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ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
ท่ี ๒๖๕/ ๒๕๖๓ 

 เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอบรม “เด็กดี มีเงินออม”  
                                                  -------------------------------- 
  ตามท่ีโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดปัญหาด้านการเงิน           
การแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ การออมเงิน โดยโรงเรียนได้สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนให้รู้ถึงค่าของเงิน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นบุคคลรักการออม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ ความ
พอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อส่ิงของท่ีจ าเป็นเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อน าไปใช้ในยามท่ีคับขัน เพื่อให้นักเรียนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ไม่เดือดร้อน โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการอบรม “เด็กดี มีเงินออม” ขึ้นในวันศุกร์ท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวม อาคารเอนกประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาในการท างาน เพื่อให้งานด าเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๑. นายสมศักดิ์  คงแป้น   ประธานกรรมการ  

๒. นางวรางค์  ราชนิยม   กรรมการ 
  ๓. นางข้องทิพย์  มีแก้ว   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสาริยา  ยอดวารี  กรรมการ 
  ๕. นายสมมารถ  จ านองวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๖. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์  กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน  
 มีหน้าที่ ประสานงาน ควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย  

๑. นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย และนายไกรทิพย์  จิตอารีย์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
 ๒. นางสาวจิรัชญา ปานจันทร์ และนายสามารถ  กาญจนแก้ว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
 ๓. นางสาวสาริยา ยอดวารี และนางสาวมาฆมาส จันทร์วิเชียร  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
 ๔. นางลัดดาวัลย์ อุมา และนางสาวพิชญสุดา ทองค า  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
 ๕. นายสมมารถ จ านองวุฒิ และนางสาวธัญญารตัน์ นางาม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
 ๖. นางสาวดวงหทัย ประทุมชาติภักดี และนายธวัชชัย ไหมด้วง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
 ๗. นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์ และว่าท่ีร้อยตรี อภิศักดิ์ บุญกุศล ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
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 ๘. นางสาวกาญจนา ชุมเปีย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
 ๙. นางวรางค์ ราชนิยม   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
 ๑๐. นางทิพวรรณ สตารัตน ์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 ๑๑. นางข้องทิพย์ มีแก้ว   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน คัดกรองนักเรียน 
 มีหน้าที่ จัดท าเอกสาร รับลงทะเบียน และคัดกรองนักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์  ประธานกรรมการ 

๒. นางลัดดาวัลย์  อุมา   กรรมการ 
  ๓. นางสาวมาฆมาส   จันทร์วิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ  
  มีหน้าที่ ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามข้ันตอนของกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกาญจนา  ชุมเปีย  กรรมการ 
  ๓. นางสาวธัญญารัตน์ นางาม  กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
  มีหน้าที่ จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย รายงานผลงบประมาณในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางทิพวรรณ  สตารัตน์  กรรมการ 
  ๓. นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย   กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  มีหน้าที่ จัดหา และให้บริการอาหาร เครื่องด่ืม พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
  ๑. นางทิพวรรณ  สตารัตน์    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวรางค์  ราชนิยม   กรรมการ 
  ๓. นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์  กรรมการ 

๔. นางข้องทิพย์  มีแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผลให้เพียงพอ ด าเนินการประเมิน สรุปผลการประเมิน รายงานให้
โรงเรียนทราบ ประกอบด้วย 
  ๑. นางเพ็ญนภา  คูวิบูลย์ศิลป์  ประธานกรรมการ 

๒. นายไกรทิพย์  จิตอารีย์   กรรมการ 
  ๓. นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย  กรรมการ 
  ๔. นางสาวธัญญารัตน์  นางาม   กรรมการและเลขานุการ 
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๘. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและเกียรติบัตร  
  มีหน้าที่ บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว น าภาพต่างๆ ท่ีเหมาะสม เผยแพร่ทางส่ือประชาสัมพันธ์ 
และจัดท าเกียรติบัตร ประกอบด้วย  
  ๑. นางสาวพิชญสุดา  ทองค า  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพัชรี ทองศรีแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
  มีหน้าที่ จัด บริการ อาคารสถานท่ี เครื่องเสียงโสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ประกอบด้วย  
  ๑. นายสมมารถ  จ านองวุฒ ิ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสามารถ  กาญจนะแก้ว  กรรมการ 
  ๓. นายสุชาติ  สุนทโร    กรรมการ 
  ๔. ว่าท่ีร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล  กรรมการเลขานุการ 
 
  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
นักเรียนและราชการสืบไป 
                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                   
 
                                               (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 


