
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที่  ๒๖๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมทัศนศึกษำเดินทำงไกลและอยูค่่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

…………………………………………….. 
                ด้วยกลุ่มลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ จึงมอบหมายหน้าที่ให้ผู้มีรายนามและต าแหน่งต่อไปนี้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
  

๑. ฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน อ านวยความสะดวก ก ากับดูแล แก้ไขปัญหา และ
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ระหว่างเดินทางไกลและผจญภัย ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายประยงค์ อินนุพัฒน์    ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายประยงค์ ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔  นายธนิต ดีทอง     กรรมการ 
 ๑.๕  นางสุลีพร ดีทอง     กรรมการ 
 1.6  นางจ าเรียง ใจกว้าง     กรรมการ 
  ๑.7  นายณรงค์ ศิริยงค์     กรรมการ   
 ๑.8  นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์    กรรมการ 
 ๑.9  นางสาวกรธิดา กิมาคม    กรรมการ 
 ๑.10  นายอาวุธ จันทร์เมือง    กรรมการและเลขานุการ   

๒. ฝ่ำยด ำเนินกำรฝึก มีหน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายอาวุธ จันทร์เมือง    ผู้อ านวยการฝึก  
 ๒.๒  นายศรีสุวรรณ บรมสุข    รองผู้อ านวยการฝึก 

๒.๓  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง   ผู้ก ากับ 
๒.๔  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   ผู้ก ากับ 

 ๒.5  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว   ผู้ก ากับ    
 ๒.6  นายพิชัย บุญชูประภา    ผู้ก ากับ 
 ๒.7  นายอรรถพล พลวัฒน์    ผู้ก ากับ 

๒.8  นายเดชศรี สุวิรัตน์    ผู้ก ากับ 
 ๒.9  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง    ผู้ก ากับ 
 ๒.๑0  นางสาวกรธิดา กิมาคม   ผู้ก ากับ 

๒.๑1  นางยุพาพร เกิดขุมทอง   ผู้ก ากับ 
 ๒.๑2  นายภานุวัฒน์ คงเจาะ    ผู้ก ากับ 
 ๒.๑3  นายปรีชา อิสสระ    ผู้ก ากับ 
 ๒.๑๔  นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร   ผู้ก ากับ 



  
 

๒.๑๕  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   ผู้ก ากับ 
๒.๑๖  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด   ผู้ก ากับ 
๒.๑๗  นางสาวจิรารัตน์ ตรีรตันพันธ์   ผู้ก ากับ 
2.18  นางสาววันวิสา สืบ    ผู้ก ากับ 

                ๒.๑9  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์  ผู้ก ากับ   
 ๒.20  นางสาวธิติมา เดชภักดี   ผู้ก ากับ 
 ๒.๒1  นายเอกลักษณ์ ขวยเจริญ   ผู้ก ากับ 

๓. ฝ่ำยสถำนที ่เส้นทำงเดินทำงไกลและท ำฐำนผจญภัย  มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ตั้งค่ายพักแรม กอง
อ านวยการฝึก จัดเตรียมแสง สี เสียง ในการแสดงรอบกองไฟ พร้อมทั้งส ารวจสถานที่ส าหรับกิจกรรมเดินทางไกล 
และออกแบบฐานผจญภัย และสถานที่ส าหรับอาบน้ าของลูกเสือ – เนตรนารี ประกอบด้วย 
  ๓.๑  นายพิชัย บุญชูประภา    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นายอาวุธ จันทร์เมือง  กรรมการ 
 ๓.๓  นายอรรถพล พลวัฒน์  กรรมการ 
 ๓.๔  นายภานุวัฒน ์คงเจาะ  กรรมการ 
 ๓.๕  นายปรีชา อิสสระ   กรรมการ 
 ๓.๖  นายศรีสุวรรณ บรมสุข  กรรมการ 
 ๓.๗  นายเอกลักษณ์ ขวยเจริญ  กรรมการ 
 ๓.๘  นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน  กรรมการ 
 3.9  นายอองซาน อาว   กรรมการ 
 3.10  นายนายอัม ทูลลุย  กรรมการ 
 3.11  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๒๐ กรรมการ 
 ๓.12  นายเดชศรี สวุิรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  เจ้ำหน้ำที่รับรำยงำนตัว  มีหน้าที่รับรายงานตัวของลูกเสือ-เนตรนารี มีหน้าที่รับรายงานตัวลูกเสือ -
เนตรนารี ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง   ประธานกรรมการ  
 ๔.๒  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   กรรมการ 
 ๔.๓  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ  
 ๔.๔  นางสาวจันทร์ธิรัตน์ หมานจิตร  กรรมการ 
         ๔.๕  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวกรธิดา กิมาคม  กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์  กรรมการ 
 ๔.๘  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  กรรมการ 
 ๔.๙  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง  กรรมการและเลขานุการ  
 ๕.  คณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเดินทำงไกลและทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า 
ปรึกษา ควบคุม ดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/จัดนักเรียนในรถแตละคันพร้อมส ารวจยอดนักเรียนใหครบถวน
ตลอดระยะการเดินทางให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
       ๕.๑  คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ  มีหน้าที่ติดต่อประสานงานการจัดหายานพาหนะ ประกอบด้วย 
                     ๑. นายอาวุธ จันทร์เมือง                                  ประธานกรรมการ 
                     ๒. นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  กรรมการ 
              ๓. นางสาวกรธิดา กิมาคม  กรรมการและเลขานุการ 



 
 
  ๕.๒  คณะกรรมกำรควบคุมลูกเสือ – เนตรนำรี มีหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนขณะเดินทางโดย
ยานพาหนะตลอดกิจกรรม ดูแลความปลอดภัย และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ประกอบดว้ย 
   ๕.๒.๑  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๑ ประกอบด้วย 
           ๑. นายปรีชา อิสสระ 
            ๒. นางสาวธิติมา เดชภักด ี
               ๓. นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  
   ๕.๒.๒  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๒ ประกอบด้วย 
     ๑.  นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
     ๒.  นางสาวกรธิดา กิมาคม 
   ๕.๒.๓  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๓ ประกอบด้วย 
      ๑.  นายอรรถพล พลวัฒน์ 
      ๒.  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
   ๕.๒.๔  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๔ ประกอบด้วย 
     ๑.  นางยุพาพร เกิดขุมทอง 
     ๒.  นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร 
   ๕.๒.๕  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๕ ประกอบด้วย 
     ๑.  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 
     ๒.  นายเอกลักษณ์ ขวยเจริญ 
   ๕.๒.๖  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๖ ประกอบด้วย 
     ๑.  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน 
     ๒.  นายเดชศรี สุวิรัตน์ 
   ๕.๒.๗  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๗ ประกอบด้วย 
     ๑.  นายพิชัย บุญชูประภา 
     ๒.  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
   ๕.๒.๘  ควบคุมลูกเสือกองที่ ๘ ประกอบด้วย 
     ๑.  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 
     ๒.  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด 
     ๓.  นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ 
 ๖.  คณะกรรมกำรประจ ำฐำนผจญภัยและกิจกรรมนันทนำกรของลูกเสือ-เนตรนำร ีมีหน้าที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ประกอบด้วย 
  วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๑ ภำคกลำงคืน 
  ๖.๑  กิจกรรมต้อนรับสู่ค่ำยลูกเสือ ประกอบด้วย   
           ๑.  นางอัญชรีย์ มีแสง  
        ๒.  นางสาวธิติมา เดชภักด ี
        ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๒ นาย  
       ๖.๒  ฐำนรถถังมหำสนุก ประกอบด้วย 
              ๑.  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 
              ๒.  นางสาวสาลีรตัน์ ทองขาว 
          ๓.  นายเอกลักษณ์ ขวยเจริญ       
    ๔.  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๓ นาย 



 
 
 ๖.๓  ฐำนฐำนคอมมำนโด ๒ เส้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นายพิชัย บุญชูประภา 
  ๒.  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 
      ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๔ นาย 
  ๖.๔  ฐำนสกีบก  ประกอบด้วย 
           ๑.  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน 
              ๒.  นางยุพาพร เกิมขุมทอง 
    ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๒ นาย 
      ๖.๕  ฐำนสะพำนมรณะ ประกอบด้วย 

 ๑.  นางสาวกรธิดา กิมาคม 
      ๒.  นางสาวธิติมา เดชภกัดี 
 3.  นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
      4.  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๒ นาย 

  ๖.๖  ฐำนปีนตำข่ำย ประกอบด้วย 
    ๑.  นายปรีชา อิสสระ 
   ๒.  นางสาวจันทร์ธริัตน์ หมานจิตร 
   ๓.  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด 
   ๔.  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน ๒ นาย 

  ๖.๗  ฐำนลอดอุโมงค์ ประกอบด้วย 
   ๑.  นายภานุวัฒน์ คงเจาะ 
   ๒.  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
   ๓.  นางสาววันวิสา สืบ 
   ๔.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 

  ๖.๘  ฐำนส่งสัญญำณ ประกอบด้วย 
   ๑.  นายอรรถพล พลวัฒน์ 
   ๒.  นางสาวจริารัตน์ ตรีรัตน์พันธุ์ 
   ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 

  ๖.๙  ฐำนลอดลวดหนำม ประกอบด้วย 
   ๑.  นายเดชศรี สวุิรัตน์ 
   ๒.  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย 
   ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 

 วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๑ ภำคเช้ำ 
  ๖.๑๐  ฐำนกิจกรรมเข็มทิศ ประกอบด้วย 
      ๑.  นายอรรถพล พลวัฒน์ 
    ๒.  นายปรีชา อิสสระ 
    ๓.  นางสาวกรธิดา กิมาคม 
    ๔.  นางสาววันวิสา สืบ 
    ๕.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
 
 



 
 
  ๖.๑๑  ฐำนปฐมพยำบำล ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง 
   ๒.  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
   ๓.  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 
   ๔.  นางสาวธิติมา เดชภักด ี
   ๕.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
  ๖.๑๒  ฐำนเงื่อน ประกอบด้วย 
   ๑.  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
   ๒.  นายพิชัย บุญชูประภา 
   ๓.  นายเดชศรี สุวิรัตน์ 
   ๔.  นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพั์นธุ์ 
   ๕.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
  ๖.๑๓  ฐำนสัมผัส ประกอบด้วย 
   ๑.  นายอรรถพล พลวัฒน์ 
   ๒.  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย 
   ๓.  นางยุพาพร เกิมขุมทอง 
   4.  นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
   5.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
 วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๑ ภำคบ่ำย (กิจกรรมนันทนำกำร) 
  ๖.๑๔  ฐำนกู้ระเบิด ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน 
   ๒.  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
   ๓.  นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ 
   ๔.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
  ๖.๑๕  ฐำนเป่ำลูกปิงปอง ประกอบด้วย 
   ๑.  นางยุพาพร เกิดขุมทอง 
   ๒.  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด 
   ๓.  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 
   ๔.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
  ๖.๑๖  ฐำนขย่มลูกโป่ง ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวจันทร์ธิรัตน์ หมานจิตร 
   ๒.  นางสาววันวิสา สืบ 
   3.  นางสาวธิติมา เดชภักด ี
   ๓.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
  ๖.๑๗  ฐำนล ำเลียงลูกโป่ง ประกอบด้วย 
   ๑.  นางสาวกรธิดา กิมาคม  
   2.  นายศรีสุวรรณ บรมสุข 
   3.  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย 
   4.  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย 
 



 
 
 ๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยนันทนำกำร  มีหน้าที ่วางแผน จัดเตรียม จัดกิจกรรมนันทนาการ การแสดงรอบกอง
ไฟ และกิจกรรมบันเทิง ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ประธานกรรมการ  
 ๗.๒  นายปรีชา อิสสระ   กรรมการ 
 ๗.๓  นายอรรถพล พลวัฒน์  กรรมการ 
 ๗.๔  นางยุพาพร เกิดขุมทอง  กรรมการ  
 ๗.๕  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  กรรมการ 
         ๗.๖  นายศรีสุวรรณ บรมสุข กรรมการ 
 ๗.๗  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง กรรมการ 
 ๗.๘  นางสาวกรธิดา กิมาคม กรรมการ 
 ๗.๙  นายเดชศรี สุวิรัตน์  กรรมการ 
 ๗.๑๐  นายพิชัย บุญชูประภา กรรมการ 
 ๗.๑๑  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย กรรมการ 
 ๗.๑๒  นางสาวจันทร์ธิรัตน์ หมานจิตร กรรมการ 
 ๗.๑๓  นายอาวุธ จันทร์เมือง กรรมการ 
 ๗.๑๔  นายเอกลักษณ์ ขวยเจริญ กรรมการ 
 ๗.๑๕  นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ กรรมการและเลขานุการ  
 ๘.  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรวัดผลและประเมินผล  มีหน้าที่ประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัก
แรมเดินทาง ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  กรรมการ 
 ๘.๓  นายเดชศรี สุวิรัตน์   กรรมการ 
 ๘.๔  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยพยำบำล  มีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล ให้การพยาบาลช่วยเหลือลูกเสือ- 
 เนตรนารี  ที่มีอาการบาดเจ็บหรือป่วย   ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นางสาวจันธริัตน์ หมานจิตร  กรรมการ 
 ๙.๒  นักศึกษาวิชาทหาร ๒ นาย  กรรมการ 
 ๙.๓  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.  เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรับ – จ่าย การเบิกจ่ายเงิน ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑  นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง  กรรมการ 
 ๑๑.  ฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่ม มีหน้าที่บริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง น้ าดื่ม ส าหรับผู้กับลูกเสือ-
เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมทั้งจัดหาวัตถุดิบส าหรับประกอบสูทกรรม ของลูกเสือ – เนตรนารี
ประกอบด้วย 

 ๑๑.๑  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  นางสาวกรธิดา กิมาคม กรรมการ 
 ๑๑.๓  นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร กรรมการ 
 ๑๑.๔  นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  กรรมการ 
 ๑๑.๕  นางสาววันวิสา สืบ  กรรมการ 



 
 
 11.6  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
 11.7  นางสาวธิติมา เดชภักดี กรรมการ 
 11.8  นางวินวินโซ ฟอง  กรรมการ 
 11.9  นางสายทอง ชารักดี กรรมการ 
 ๑๑.๖  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ลูกเสือ – เนตรนารี ตลอดกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม ประกอบด้วย 
 ๑๒.๑  นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒  นายอาวุธ จันทร์เมือง กรรมการ 
 ๑๒.๓  นายเดชศรี สวุิรัตน์  กรรมการ 
 ๑๒.๔  นายพิชัย บุญชูประภา กรรมการ 
 ๑๒.๕  นายอรรถพล พลวัฒน์ กรรมการ 
 ๑๒.๖  นายศรีสุวรรณ บรมสขุ กรรมการ 
 12.7  นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 20 นาย กรรมการ 
 ๑๒.๗  นายปรีชา อิสสระ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.  ฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม มีหน้าที่บันทึกภาพขณะด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือสรุปและรายงานผล
ประกอบด้วย 
     ๑๓.๑  นายอาวุธ จันทร์เมือง    ประธานกรรมการ 
     ๑๓.๒  นายอรรถพล พลวัฒน์  กรรมการ 
     ๑๓.๓  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  กรรมการและเลขานุการ 

 
ให้ผู้ที่มีหน้าที่ตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเต็ม

ความสามารถ  หากมีปัญหาใด ๆ ให้ประสานงานฝ่ายอ านวยการเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
 
              ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                    

       สั่ง   ณ   วันที่   26 ธนัวาคม ๒๕๖๐  
 
 
                                                                        
                                                                        (นายประยงค์ อินนุพัฒน์) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


