
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที ่ ๑๑๔ / 25๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
........................................................................................  

  ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม พื้นที่บริเวณ
โรงเรียน  ให้ร่มรื่นสวยงาม มีพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากร 
และนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองที่ได้มาติดต่อราชการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะวิธีการด าเนินงาน ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขี้น ประกอบด้วย 

๑. นางเพียงแข ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายประยงค์ ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
๔. นายธนิต ดีทอง  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕. นางสุลีพร ดีทอง  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๖. นางจ าเรียง ใจกว้าง  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๗. นายณรงค์ ศิริยงค์  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๘. นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๙. นายอาวธุ จันทร์เมือง  คร คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม บริเวณสถานที่
ต่างๆ พร้อมทั้งออกแบบ ก าหนดวัสดุ-อุปกรณ์ในการปรับปรุง เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๒.๑  งานออกแบบและตกแต่งภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑  นายภานุวัฒน์ คงเจาะ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒  นายอภิเดช จิตรมุ่ง ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๑.๓  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๑.๔  นางสาววันวิสาข์ สืบ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๑.๕  นายอองซาน อาว  นักการ   กรรมการ 
  ๒.๑.๖  นายตัน ซอไทน์  นักการ   กรรมการ 
  ๒.๑.๗  นายสุทิน ช่วยแก้ว ยามรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
  ๒.๑.๘  นางสิริกานต์ บัวคง แม่บ้าน   กรรมการ 



  ๒.๑.๙  นางวิน วิน โซฟอง แม่บ้าน   กรรมการ 
  ๒.๑.๑๐  นางสาวสายทอง ชารักดี แม่บ้าน   กรรมการ 
  ๒.๑.๑๑ นายสายัน จิตรรักษ์ ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒  งานปรับปรุงซ่อมแซม ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑  นายอาวุธ จันทร์เมือง ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒  นายฉัตรชัย ทองหีต ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๒.๓  นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน นักการ   กรรมการ 
  ๒.๒.๔  นายอองซาน อาว  นักการ   กรรมการ 
  ๒.๒.๕  นายตัน ซอ ไทน์  นักการ   กรรมการ 
  ๒.๒.๖  นายอรรถพล พลวัฒน์  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๓  งาน ๕ ส. เขตพื้นที่และห้องเรียน ประกอบด้วย 
  ๒.๓.๑  นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๒  นายนาวิน โพธิ์ศร ี ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๓.๓  นายฉัตรชัย ทองหีต ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๓.๔  นายเดชศรี สุวิรัตน์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๓.๕  นายอรรถพล พลวัฒน์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๓.๖  นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๓.๗  นายธิรพงษ์ คงด้วง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๓.๘  ครูทีป่รึกษาทุกห้อง    กรรมการ 
  ๒.๓.๙  นางสาววันวิสาข์ สืบ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๔  งานออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 
  ๒.๔.๑  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๒  นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครู คศ.๑  กรรมการ 
  ๒.๔.๓   นางสาวศิรินาถ ไทรงาม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  ๒.๔.๔  นางสาวเกศวรา ศรีพบิูลย์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ 
ระมัดระวัง รับผิดชอบเอาใจใส่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

     (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 


