
 
 
 
  
 

ค ำส่ังโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี  006 /2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 11 
----------------------------------------------  

 ด้วย ทำงผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 11 มีควำม
ประสงค์ท่ีจะเดินทำงมำประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและทัศนศึกษำดูงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ณ โรงเรียน
ทีปรำษฎร์พิทยำ อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในวันท่ี 14 มกรำคม 2562 ทำงโรงเรียนมีควำมยินดี
ท่ีได้เป็นเจ้ำภำพกำรประชุมและแหล่งศึกษำดูงำน 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับดูแลและติดตำม ให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้  
 1.1 นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำร รองประธำน 
 1.3 นำยสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร รองประธำน 
 1.4 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป กรรมกำร 
 1.5 นำงสุลีพร  ดีทอง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
 1.6 นำยณรงค์  ศิริยงค์  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
 1.7 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร กรรมกำร 
 1.8 นำงจ ำเรียง  ใจกว้ำง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.9 นำงสำวมำสีเต๊ำะ  ซอมัด เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
2. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม มีหน้ำท่ีจัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรมื้อเท่ียง และเครื่องด่ืมให้กับ
คณะผู้อ ำนวยกำรและผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 2.1 นำงจ ำเรียง  ใจกว้ำง ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงสำวชนกพร  ทองปำน รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำงสำวนิตยำพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมกำร 
 2.4 นำงสำวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมกำร 
 2.5 นำงสำวจีรำวรรณ  เพ็ชรรัตน์ กรรมกำร 
 2.6 นำยพิชัย  บุญชูประภำ กรรมกำร 
 2.7 นำงสำวพิมพิไล  กัญญำ กรรมกำร 
 2.8 นำงสำวมำสีเต๊ำะ  ซอมัด กรรมกำร 
 2.9 นำงสำวปำลินี  เพชรทอง กรรมกำร 



 2.10 นำงสำวนิธิยำ  ทองยวน กรรมกำร 
 2.11 นำงอัญวีณ์  หนูอุไร กรรมกำร 
 2.12 นำงสำวเกศวรำ  ศรีพิบูลย์ กรรมกำร 
 2.13 นำงสำวกันต์หทัย  ใจกว้ำง กรรมกำร 
 2.14 นำงสำวดำรำรำย  กัววงศ์ กรรมกำร 
 2.15 นำงวินวินโซ ฟอง พม่ำ กรรมกำร 
 2.16 นำยตัน โซไท่ กรรมกำร 
 2.17 นำงติน โซไท่ กรรมกำร 
 2.18 นำยอองซำน อำว พม่ำ กรรมกำร 
 2.19 นำงสิริกำนต์  บัวคง กรรมกำร 
 2.20 นำงสำววิภำวรรณ  วิชัยดิษฐ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้ำท่ี จัดสถำนท่ีและอุปกรณ์ตกแต่งภำยในห้องโสตทัศนศึกษำ จัดเตรียมท่ี
นั่งส ำหรับวิทยำกร ผู้เข้ำร่วมอบรม และสถำนท่ีลงทะเบียน รวมถึงเตรียมเครื่องเสียง จอโปรเจ็คเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องให้งำนส ำเร็จลุล่วงประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ 
 3.1 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำงสำวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร รองประธำนกรรมกำร 
 3.3 นำงสำวสำลีรัตน์  ทองขำว กรรมกำร 
 3.4 นำงสำวสุวัยดำ  ง๊ะสมัน กรรมกำร 
 3.5 นำงกรกมล  นำคบังเกิด กรรมกำร 
 3.6 นำงสำวจิรำรัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ กรรมกำร 
 3.7 นำงสำวจันทร์จีรำ  บุญปติ กรรมกำร 
 3.8 นำงสำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำย กรรมกำร 
 3.9 นำงสำวจันธิรัตน์  หมำนจิตร กรรมกำร 
 3.10 นำงสำวสุวัยดำ  ง๊ะสมัน กรรมกำร 
 3.11 นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นห้วน กรรมกำร 
 3.12 นำงสำววันวิสำข์  สืบ กรรมกำร 
 2.13 นำงสำวอภิชญำ  ฤทธิ์พันธ์ กรรมกำร 
 2.14 นำงยุพำพร  เกิดขุมทอง กรรมกำร 
 2.15 นำงอำรีรัตน์  คล้ำยอุดม กรรมกำร 
 2.16 นำงสำวปฐมพร  เกตุก ำพล กรรมกำร 

 3.17 นำยธิรพงษ์  คงด้วง กรรมกำร 
 3.18 นำยปรีชำ  อิสสระ กรรมกำร 
 3.19 นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ กรรมกำร 
 3.20 นำยเดชศรี  สุวิรัตน์ กรรมกำร 
 3.21 นำยภำณุวัฒน์  คงเจำะ กรรมกำร 
 3.22 นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมกำร 
 3.23 นำยชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมกำร 



 3.24 นำยฉัตรชัย  ทองหีต กรรมกำร 
 3.25 นำยสำยัน  จิตรรักษ์ กรรมกำร 
 3.26 นำยศรีสุวรรณ บรมสุข กรรมกำร 
 3.27 นำยอรรถพล  พลวัฒน์ กรรมกำร 
 3.28 นำยจตุรงค์  ขุนปักษี กรรมกำร 
 3.29 นำยอิศรเกษม  สีหะวงษ์ กรรมกำร 
 3.30 นำยพิชัย  บุญชูประภำ กรรมกำร 
 3.31 นำยศักดิ์ชัย  แอกอ้วน กรรมกำร 
 3.32 นำยณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์ กรรมกำร 
 3.33 นำยอองซำน อำว พม่ำ กรรมกำร 
 3.34 นำงวินวินโซ ฟอง พม่ำ กรรมกำร 
 3.35 นำยตัน โซไท่ กรรมกำร 
 3.36 นำงติน โซไท่ กรรมกำร 
 3.37 นำยอองซำน อำว พม่ำ กรรมกำร 
 3.38 นำงสิริกำนต์  บัวคง กรรมกำร 
 3.39 นำยอำวุธ  จันทร์เมือง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้ำท่ี ต้อนรับคณะผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ีมำประชุมบริเวณหน้ำห้องโสตทัศน
ศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 4.1 นำงสุลีพร  ดีทอง ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงสำวพิมพ์ใจ  ทองเรือง รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์ กรรมกำร 
 4.4 นำยเจนณรงค์  พันทวี กรรมกำร 
 4.5 นำงสำวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมกำร 
 4.6 นำงสำวกรธิดำ  กิมำคม กรรมกำร 
 4.7 นำยวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ กรรมกำร 
 4.8 นำยสุนทร  เหล่ำอั้น กรรมกำร 
 4.9 นำยณรงค์  ศิริยงค์ กรรมกำร 
 4.10 นำยสมศักดิ์  นนท์เจริญ กรรมกำร 
 4.11 นำงอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมกำร 
 4.12 นำงสำวจิรำพร  บุญเหลือ กรรมกำร 
 4.13 นำงสำวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน กรรมกำร 
 4.14 นำงสำวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช กรรมกำร 
 4.15 นำงสำวพรรณธิดำ  ภูริวิทยำธีระ กรรมกำร 
 4.16 นำงนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมกำร 
 4.17 นำงสำวอัญชรีย์  มีแสง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้ำท่ี จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงินงบประมำณ  เงินยืมและกำร
ล้ำงหนี้เงินยืม เก็บรวบรวมหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเงินในกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้องพร้อมท่ี
จะรับกำรตรวจสอบต่อไป ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 5.1 นำงสุลีพร  ดีทอง ประธำนกรรมกำร 
 5.2 นำงสำวปรมำภรณ์  พรหมประทีป รองประธำนกรรมกำร 
 5.3 นำงสำวรักชนก  โสอินทร์ กรรมกำร 
 5.4 นำงสำวยุพำพร  บุญเทียม กรรมกำร 
 5.5 นำงสำวสำยฝน  รำษีงำม กรรมกำร 
 5.6 นำงสำวทิฆัมพร  ออมสิน กรรมกำร 
 5.7 นำงสำวพัชริณี  สมผล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้ำท่ี รับลงทะเบียนคณะผู้บริหำรโรงเรียนและผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน
ให้เรียบร้อยครบถ้วน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 6.1 นำงสำวอมรทิพย์  จิตรอำรีย์ ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำงสำวนวียำ  ปักษิณ รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำงสำวอังคณำ  ทองด ำ กรรมกำร 
 6.4 นำงสำวปัทมำ  ใจช่ืน กรรมกำร 
 6.5 นำงสำวนฤมล  สำริขำ กรรมกำร 
 6.6 นำงสำวนันทรัตน์  อนุกูล กรรมกำร 
 6.7 นำงสำวจิรำภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้ำท่ี  บันทึกภำพกิจกรรมข้ันตอนพิธีกำรต่ำงๆ พร้อมรวบรวมภำพถ่ำย
ลงในเว็บไซต์โรงเรียนและเพจประชำสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ และส่งภำพให้ฝ่ำยประเมินผล
ด ำเนินกำรประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 7.1 นำยอำวุธ  จันทร์เมือง ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม กรรมกำร 
 7.3 นำยสัญชัย  พิกุลงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร มีหน้ำท่ี ด ำเนินรำยกำร ให้ข้อมูล แนะน ำ แจ้งรำยละเอียดโครงกำร ตลอดจน
ด ำเนินกำรอภิปรำยข้อมูลต่ำงๆท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 8.1 นำยเอกชัย  อะหลีแอ ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำยนำวิน  โพธิ์ศรี กรรมกำร 
 8.3 นำงสำวฉันทลักษณ์  ทำนทน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 
 
 
 
 



9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำท่ี จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมท่ีมีต่อกิจกรรมประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 11 
สรุปและรำยงำนให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ และผู้เกี่ยวข้องทรำบประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 9.1 นำยอภิเดช  จิตรมุ่ง ประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำยภรำดร  ไชยเขียว รองประธำนกรรมกำร 
 9.3 นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
  ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และบังเกิดผลดี
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน หำกมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและผู้
เกี่ยวข้อทรำบ เพื่อแก้ไขปัญหำต่อไป 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี           4 มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
 โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 
 
 


