
 
 

คำส่ังโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
ท่ี   34   /2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า  
ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 

.............................................................................. 
    ด้วยโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเคยปฏิบัติ
ราชการและทำงานอยู่ท่ีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีและระดมความคิดในการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ในวันเสาร์ท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา “คุณชัยวัฒน์ - คุณสุรางค์  เทียนพิทักษ์” โรงเรียนโคกกระท้อน
กิตติวุฒิวิทยา 
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 85 และมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

  1.  นายสุนทร  พริกจำรูญ    ประธานกรรมการ 
  2.  นางสุพรรณี  เสาใบ    รองประธานกรรมการ 
  3.  นางบุบผา  บุญเพ็ง    กรรมการ 
  4.  นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี   กรรมการ 
  5.  นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี   กรรมการ 
  6.  นางจีรนันท์  ทาแก้ว    กรรมการ 

7.  นางยุพดี  ไพรวรรณ์    กรรมการ 
8.  นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวก ร่วมแก้ไขปัญหา ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1.  นางณัจนา  สุขกรีด    ประธานกรรมการ 
2.  นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี   กรรมการ 
4.  นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ   กรรมการ 
5.  นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์   กรรมการ 



6.  นายธิติสันต์ิ  ร่วมชาติสกุล   กรรมการ 
7.  นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์และติดต่อประสานงานตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า ของโรงเรียน
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  

3. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรอง 

1. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววรรณภา  ศิริกุล   กรรมการ  
3. นางสาวพรพิมล  สมะณะ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่าของโรงเรียน และผู้ท่ีมาเข้า
ร่วมประชุม ณ จุดคัดกรอง ห้องโสตทัศนศึกษา “คุณชัยวัฒน์ - คุณสุรางค์  เทียนพิทักษ์” โรงเรียนโคกกระท้อน
กิตติวุฒิวิทยา 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร 

1.   นางณัจนา  สุขกรีด    ประธานกรรมการ 
2.   นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ   รองประธานกรรมการ 
3.   นางสาวพรพิมล  สมณะ   กรรมการ 
4.   นางสาวศุภศจี  นิ่มเจริญ   กรรมการ 
5.   นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า จัดทำวาระ
การประชุม เอกสารท่ีใช้ในการประชุมคณะกรรมการ 

     5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 

1. นายธิติสันต์ิ  ร่วมชาติสกุล   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่  กล่าวต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่าของโรงเรียน แนะนำและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

6. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

1. นางจีรนันท์  ทาแก้ว    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี   รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุรี  บุญเพ็ง    กรรมการ 
4. นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์   กรรมการ 
5. นางสาวนุสรา  คำน้อย   กรรมการ 
6. นางยุพดี  ไพรวรรณ์    กรรมการ 
7. นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง   กรรมการ   



8. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี   กรรมการ 
9. นายธีระพงศ์  แคงสันเทียะ   กรรมการ 
10. นางสาวภัสสร  กาสี    กรรมการ 
11. นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ต้อนรับ บริการ ดูแลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า ของโรงเรียน และผู้ท่ีมาเข้าร่วม
ประชุม  

            7. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  1.   นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี   ประธานกรรมการ 
  2.   นางบุบผา  บุญเพ็ง    รองประธานกรรมการ 
  3.   นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ   กรรมการ 

4.   นางเพ็ญศรี  สุดสวาท   กรรมการ 
  5.   นางสาววรรณภา  ศิริกุล   กรรมการ 

6.   นางสาวธัญณัชฐ์  ทองฟัก   กรรมการ 
  7.   นางณัจนา  สุขกรีด    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืมบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า ของโรงเรียน และผู้ท่ีมา
เข้าร่วมประชุมให้เพียงพอ 

8. คณะกรรมการฝ่ายจราจร 

1. นายธีรพงศ์  แคงสันเทียะ   ประธานกรรมการ 
2.   นายสุทธิพงษ์  บุญไชย   รองประธานกรรมการ 
3.   นายวัชรพล  ทับลัง    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  จัดสถานท่ีจอดรถและจัดระเบียบการจอดรถของครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า ของ
โรงเรียน และผู้ท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี   ประธานกรรมการ 
2.   นายสุทธิพงษ์  บุญไทย   รองประธานกรรมการ 
3.   นายธีรพงศ์  แคงสันเทียะ   กรรมการ 

  4.   นายวัชรพล  ทับลัง    กรรมการ 
  5.   นายพวนทอง   ขุนพาพุก   กรรมการ 
                     6.   นายสมปอง ศรีวิชัย    กรรมการ 

7.   นายไพศาล  แก้วจีน    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมห้องโสตทัศนศึกษา และจัดเตรียมเครื่องเสียง 



10. คณะกรรมฝ่ายบันทึกภาพ 

1. นางสาวนิตยา  แรตไธสง   ประธานกรรมการ 
2.   นางสาวอิศราภรณ์  ปินธง   กรรมการ 
3.   นายภรันยู  อินทกนก    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์และบันทึกการถ่ายภาพตลอดงานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า 
ของโรงเรียน 

11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. นางณัจนา  สุขกรีด               ประธานกรรมการ 
2. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ   กรรมการ 
2.   นางสาวพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมและทำรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี  28  เมษายน 2565 
 

  
                                                 ลงช่ือ  
                                                              (นางสุพรรณี  เสาใบ ) 

                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน  
      ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวทิยา 


