
 

 

 ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี ๑๗๐ /๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

       เพื่อให้การเตรียมการเรียนการสอนของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการ
เป็นไปอย่างเรียบร้อยบังเกิดผลดี ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีค าส่ังแต่งต้ังข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ี ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาส าคัญ 
ประกอบด้วย  
๑.๑. นางเพียงแข    ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๑.๒. นายสมศักดิ์   นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ  
๑.๓. นางจ าเรียง   ใจกว้าง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๔. นางสุลีพร   ดีทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ  
๑.๕. นางจันทร์นิพา    ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
๑.๖. นายณรงค์   ศิริยงค์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑.๗. นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์  ครู คศ.๒                    กรรมการ 
๑.๘. นายพิชัย              บุญชูประภา      ครู คศ.๒  กรรมการ  
๑.๙. นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ ์ ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ  

 
๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าท่ีจัดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเป็นชุดตามระดับช้ัน และแผนการเรียนให้

ส าเร็จลุล่วงตามหลักสูตรและนโยบายเป้าหมายท่ีก าหนด ณ อาคาร ๒ ช้ัน ๑ ประกอบด้วย   
๒.๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน    ประธานกรรมการ 
๒. นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจันธิรัตน ์  หมานจิตร  กรรมการ 
๔. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ 
๕. นางกวินนาฎ   อินทจันทร์  กรรมการ 
๖. นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า   กรรมการ 
๗. นางสาวมาสีเต๊าะ   ซอมัด   กรรมการ 
๘. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว  กรรมการ 
๙. นายชนกันต์   ชูข า   กรรมการ 
๑๐. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  กรรมการ 
๑๑. นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
๑๒. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
๑๔. นางสาวธัญญารัตน์     จิตราภิรมย์  กรรมการ 

   ๑๕.นายจตุพล    บุนนาค   กรรมการ 



   ๑๖.นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
   ๑๗.นางสาวสุพรรษา   ดุริยานนท์  กรรมการ  
   ๑๘.นายเจนณรงค์    พันทวี   กรรมการ 
   ๑๙.นางอังคณา    จงรักวิทย ์  กรรมการ 
   ๒๐.นางยุพาพร   เกิดขุมทอง  กรรมการ 
   ๒๑.นางสาวชมพิชาน์    คงสิบ    กรรมการ 
   ๒๒.นางสาวนฤมล    สาริขา   กรรมการ 
   ๒๓.นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน   กรรมการ 
   ๒๔.นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์  กรรมการ 
   ๒๕.นางอารมย์   เทพเกื้อ   กรรมการ 
   ๒๖.นายภาณุวัฒน์    คงเจาะ    กรรมการ 
   ๒๗.นายเดชศรี            สุวิรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. นายวรัญญ ู  ทองถึง   ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒินนัท์  จันทร์นพรัตน์      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  กรรมการ 
๔. นางสาวจตุพร   เฝือชัย   กรรมการ 
๕. นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการ 
๖. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช  กรรมการ 
๗. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   กรรมการ 
๘. นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง   กรรมการ 
๙. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพรรณธิดา   ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 
๑๑. นายอาวุธ    จันทร์เมือง  กรรมการ 
๑๒. นางสายฝน    ราษีงาม   กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุรีรัตน์    ตลึงจิตร   กรรมการ 
๑๔. นางสาววันวิสาข์    สืบ   กรรมการ 
๑๕. นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์  กรรมการ 
๑๖. นางสาวอมรทิพย์    จิตรอารีย์  กรรมการ 
 ๑๗.นางสาวพรพิลาส   วิจิต   กรรมการ 
 ๑๘.นายณฐนน   ก๊งหวั่น   กรรมการ 

   ๑๙.นางสาวนิธิยา  ทองยวน   กรรมการ 
   ๒๐.นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์   กรรมการ  
   ๒๑.นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน    กรรมการ 
   ๒๒.นางสาวพัชริณี   สมผล   กรรมการ 
   ๒๓.นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์  กรรมการ 
   ๒๔.นางสาวกรธิดา    กิมาคม   กรรมการ 
   ๒๕.นางสาวปาลินี    เพชรทอง  กรรมการ 
   ๒๖.ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ     จันทร์คง   กรรมการ 
   ๒๗.นางอัญวีณ์    หนูอุไร   กรรมการ 
   ๒๘.นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  กรรมการ 
   ๒๙.นายณัฐกิตต์ิ   สารสุข   กรรมการ 



   ๓๐.นางวานีดา   ทองปัสโนว์  กรรมการ 
   ๓๑.นายวีรภัทร    อินทร์เนื่อง  กรรมการ 
   ๓๒. นายสุรศักด์ิ    ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. นายวรรณศักดิ์  บุญช ู   ประธานกรรมการ 
๒. นายธิรพงษ์   คงด้วง   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย   กรรมการ 
๔. นายเอกชัย   อะหลีแอ  กรรมการ 
๕. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
๖. นายชวลิต    กรัดภิรมย์  กรรมการ 
๗. นางนฤมล    ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
๘. นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม  กรรมการ 
๙. นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์   กรรมการ 
๑๐. นายพิชัย    บุญชูประภา  กรรมการ 
๑๑. สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน    กรรมการ 
๑๒. นางสาอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  กรรมการ 
๑๔. นายสัญชัย    พิกุลงาม   กรรมการ 
๑๕. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   กรรมการ 
๑๖. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน   กรรมการ 
๑๗. นางสาวชนกพร   ทองปาน  กรรมการ 
๑๘. นางสาวกรกมล    กุลทอง   กรรมการ 
๑๙. นายจตุรงค์   ขุนปักษี   กรรมการ 
๒๐. นายภราดร  ไชยเขียว  กรรมการ 
๒๑. นางสาวนฤมล    บุญรอด   กรรมการ 
๒๒. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว  กรรมการ 
๒๓. นางสาวอัญชรีย์   มีแสง   กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ มีหน้าท่ีรวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงิน และดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย 
๑. นางสุลีพร  ดีทอง   ประธานกรรมการ 
๒. นางวานีดา  ทองปัสโนว์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ ์  กรรมการ  
๔. นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว  กรรมการ 
๕. นางสาวสายฝน  ราศีงาม   กรรมการ 
๖. นางสาวนฤมล  บุญรอด   กรรมการ 
๗. นางนฤมล  ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
๘. สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน   กรรมการ 
๙. นางสาวธัญญารัตน์     จิตราภิรมย์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
๑๑. นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน   กรรมการและเลขานุการ 



ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนและทางราชการต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี     ๘    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                          
(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


