกษา 
    ๑.๑.๑๒ นางสาวอัจฉรา  หาญใจ กศน.ต าบลบ่อน้ าร้อน กิจกรรมนักศึกษา 
    ๑.๑.๑๓ นางสาวปวันพัสตร์  สีรักษ์  กศน.ต าบลควนธานี  กิจกรรมนักศึกษา 

   

 

      ...../๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา........ 

  



   ๑.๒ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 
กศน.อ าเภอกันตัง ประกอบด้วย 

๑.๒.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบ   นายสมศักดิ์  ยิ่งขจร   
๑.๒.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตามอัธยาศัย   นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง  
๑.๒.๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน TO BE NUMBER ONE   นางซัยนัฟ  ระยา    
๑.๒.๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน  นายวิชาญ  สายวารี 

  ๑.๓ ครูที่ปรึกษา  
   ๑.๓.๑ นางจาริ  คงนคร  ครู 
   ๑.๓.๒ นางกฤตมน  นิลลออ  ครูผู้ช่วย 
   ๑.๓.๓ นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
   ๑.๓.๔ นางสาวกาญจนา  รุ่งเมือง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
   ๑.๓.๕ นางนาฎอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
   ๑.๓.๖ นายฒวัติ  สุนทรเต็ม  ครู กศน.ต าบลย่านซื่อ     
   ๑.๓.๗ นายสุพล  ชูอินทร์  ครู กศน.ต าบลโคกยาง     
   ๑.๓.๘ นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น ครู กศน.ต าบลคลองลุ     
   ๑.๓.๙ นางสาวอรวรรณ  ปรังพันธ์ ครู กศน.ต าบลกันตัง     
   ๑.๓.๑๐ นายก่อเส็ม  สะดี  ครู กศน.ต าบลบางหมาก     
   ๑.๓.๑๑ นายบุญภพ  ดวงสุด  ครู กศน.ต าบลคลองชีล้อม    
   ๑.๓.๑๒ นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ต าบลกันตังใต้   
   ๑.๓.๑๓ นางศิริวรรณ  นันตสินธุ์ ครู กศน.ต าบลบางเป้า   
   ๑.๓.๑๔  นางสาวมัศยา  ไพรพฤกษ์  ครู กศน.ต าบลวังวน   
   ๑.๓.๑๕ นางพัชรี  ดาบทอง  ครู กศน.ต าบลบางสัก    
   ๑.๓.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา  ศรีคิรินทร์ ครู กศน.ต าบลบ่อน้ าร้อน    
   ๑.๓.๑๗ นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ต าบลนาเกลือ   
   ๑.๓.๑๘ นางสาวฐิติรัตน์  หนิษฐา ครู กศน.ต าบลเกาะลิบง    
   ๑.๓.๑๙ นางสาววรรณวิมล  ปรังพันธ์ ครู กศน.ต าบลควนธานี    
   ๑.๓.๒๐ นางสาวกนกวลี  ฉายเกียรติคุณ ครูผู้สอนคนพิการ      
   ๑.๓.๒๑ นายภูษิต  ดวงสุด    ครูผู้สอนคนพิการ    
 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่  ๒๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

            (นายวิเชียร  จันทร์ฝาก) 
   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 

    


