
 

 

 ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี 187 / 2564 

              เร่ือง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนกิจกรรมส่งเสริมกำรเฝ้ำระวัง ตรวจ ติดตำมควำมประพฤติ    
                    นักเรียนและนักศึกษำในช่วงเทศกำลวันลอยกระทง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564    
          ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนร่วมกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและกระทรวงมหำดไทย จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้ำระวัง เหตุและจัด
กระบวนกำรเชิงสร้ำงสรรค์พัฒนำนักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์และบูรณำกำรร่วมมือกับศูนย์เสมำรักษ ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี ซึ่งจะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังเหตุ
และสร้ำงควำมปลอดภัยในวันลอยกำรกระทงต่อไป  

        เครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี ของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ อ ำเภอ
เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ (พสน.) 
ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจและฝ่ำยปกครองท่ีเกี่ยวข้องออกปฏิบัติหน้ำท่ีในจุดเส่ียงในเทศกำลวันลอยกระทง 
ในวันศุกร์ ท่ี 19 พฤศจิกำยน พ.ศ.2564 เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย ลดเหตุพฤติกรรมเส่ียงท่ีไม่เหมำะสมด้ำน
เพศและควำมควำมรุนแรง สร้ำงควำมอบอุ่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จึงขอแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเฝ้ำระวัง ตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียนได้ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตัดสินใจ ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย  

๑.๑. นำงสำวพิมลรัตน์   โสธำรัตน์ ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
๑.๒. นำงอุไรวรรณ  จันทร์เมือง รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓. นำยอำวุธ   จันทร์เมือง    รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔. นำงสุภำภรณ์   บุตรหมีน รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร  
๑.๕. นำงวำนีดำ  ทองปัสโนว์ ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๑.๖. นำงจันทร์นิพำ    ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมกำร  
๑.๗. นำยจงรักษ์   บ ำรุงวงศ์  ครู คศ.๒                    กรรมกำร 
๑.๘. นำยธิรพงษ์  คงด้วง  ครู คศ.1  กรรมกำร 
๑.๙. นำงสำววิภำวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.1  กรรมกำร 
๑.10 นำยเดชศรี  สุวิรัตน์  ครู คศ.2  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

     1.11 นำงสำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำย  ครู คศ.1  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผน ด ำเนินกำร ติดตำมและรำยงำนผล ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่ม
บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน หัวหน้ำระดับและรองหัวหน้ำระดับ และครู
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน มีหน้ำท่ี ออกปฏิบัติหน้ำท่ีในจุดเส่ียงในเทศกำลวันลอยกระทง ลดเหตุ
พฤติกรรมเส่ียงท่ีไม่เหมำะสมด้ำนเพศและควำมควำมรุนแรง และเก็บข้อมูลรำยงำนผลต่อไป ประกอบด้วย   

2.1  นำยอำวุธ   จันทร์เมือง รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร  
                                                                              /2.2 นำยธิรพงษ์..... 

 



2.2   นำยธิรพงษ์   คงด้วง  ครู คศ.1 รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำงสำวอัญชรีย์  มีแสง  ครู คศ.3 กรรมกำร 
2.4 นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ครู คศ.2 กรรมกำร 
2.5 นำงสำวพัชริณี   พรหมเรืองโชติ ครู คศ.2  กรรมกำร  
2.6  นำงสำวชกำภัฎ   ทิศคงทอง ครู คศ.1 กรรมกำร 
2.7  นำยชวลิต    กรัดภิรมย์ ครู คศ.1 กรรมกำร 
2.8  นำงยุพำพร  เกิดขุมทอง ครู คศ.1 กรรมกำร 
2.9  นำงสำวนวียำ  ปักษิณ  ครู คศ.1 กรรมกำร 
2.10 นำงสำวจตุพร  เฝือชัย  ครู คศ.1 กรรมกำร 
2.11 นำยวรรณศักดิ ์ บุญช ู  ครู คศ.1 กรรมกำร 
2.12 นำยธีรรัตน ์  โคตรพันธ์ ครู คศ.1 กรรมกำร 
2.13 นำยณัฐกิตต์ิ   สำรสุข  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

     2.14 นำยณัฐภัทร   อินทรเสนีย์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
     2.15 นำยวรัญญู  ทองถึง  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

2.16 นำงสำวนิชำภำ  รัตนถำวร ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
2.17 นำงสำวณัฐพัชร์ ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
2.18 นำยวศิน  ตุเกตุ  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
2.19 นำยธิติสรรค์   สงพรำหมณ์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
2.20 นำยรัฐพงศ์           ช่วยชู    ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
2.21 นำงสำวอุษมำ  แสงระวี  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
2.22 นำยยุทธิพงษ์  สนธิกลับ พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
2.23 นำงสำวนฤมล  สำริขำ  ครู  กรรมกำร 
2.24 นำยเดชศรี  สุวิรัตน์  ครู คศ.2 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.25 นำงสำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำย  ครู คศ.1 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถตำมท่ีได้รับมอบหมำย เพื่อประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 

 

ส่ัง ณ วันท่ี     18    เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2564 
 
                                                          

 
                      (นำงสำวพิมลรัตน์    โสธำรัตน์) 

                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎรพ์ิทยำ 


