
 
 

 

                                                             ค  ำสัง่โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ 
 ท่ี  ๓๓ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
................................................................... 

       ดว้ย  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ จะด ำเนินกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ เพื่อ      
ใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรศึกษำและด ำเนินงำนของโรงเรียน 
        เพื่อให้กำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
สอดคลอ้งกบัสภำพปัญหำและตรงกบัควำมตอ้งกำรของโรงเรียน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ  คณะท ำงำน
จดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ดงัน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหนำ้ท่ี อ ำนวยควำมสะดวก  วำงแผน  ใหค้  ำปรึกษำ  สนบัสนุนกำรจดัท ำ 
     แผนปฏิบติักำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประกอบดว้ย   
  ๑. นำยประพฤติ   วงศช์นะ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสมเจตน์ กัง๋เซ่ง                 ประธำนกำรสถำนศึกษำ                  กรรมกำรท่ีปรึกษำ  

๓. นำยศรีรักษ ์เรืองรัตน์   หวัหนำ้กลุ่มบริหำรวชิำกำร  รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำยสถิตย ์  รัตนสิงห์  หวัหนำ้กลุ่มบริหำรกิจกำรนกัเรียน กรรมกำร 
  ๕. นำยแสวง   เหลืองแก่  หวัหนำ้กลุ่มบริหำรทัว่ไป   กรรมกำร  
 ๖. นำงนิภำ  ใหม่ชุม  หวัหนำ้กลุ่มบริหำรบุคคล  กรรมกำร 
 ๗. นำงสำววสุ   เท่ียวแสวง หวัหนำ้กลุ่มบริหำรงบประมำณ  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
          ๘. นำงพิมพิมล   พรหมลกัษณ์ ครู         กรรมกำร/ผูช่้วยเลขำนุกำร 
 ๙. นำงสำวมณฤดี  วงศเ์มฆ ครูช ำนำญกำร         กรรมกำร/ผูช่้วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการสรุปผล รายงานกจิกรรม/โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑  เสนอ 
     พจิารณา  กจิกรรม/โครงการ/งาน แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒   มีหนำ้ท่ี เสนอ ช้ีแจงรำยละเอียดในกำร   
     จดัท ำโครงกำรจดัสรรงบประมำณ รวบรวม จดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   
     ประกอบดว้ย 
  ๑. นำยประพฤติ   วงศช์นะ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน  หวัหนำ้      
      ๒. นำยศรีรักษ ์เรืองรัตน์  ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 
 ๓. นำยสถิตย ์  รัตนสิงห์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 

๔. นำงสำววจิิตรำ  มีวำสนำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
 ๕. นำงนิรัตน์   หอมทิพย ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ           ผูช่้วย 
 

๒๔๑ 



-๒- 
๖. นำงพรปวณ์ี   จนัทรชิต   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
๗. นำงธนำภรณ์ กรรณิกำร์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
๘. นำยแสวงเหลืองแก่  ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 

 ๙. นำงสำวศิริกำนต ์บรมสุข ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 
           ๑๐. นำงนฤมล   นิลกรรณ์  ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย  
          ๑๑. นำงนิภำ   ใหม่ชุม  ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย  
          ๑๒. นำงสำววสุ   เท่ียวแสวง ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ผูช่้วย/เลขำนุกำร 
          ๑๓. นำงพิมพิมล   พรหมลกัษณ์ ครู    ผูช่้วย/ผูช่้วยเลขำนุกำร 
          ๑๔. นำงสำวมณฤดี  วงศเ์มฆ ครูช ำนำญกำร                    ผูช่้วย/ผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

๓. คณะกรรมการน าเสนอ โครงการ/กจิกรรม  เพื่อพิจำรณำในกำรจดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปี   
      ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ประกอบดว้ย 
 ๑. นำยประพฤติ   วงศช์นะ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน  หวัหนำ้      
 ๒. นำยศรีรักษ ์เรืองรัตน์   ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 
 ๓. นำยสถิตย ์  รัตนสิงห์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย  
 ๔. นำงอ ำนวย   รักเถำว ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย  

๕. นำยแสวง   เหลืองแก่  ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 
๖. นำงนิรัตน์   หอมทิพย ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย   
๗. นำงสำววจิิตรำ   มีวำสนำ          ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
๘. นำงสุจินดำ    จนัชุม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
๙. นำงสำววไิล   เปำะทองค ำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ผูช่้วย 

           ๑๐. นำงสำวสุณี   บ่ำยนุ่น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ผูช่้วย 
           ๑๑. นำยสบำย ทองสลกั ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
           ๑๒. นำงพรปวณ์ี    จนัทรชิต ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ผูช่้วย 
          ๑๓. นำงสำวอุทุมพร พูลสวสัด์ิ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย   
          ๑๔.  นำงสำวมณฑำ   แกว้ประวติั ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
          ๑๕. นำงสุภนีตำ   กงัเซ่ง  ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 
          ๑๖. นำยณรงค ์กิจแถลง  ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 
          ๑๗. นำงธนำภรณ์   กรรณิกำร์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
          ๑๘.  นำงสำวพนิดำ   อินณรงค ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผูช่้วย 
          ๑๙. นำงพิชญำภรณ์   กำญจนอุดม    ครูช ำนำญกำร   ผูช่้วย 
 

๒๔๒ 



-๓- 
 

              ๒๐. นำงนิภำ  ใหม่ชุม   ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 
 ๒๑. นำงอญัชุลี   กัง๋เซ่ง   ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 
 ๒๒. นำงวณีำ   อินณรงค ์  ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 

๒๓. นำงสำวชุติมำ   จุย้บุตร  ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 
๒๔. นำงนฤมล   นิลกรรณ์              ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 

 ๒๕. นำงสำวศิริกำนต ์  บรมสุข  ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 
๒๖. นำงสุพรพรรณ   รักจนัทร์   ครู   ผูช่้วย 
๒๗. นำงสำวสุมำลี   หวนันุรัตน์   ครูผูช่้วย   ผูช่้วย 
๒๘. นำยอำบีบซำ เซดำมิซำ     ครูผูช่้วย   ผูช่้วย 
๒๙. นำยอภินนัท ์  เหล่ือมแกว้   ครูอตัรำจำ้ง    ผูช่้วย 
๓๐. นำยธนกร   ตุดเอียด             ครูอตัรำจำ้ง       ผูช่้วย                      
๓๑. นำงสำววลิำวณัย ์  นุทผล              ครูพี่เล้ียง  ผูช่้วย 
๓๒.นำงสำววสุ   เท่ียวแสวง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผูช่้วย/เลขำนุกำร  
๓๓.นำงพิมพิมล   พรหมลกัษณ์  ครู   ผูช่้วย/ผูช่้วยเลขำนุกำร 
๓๔.นำงสำวมณฤดี   วงศเ์มฆ  ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย/ผูช่้วยเลขำนุกำร 

๔. คณะกรรมการพจิารณาให้ความเห็นชอบกจิกรรม โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา  
      ๒๕๖๒  มีหนำ้ท่ี  พิจำรณำรำยละเอียด ปลบัเปล่ียน ให้ควำมเห็นชอบกิจกรรม โครงกำรท่ีฝ่ำยต่ำง ๆ  
     น ำเสนอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและงบประมำณท่ีก ำหนด ประกอบดว้ย 
 ๑. นำยประพฤติ   วงศช์นะ ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน  หวัหนำ้ 

๒. นำยศรีรักษ ์เรืองรัตน์   หวัหนำ้กลุ่มบริหำรวชิำกำร  ผูช่้วย 
 ๓. นำยสถิตย ์  รัตนสิงห์  หวัหนำ้กลุ่มบริหำรกิจกำรนกัเรียน ผูช่้วย 
  ๔. นำยแสวง   เหลืองแก่  หวัหนำ้กลุ่มบริหำรทัว่ไป   ผูช่้วย  
 ๕. นำงนิภำ  ใหม่ชุม  หวัหนำ้กลุ่มบริหำรบุคคล  ผูช่้วย 
 ๖. นำงสำววสุ   เท่ียวแสวง หวัหนำ้กลุ่มบริหำรงบประมำณ  ผูช่้วย/เลขำนุกำร 

 

๕. คณะท างานจัดพมิพ์แผนปฏิบัติการ  มีหนำ้ท่ี  พิมพเ์อกสำร  ตรวจสอบควำมถูกตอ้งและอดัส ำเนำ    
     เขำ้รูปเล่มแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ประกอบดว้ย 
  ๑. นำงสำววสุ  เท่ียวแสวง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หวัหนำ้ 
  ๒. นำงนิรัตน์   หอมทิพย ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผูช่้วย 
 ๓. นำงพิมพิมล   พรหมลกัษณ์  ครู   ผูช่้วย 
 

๒๔๓ 



-๔- 
 

๔. นำงสำววรรณำ  เปำะทองค ำ  เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร  ผูช่้วย  
๕. นำงสำวมณฤดี   วงศเ์มฆ  ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย/เลขำนุกำร 
 

๖.  คณะกรรมการประเมินผล รายงานโครงการ  มีหนำ้ท่ี  เก็บรวบรวมเอกสำร ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง     
      และรำยงำนผลกำรจดัท ำโครงกำร ตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปี  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ประกอบดว้ย 
            ๑. นำงสำววสุ   เท่ียวแสวง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ หวัหนำ้ 
            ๒. นำงสำววจิิตรำ    มีวำสนำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผูช่้วย 
            ๓. นำงนิรัตน์   หอมทิพย ์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผูช่้วย 
            ๔. นำงพรปวีณ์   จนัทรชิต           ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผูช่้วย 
            ๕. นำงนฤมล   นิลกรรณ์   ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 
            ๖.  นำงนิภำ  ใหม่ชุม   ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 
            ๗. นำงสำวศิริกำนต ์บรมสุข  ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย 
            ๘. นำงสำววรรณำ    เปำะทองค ำ  เจำ้หนำ้ท่ีธุรกำร  ผูช่้วย 
            ๙. นำงสำวมณฤดี   วงศเ์มฆ  ครูช ำนำญกำร  ผูช่้วย/เลขำนุกำร 
            ๑๐. นำงพิมพิมล   พรหมลกัษณ์       ครู    ผูช่้วย/ผูช่้วยเลขำนุกำร          
 

    ขอใหค้ณะกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผดิชอบ  เพื่อประโยชน์ 
สูงสุด   แก่ทำงโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 

 
           ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๒   กุมภำพนัธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

       สั่ง   ณ   วนัท่ี  ๒๖   กุมภำพนัธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                  (นำยประพฤติ  วงศช์นะ)                                                                
                               ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนนบพิต ำวทิยำ 
 
 
 
 

๒๔๔ 


