
     
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

ที่ 197 / 2563 
เรื่อง คณะกรรมกำรจัดสรรที่พักอำศัย และด ำเนินกิจกรรมที่พักของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

********************************************** 
ตำมระเบียบโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรร และกำรเข้ำพักอำศัยบ้ำนพัก 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดสรรและกำรเข้ำพักอำศัยของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ มีควำมเหมำะสม กับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรพักอำศัยบ้ำนพักทำงรำชกำร ของกระทรวงกำรคลัง  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดสรรที่พักอำศัย และด ำเนินกิจกรรมที่พักของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ  ดังต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตัดสินใจ ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม 

เรียบร้อย ประกอบด้วย 
1.1 นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ ำนวยกำร  ประธำน 
1.2 นำยสมศักดิ์  นนท์เจริญ  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงจ ำเรียง   ใจกว้ำง   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  รองประธำนกรรมกำร 

  1.4 นำงสุลีพร  ดีทอง   ครู คศ. 3   กรรมกำร 
1.5 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์  ครู คศ. 3   กรรมกำร 

  1.6 นำยณรงค์  ศิริยงค์   ครู คศ. 2   กรรมกำร 
  1.7 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์  ครู คศ. 2   กรรมกำร 
  1.8 นำยพิชัย   บุญชูประภำ ครู คศ. 2   กรรมกำร 
 1.9 นำยอำวุธ  จันทร์เมือง ครู คศ.๓  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.0 นำยจตุรงค ์  ขุนปักษี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

2. คณะกรรมการจัดสรรที่พักอาศัย มีหน้ำที ่พิจำรณำจัดสรรที่พักอำศัย ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
จัดสรรกำรเข้ำพักอำศัย  ก ำหนดแบบค ำขอที่พักอำศัย  บริหำรจัดกำรเกี่ยวกับที่พักอำศัย เสนอแนะแนวทำง
เกี่ยวกับสวัสดิกำรที่พักอำศัย  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือเงื่อนไขต่ำงๆ ให้ผู้ได้รับจัดสรรพึงปฏิบัติ เสนอ
ควำมเห็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรของโรงเรียนกี่ยวกับกรณีมีผู้ฝ่ำฝืนระเบียบนี้  ก ำหนดเกณฑ์กำรให้
คะแนนกำรตรวจบ้ำนพัก ให้คะแนนและสรุปผลกำรประเมิน 

2.1 นำงจ ำเรียง  ใจกว้ำง  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร  
2.2 นำยสมศักดิ ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓  รองประธำนกรรมกำร  
2.4 นำงสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
2.5 นำยณรงค ์  ศิริยงค์  ครู คศ.2  กรรมกำร 

 ../ 2.6 นำยจงรักษ์ 



2.6 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์ ครู คศ.2  กรรมกำร 
2.7 นำยพิชัย  บุญชูประภำ ครู คศ.2  กรรมกำร 
2.8 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นห้วน  ครู คศ.2  กรรมกำร 
2.9 นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ครู คศ.2  กรรมกำร  
2.10นำงสำวสำลีรัตน ์ ทองขำว  ครู คศ.1  กรรมกำร 
11. นำงสำวอมรทิพย์ จิตรอำรีย์ ครู คศ.1  กรรมกำร 
12. นำยศรีสุวรรณ บรมสุข  ครู คศ.1  กรรมกำร 
13. นำงสำวพัชริณี สมผล  ครู คศ.1  กรรมกำร 
14. นำยภำณุวัฒน ์ คงเจำะ  ครู คศ.1  กรรมกำร 
15. นำงสำวกรธิดำ กิมำคม  ครู คศ.1  กรรมกำร 
16. นำยเอกชัย  อะหลีแอ ครู คศ.1  กรรมกำร 
17. นำงสำวสุวัยดำ ง๊ะสมัน  ครู คศ.1  กรรมกำร 
18. นำยอำวุธ  จันทร์เมือง คร ูคศ.๓  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
19. นำยจตุรงค ์  ขุนปักษี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

3. คณะกรรมการพัฒนาดูแลที่พัก  มีหน้ำที ่ ส ำรวจ รับแจ้ง ประสำนช่ำง ในกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมที่ 
พัก ให้ปลอดภัย และพร้อมพักอำศัยตลอดเวลำ 
 3.1 นำยอำวุธ  จันทร์เมือง ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยภำณุวัฒน์ คงเจำะ  ครู คศ.1  รองประธำนกรรมกำร   
 3.3 นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว  ครู คศ.1  กรรมกำร 
 3.4 นำยสัญชัย  พิกุลงำม  ครู คศ.1  กรรมกำร 
 3.5 นำงสำวกรกมล กุลทอง  ครู คศ.1  กรรมกำร 
 3.6 นำงสำวนวียำ ปักษิณ  ครู คศ.1  กรรมกำร 
 3.7 นำงสำววันวิสำข์ สืบ  ครู คศ.1  กรรมกำร 
 3.8 นำยวรรณศักดิ์ บุญชู  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 3.9 นำยณัฐกิตต ์ สำรสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 3.10 นำยธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
 3.11 นำงสำวชุติมำ จิตตรำรมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

3.12 นำยจตุรงค ์ ขุนปักษี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.13 นำยนำยณัฐภัทร อินทรเสนีย์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 
 
 
 
 



4. คณะกรรมการการเงิน มีหน้ำที่ เก็บเงินบ ำรุงบ้ำนพัก จัดท ำเอกสำรแสดงบัญชี  รำยกำรเบิกจ่ำย และเก็บ 
รักษำเงินบ ำรุง  

4.1 นำงวำนีดำ  ทองปัสโนว์ ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร   
4.2 นำงสำวชนกพร ทองปำน ครู คศ.1  รองประธำนกรรมกำร 
4.3 นำงสำวจิรำภรณ์ ทลิกรรณ ์ ครู คศ.1  กรรมกำร 
4.4 นำงสำวมำสีเต๊ำะ ซอมัด  ครู คศ.1  กรรมกำร 
4.5 นำงสำวอมรทิพย์ จิตรอำรีย์ ครู คศ.1  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.6 นำงสำยฝน รำษีงำม   ครู คศ.1  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

   สั่ง ณ วันที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
        (นำงเพียงแข     ชิตจุ้ย) 
          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


