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ที ่240/๒๕60 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมทัศนศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 
 

 

 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งฝึกระเบียบวินัยการท างาน
ร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ศึกษาค้นคว้า สร้างเสริมประสบการณ์ตรงและพัฒนาตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ ในวันที่ ๑0-12 มกราคม ๒๕๖1 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ 
พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการ ทั้งงบประมาณ วางแผน ก ากับดูแล ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายประยงค์  อินนุพัฒน์   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายประยงค์  ด่วนเดิน   รองประธาน 

๑.๓ นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ   รองประธาน 
  ๑.4 นางสุลีพร  ดีทอง    กรรมการ 
  ๑.5 นายณรงค์  ศิริยงค์    กรรมการ 
  ๑.6 นางจ าเรียง  ใจกว้าง    กรรมการ 
  ๑.7 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
  ๑.8 นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ 
  1.9 นายภราดร  ไชยเขียว   กรรมการ 
  1.10 นายธนิต ดีทอง    กรรมการ 
  1.11 นายเอกชัย อะหลีแอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานสถานที่ ก าหนดเส้นทางการเดินทาง พาหนะ 
วิทยากร อาหาร และจัดท าหนังสือติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรม ประกอบด้วย  
  ๒.๑ นายภราดร  ไชยเขียว   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    กรรมการ 
  ๒.3 นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการ 
  ๒.4 นายวีระภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
  2.5 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
  ๒.6 นายมะยาดี  ดาบู    กรรมการและเลขานุการ 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน มีหน้าที่ ก ากับ ควบคุม ให้ค าปรึกษา ดูแลนักเรียนในการร่วม
กิจกรรม ดูแลค่ายพักแรม ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายธนิต  ดีทอง    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสุลีพร  ดีทอง    กรรมการ 
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  ๓.๓ นางจ าเรียง  ใจกว้าง    กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์   กรรมการ 
  ๓.๕ นายภราดร  ไชยเขียว   กรรมการ 
  ๓.๖ นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการ 
  ๓.๗ นายมะยาดี  ดาบู    กรรมการ 
  ๓.๘ นายวีระภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
  ๓.๙ นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการ 
  ๓.๑๐ นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ 
  ๓.๑๑ นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน  กรรมการ 
  ๓.๑๒ นางสาวรัตติยา  จันทร์เอียด   กรรมการ 
  ๓.๑๓ นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   กรรมการ 
  ๓.๑๔ นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
  3.15 นางสาวนวียา ปักษิณ   กรรมการ 
  3.16 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัส  กรรมการ 
  3.17 นางสาวสายฝน ราศีงาม   กรรมการ 
  3.18 นางนฤมล ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
  ๓.19 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร มีหน้าที่เตรียมอาหาร อาหารว่าง ให้กับลูกเสือ – เนตรนารี และผู้ก ากับ
เพ่ือความสะดวกตลอดเส้นทางในการด าเนินการครั้งนี้ ประกอบด้วย  
  4.1 นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์   ประธานกรรมการ 
  4.2 นางสาวนวียา ปักษิณ   กรรมการ 
  4.3 นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ 
  4.4 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน   กรรมการ 
  4.5 นางสาวรัตติยา  จันทร์เอียด   กรรมการ 
  4.6 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
  4.7 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัส   กรรมการและเลขานุการ 

5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดท าเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณเงินยืมและ
การล้างหนี้เงินยืม เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆเก่ียวกับการเงินในการด าเนินการครั้งนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมที่
จะรับการตรวจสอบต่อไป ประกอบด้วย 
  5.๑ นางสุลีพร  ดีทอง    ประธานกรรมการ 
  5.๒ นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการ 
  5.3 นางสาวสายฝน ราศีงาม   กรรมการ 
  5.4 นางนฤมล ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
  5.๓ นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการและเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร บริการ กิจกรรม นันทนาการ มีหน้าที่ เตรียมสมุดบันทึกกิจกรรม 

ก าหนดการเดินทางกิจกรรมตลอดการเดินทาง ประกอบด้วย 
  6.1 นายเอกชัย อะหลีแอ    ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวนวียา ปักษิณ   กรรมการ 

6.3 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัส   กรรมการ 
  6.4 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
  6.5 นางนฤมล ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
  6.6 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน   กรรมการ 
  6.6 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   กรรมการและเลขานุการ 

7.  คณะกรรมการฝ่ายประกันชีวิต มีหน้าที่ตรวจสอบนักเรียนที่ยังไม่ได้ท าประกันชีวิต และติดต่อ
ประสานเพื่อจัดท าประกันชีวิตให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้ท าให้เรียบร้อย ก่อนการเดินทาง ประกอบด้วย  
  7.1 นางสาวรัตติยา  จันทร์เอียด   ประธานกรรมการ 
  7.2 นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน   กรรมการ 
  7.3 นางสาวนวียา ปักษิณ   กรรมการ 
  7.4 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   กรรมการ 
  7.5 นางนฤมล ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
  7.6 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัส   กรรมการและเลขานุการ 

8.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ เตรียมอุปกรณ์การพยาบาล และปฐมพยาบาล ดูแลนักเรียน
ที่เจ็บป่วยในระหว่างการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  8.๑ นางจ าเรียง  ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
  8.๒ นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน   กรรมการ 
  8.๓ นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
  8.๔ นางสาวรัตติยา  จันทร์เอียด   กรรมการและเลขานุการ 

9.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการบันทึกภาพและบันทึกภาพ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อน ามาจัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 
  9.๑ นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   ประธานกรรมการ 
  9.๒ นางสาวรัตติยา  จันทร์เอียด   กรรมการ 
  9.3 นายวีระภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมการและเลขานุการ 

10.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดท าเอกสารแบบประเมินผล เก็บรวบรวมแบบประเมิน
บันทึกข้อมูล สรุปผลและจัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
  10.๑ นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   ประธานกรรมการ 
  10.๒ นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน  กรรมการ 
  10.๓ นายภราดร  ไชยเขียว   กรรมการ 
  10.๔ นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการและเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานให้ทราบเพื่อการด าเนินการแก้ไขต่อไป  
     

สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
       
      

นายประยงค์  อินนุพัฒน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


