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ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ที่    236 /๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน 

การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
.................................................................. ................... 

 

               อ้างถึงหนังสือราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ที่ ศธ ๐๔๒๔๑/2776 
เรื่องการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (Covid-19) ลงวันที่  21 กรกฎาคม ๒๕๖3 ในการนี้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับการแจ้ง
ก าหนดการตรวจเยี่ยม ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ๒๕๖3 เวลา 09.30 ถึง 12.00 น.  

    เพ่ือให้การด าเนินการเตรียมความพร้อมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นางเพียงแข   ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสมศักดิ์   นนท์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจ าเรียง   ใจกว้าง   กรรมการ 
๑.๔ นางสุลีพร   ดีทอง   กรรมการ 
๑.๕ นายณรงค์   ศิริยงค ์   กรรมการ 
๑.๖ นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
๑.7 นายพิชัย   บุญชูประภา  กรรมการ 
๑.8 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.9 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ให้ค าปรึกษาการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน 
๒. ด าเนินการ ติดตาม นิเทศ การเตรียมความพร้อม 

๒. คณะกรรมการด าเนินการน าเสนอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย 
 2.1 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางจันทร์นิภา  ขวยไพบูลย์  รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   กรรมการ 
 2.4 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์  กรรมการ 
 2.5 นายอาวุธ   จันทร์เมือง  กรรมการ 
 2.6 นายเดชศรี   สุวิรัตน์   กรรมการ     

.../ 7.นางสาววานีดา  



2 
 

 2.7 นางวานีดา   ทองปัสโนว์  กรรมการ 
  2.8 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง   กรรมการ 
  2.9 นางอารมณ ์  เทพเกื้อ   กรรมการ 
  2.10 นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ 
  2.11 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ 
  2.12 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   กรรมการ 
  2.13 นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน   กรรมการ 
  2.14 นางสาวปรมาภรณ์  ไชยเขียว  กรรมการ 
  2.15 นางสาวปัทมา  ใจชื่น   กรรมการ  
  2.16 นางสาวปรมาภรณ ์ ไชยเขียว  กรรมการ  
  2.17 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   กรรมการ  
  2.18 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

  

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 มีหน้าที่เตรียมเอกสาร หลักฐานน าเสนอการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน 

3. คณะกรรมการด าเนินการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
3.1 นางจ าเรียง   ใจกว้าง   ประธานกรรมการ 
3.2 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
3.3 นางสาวนวียา  ปักษิณ   กรรมการ  
3.4 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  กรรมการ 
3.5 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง   กรรมการ 
3.6 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  กรรมการ 
3.7 นางนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
3.8 นางสาวพัชรีวรรณ    อินทสุรัช  กรรมการ 
3.9 นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
3.10 นายจตุพล   บุนนาค   กรรมการ 
3.11 นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการ  
3.12 นางสาวนฤมล   บุญรอด   กรรมการ 
3.13 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ  กรรมการ  
3.14 นางสายฝน  ราษีงาม   กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. เตรียม บริการ อาหารว่าง อาหารเที่ยง และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  
๒. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  

 

4. คณะกรรมการด าเนินจัดสถานทีเ่พื่อรองรับการประเมิน   ประกอบด้วย 
 4.1 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 

 .../ 4.4 นางสาวพรรณธิดา  
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 4.4 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ  
 4.5 นายณฐนน   ก๊งหวั่น   กรรมการ 

4.6 นางยุพาพร   เกิดขุมทอง  กรรมการ  
4.7 นางสาวอัญชรีย์   มีแสง   กรรมการ 
4.8 นางสาวจิราภรณ์    ทลิกรรณ์  กรรมการ  
4.9 นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม  กรรมการ 
4.10 นายธิรพงษ์   คงด้วง   กรรมการ  
4.11 นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง  กรรมการ 
4.12 นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง  กรรมการ  
4.13 นางสาวพรพิลาส  วิจิต   กรรมการ 
4.14 นางนฤมล    ทิพย์พินิจ  กรรมการ  
4.15 นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  กรรมการ 
4.16 นายเจนณรงค์   พันทวี   กรรมการ 
4.17 นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว  กรรมการ  
4.18 นางสาวจันทร์จีรา    บุญปติ   กรรมการ 
4.19 นางสาวกรกมล   กุลทอง   กรรมการ  
4.20 นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์  กรรมการ  
4.21 นางสาวจันธิรัตน ์  หมานจิตร  กรรมการ  
4.22 นางอังคณา   จงรักษ์วิทย์  กรรมการ 
4.23 นางสาวปัทมา   ใจชื่น   กรรมการ  
4.24 นางสาวณัฐนร ี   พันธ์พงศ์  กรรมการ 
4.25 นายชนกันต ์   ชูข า   กรรมการ  
4.26 นางกวินนาฎ   อินทจันทร์  กรรมการ 
4.27 นางสาวนฤมล    บุญรอด   กรรมการ 
4.28 นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน   กรรมการ  
4.29 นางอัญวีณ์   หนูอุไร   กรรมการ 
4.30 นางสาวสาลีรัตน ์  ทองขาว   กรรมการ  
4.31 นางสาวสวุัยดา   ง๊ะสมัน   กรรมการ 
4.32 นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์  กรรมการ  
4.33 นายณัฐภัทร   อินทรเสนีย์  กรรมการ 
4.34 นางสาวนันทรัตน ์  อนุกูล   กรรมการ  
4.35 นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
4.36 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  กรรมการ  
4.37 นางสาวสุรีรัตน ์   ตลึงจิตร    กรรมการ 
4.38 นางสาวชุติมา   จิตตรารมย์  กรรมการ  
4.39 นางอารมย์   เทพเกื้อ    กรรมการ 
               .../ 4.40 นางสาวกลุธิดา    
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4.40 นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย   กรรมการ  
4.41 ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ   จันทร์คง   กรรมการ  
4.42 นายจตุพล    บุนนาค    กรรมการ 
4.43 นางสาวชนกพร   ทองปาน  กรรมการ  
4.44 นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง   กรรมการ 
4.45 นางสาววภิาวรรณ  วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
4.46 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด   กรรมการ 
4.47 นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ   กรรมการ  
4.48 นายภาณุวัฒน ์   คงเจาะ   กรรมการ 
4.49 นางสุพรรษา   ดุริยานนท์  กรรมการ 
4.50 นางสาวพิมพ์พร   ทิมข า   กรรมการ  
4.51 นางลักขณา    นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
4.52 นางสาวปาลิน ี   เพชรทอง  กรรมการ 
4.53 นางสาวกรธิดา   กิมาคม   กรรมการ 
4.54 นายธีรรัตน ์   โคตรพันธ์  กรรมการ  
4.55 นายณัฐกิตติ์   สารสุข   กรรมการ 
4.56 นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการ  
4.57 นางวานีดา   ทองปัสโนว์  กรรมการ 
4.58 นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการ  
4.59 นางสาวจตุพร   เฝือชัย   กรรมการ 
4.60 นายเอกชัย   อะหลีแอ  กรรมการ 

       4.61 นางสาวพัชริณี   สมผล   กรรมการ  
    4.62 นายวุฒินันท ์   จันทร์นพรัตน์  กรรมการ 
    4.63 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
    4.64 นายเดชศรี   สุวิรัตน์   กรรมการ  
    4.65 นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   กรรมการ 
    4.66 นางสาวพัชรีวรรณ    อินทสุรัช  กรรมการ 
    4.67 นายชวลิต   กรัดภิรมย์  กรรมการ  
    4.68 นางสายฝน   ราษงีาม   กรรมการ 
    4.69 นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  กรรมการ  
    4.70 สิบเอกหญิง อนุสา   ส่งสุริน   กรรมการ 
    4.71 นักการ และแม่บ้านทุกต าแหน่ง    กรรมการ 

      4.71 นายจตุรงค์   ขุนปักษี   กรรมการ/ 
          และเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  จัดสถานทีห่้องโสตทัศนศึกษา ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
1. จัดเตรียมห้องประชุม เพ่ือสรุปผลการประเมิน และประเมินเอกสาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
2. จัดสถานที่โดยรอบบริเวณโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตราความปลอดภัยด้านสาธารณสุข 
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5. คณะกรรมการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ส่ือ และวีดีทัศน์     ประกอบด้วย  

5.1 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  ประธานกรรมการ 
5.2 นายภราดร   ไชยเขียว  รองประธานกรรมการ  
5.3 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์   กรรมการ  
5.4 นายวรรณศักดิ์  บุญชู   กรรมการ   

                     5.5 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
5.6 นายสัญชัย   พิกุลงาม   กรรมการ 
5.7 นายวรัญญ ู   ทองถึง   กรรมการและเลาขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. จัดท าไวนิล 
๒. จัดท า VTR แนะน าโรงเรียน และมาตรการรักษาความปลอดภัย 
๓. บันทึกภาพ 
4. เตรียมเครื่องเสียงห้องประชุม และห้องโสต 
 

6. คณะกรรมการด าเนินงานพิธีกร ประกอบด้วย 
6.1 นายพิชัย   บุญชูประภา  ประธานกรรมการ 
6.2 นางนฤมล    ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
6.3 นายเอกชัย     อะหลีแอ   กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
1. ก ากับพิธีการ ในห้องโสตทัศนศึกษา ให้เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้ 
2. ติดต่อ เชิญ และประสานงานแขกร่วมเสวนา 
 

 7. คณะกรรมการด าเนินเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 
7.1 นางสุลีพร   ดีทอง   ประธานกรรมการ 
7.2 นางวานีดา   ทองปัสโนว์  รองประธานกรรมการ 
7.3 นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์  กรรมการ 
7.4 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ   
7.5 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
7.6 นางนฤมล    ทิพย์พินิจ  กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
2. จัดให้มีการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

 

8. คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขณะท ากิจกรรม ประกอบด้วย 
8.1 นายณรงค์   ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 

.../ 8.2 นายวฒุินันท์ 
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8.2 นายวุฒินันท ์  จันทร์นพรัตน์  รองประธานกรรมการ 
8.3 หัวหน้าและรองหัวหน้าระดับทุกระดับชั้น  กรรมการ 
8.4 นายเดชศร ี   สุวิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
1. ควบคุมนักเรียนให้เรียบร้อยขณะท ากิจกรรม 
2. ด าเนินการรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

                     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดโดยเคร่งครัด เป็นธรรม และเกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
                  
 

 สั่ง  ณ  วันที่  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
             
 
 
 

   (นางจ าเรียง  ใจกว้าง) 
          ครู คศ.3 ปฏิบัติราชการแทน 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


