
 
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  241 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
***************************************** 

ด้วย โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ได้ก าหนดงานเล้ียง ต้อนรับรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา                   
ในโอกาสท่ีได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  โดยมีก าหนดการท่ีจะเดินทางมาปฏิบัติราชการ                
ในวันท่ี  17 เดือน พฤศจิกายน 2563  ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  จึงก าหนดจัดกิจกรรมเล้ียงต้อนรับในวัน
ดังกล่าว  นางณภัทร   เมืองไทย  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง  และนางสุธิตา   ศรีบุญนาค  ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรดังกล่าว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดงานเล้ียงต้อนรับรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ด าเนินไปด้วยความ
เรี ยบร้อย   อา ศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญั ติระ เบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานเล้ียงต้อนรับรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ี  อ านวยการ ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 

1.1 นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2 นายวิฑูรย ์ ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.3 นางอมรรัตน ์ แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.4 นางวารุณี จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.5 นายสุชาติ โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.6 นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางลมัย รัตนมณี  ครู    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญแขกผู้มีเกียรติ/ของที่ระลึก  มีหน้าท่ี   
1. จัดท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน 
2. จัดเตรียมสมุดลงช่ือ , ลงทะเบียนรับของขวัญ 
3. จัดระบบการมอบของขวัญ ของท่ีระลึก 
4. ประสานงานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.1 นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม ครู    กรรมการ 
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2.3 นางสาวสุทธินี ทวนด า  ครู    กรรมการ 
2.4 นางณิรดา จงจิตร  ครู    กรรมการ 

 2.5 นางสาวกาญจนา  คงชนะ ครู    กรรมการ 
 2.6 นางสาวนิภาพร   ภักดีชน ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 2.7 นางสุภาพร ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 2.8 นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 2.9 นางอัญชิษฐา  รัตนมณี  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 2.10 นางสาวแพรวพร  ศรนรายน ์ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 2.11 นางสาวชนาพร    จิตจ ารูญ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

2.12 นางลมัย รัตนมณี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร  มีหน้าท่ี 
 1. จัดล าดับข้ันตอน และด าเนินกิจกรรมตามล าดับข้ันตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 2. เป็นพิธีกรด าเนินรายการ 
 3. ประสานงานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3.1 นางกาญจนา เลิศล้ า  ครู    ประธานกรรมการ 
 3.2 นางกฤติกา จ านง  ครู    กรรมการ 
 3.3 นางสาวธันย์ชนก   สุวรรณมุณี ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 3.4 นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเลี้ยง อำหำร และเคร่ืองด่ืม มีหน้าท่ี 
 1. ติดต่อจัดรายการและเครื่องด่ืมให้เพียงพอแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ภาชนะ การจัดเล้ียง 
 3. ดูแลให้บริการจัดเล้ียงอาหารเครื่องด่ืมแก่ครูและบุคลากร 
  แขกผู้มีเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. ประสานงานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4.1 นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว ครู    ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสุเจตน์ บุญปล้อง ครู    กรรมการ 
 4.3 นางสาวณัฐวดี  แสงป้อม ครู    กรรมการ 
 4.4 นางสาวกัญญารัตน์   ทองค า ครู    กรรมการ 
 4.5 นางรัจนา ประจักษ์วงศ์ ครู    กรรมการ 
 4.6 นางปรียา บุญให้ผล ครู    กรรมการ 
 4.7 นางนัชพร ก าเนิดรักษา ครู    กรรมการ 
 4.8 นางนันทนา ทองศรี  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
 4.9 นายวิษณุพงค์   ผ่องฉาย  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 4.10 นางสาวศศิวิมล   กาฬคลอด นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 4.11 นางสาวมาริษา    เพ็งสุข นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
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 4.12 นางสาวศุภธิดา    คงวัดใหม่ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 4.13  นางสาวอุบลรัตน์    เกล้ียงคง นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 4.14 นางสาวเกศินี    หอมละเอียด นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 4.15 นายกฤษฎา สังข์งาม  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 4.16 นางเพ็ญศรี      รัตนสุภา ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 4.17 นางวันเพญ็ ชุมพร้อมญาติ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ตกแต่งเวที และตัวอักษร  มีหน้าท่ี 
 1. จัดสถานท่ี แผนผังโต๊ะนั่ง โต๊ะรับของท่ีระลึก โต๊ะวางอาหาร ให้เรียบร้อย 
 2. ประดับตกแต่งเวที จัดจีบผ้า จัดดอกไม้ ต้นไม้ ประดับเวที บริเวณราวบันได ซุ้มประตู  
หอประชุมให้สวยงาม 

 5.1 นายสันต์ิ จันทนะทรัพย ์ ครู    ประธานกรรมการ 
 5.2 นางวันเพญ็ ชุมพร้อมญาติ ครู    กรรมการ 
 5.3 นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว ครู    กรรมการ 
 5.4 นางสุเจตน์ บุญปล้อง ครู    กรรมการ 
 5.5 นายเศณวี อ่ าครอง  ครู    กรรมการ 
 5.6 นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 5.7 นายวิษณุพงค์   ผ่องฉาย  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 5.8 นางวิลาศ ทองนวล ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 5.9 นายธีรเชษฐ    ทุนสันเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 5.10 นางสาวศศิวิมล   กาฬคลอด นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

 5.11 นางสาวมาริษา    เพ็งสุข นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 5.12 นางสาวศุภธิดา    คงวัดใหม่ นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 5.13  นางสาวอุบลรัตน์    เกล้ียงคง นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 5.14 นางสาวเกศินี    หอมละเอียด นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
 5.15 นายกฤษฎา สังข์งาม  นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

 5.16 นางปรียา บุญให้ผล ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ มีหน้าท่ี 
1. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และพาแขกเข้านั่งประจ าโต๊ะจัดเล้ียง ประกอบด้วย 
2. ประสานงานทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
6.1 นางอมรรัตน ์ แขดวง  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวสุวดี เงินถาวร ครู    กรรมการ 
6.3 นางสาวรัติยา ทองสีนุช ครู    กรรมการ 
6.4 นางนัชพร ก าเนิดรักษา ครู    กรรมการ 
6.5 นางจินดา ไตรภูมิ  ครู    กรรมการ 
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6.6 นางสาวกุลนันท์   ขุนทองจันทร์ ครู    กรรมการ 
6.7 นางฤดี  ทองเนื้อห้า ครู    กรรมการ 

 6.8 นายอดิศร อินทรสุวรรณ ครู    กรรมการ 
 6.9 นางเพ็ญศร ี หนูหนอง ครู    กรรมการ 
 6.10 นางสุวิไล กันตังกุล ครู    กรรมการ 
 6.11 นางกัลยา พรมทิพย์ ครู    กรรมการ 
 6.12 นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ ครู    กรรมการ 
 6.13 นางจิตติมา จู้ท่ิน  ครู    กรรมการ 
 6.14 นางณัฐวดี แสงป้อม ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6.15 นางไพรวรรณ   เพชรสงค์ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  และบันทึกภำพ  มีหน้าท่ี 
1. ดูแลระบบไฟฟ้า/เครื่องเสียงในงาน ให้พร้อมเพื่อใช้งาน ประกอบด้วย 
2. บันทึกเก็บภาพถ่ายตลอดงานและรวบรวมภาพส่งต่อฝ่ายประเมินผล 
7.1 นายเศณวี  อ่ าครอง  ครู    ประธานกรรมการ 
7.2 นายพินิจ  เทพมณี  ครู    กรรมการ 
7.3 นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7.4 นายกิจศักดิ์  ชูศรี  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง ดนตรี มีหน้าท่ี  จัดการแสดงของนักเรียนบนเวที ประกอบด้วย 
8.1 นางณิชกมล รัตนพันธ ์ ครู    ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาวกัญญารัตน์   ทองค า  ครู    กรรมการ 
8.3 นางบุษบา  สุทธิมาศ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร มีหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัยในงาน และสถานท่ีในการอ านวยความสะดวกในการจอดรถ  ประกอบด้วย 
9.1 นายสุชาติ  โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
9.2 นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ครู    กรรมการ 
9.3 นายนัย  รัตนมณี  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
9.4 นายปรีชา  อนุวัฒน ์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
9.5 นักศึกษาวิชาทหาร   จ านวน  10  ราย  กรรมการ 
9.6 นายพินิจ  เทพมณี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าท่ี 
1. ประสานงานเกี่ยวกับข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน 
2. จัดท าบัญชี รายรับ – รายจ่าย 
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 10.1 นางวารุณี จินดาวงศ์ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 10.2 นางสาวสุภาพร   มณีโชติ ครู    กรรมการ 
 10.3 นางจินตรัตน ์  ทิพย์สุขุม ครู    กรรมการ 
 10.4 นางจิรนันท์ แซมมงคล ครู    กรรมการ 
 10.5 นางณัฐวดี แสงป้อม ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
 
 11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้าท่ี ด าเนินการประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ สรุปผล และ
รายงานให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 11.1 นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์ ครู    ประธานกรรมการ 
 11.2 นางฐิรกานต์ สุขยา  ครู    กรรมการ 
 11.3 นางอัฉราภรณ์  คงแป้น ครู    กรรมการ 
 11.4 นางณิรดา จงจิตร  ครู    กรรมการ 
 11.5 นางจิตติมา จู้ท่ิน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ต่อไป 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี 9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
       
  (นายณัฐวุฒิ       รัตนอรุณ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 


