
 
ค ำส่ังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ท่ี    ๓๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 

ในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
......................................................................... 

  ตำมท่ีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภเูก็ต ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ส้ินสุดแล้ว โรงเรียนได้
ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๙ มีนำคม ๒๕๖๑ 
และวันท่ี ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมลดำวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  จ.ภูเก็ต เวลำ ๐๘.๓๐ -๑๗.๐๐น.           
เพื่ อกำรด ำเนินกำร จัดท ำแผนปฏิบั ติกำรประจ ำปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑ เป็น ไปด้วยควำมเรียบร้อย                  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำท่ีให้ค ำปรึกษำ  ก ำกับดูแลให้กับคณะกรรมกำร 
เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีด ำเนินงำนไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประกอบด้วย 

 

๑.  นำยมนตรี พรผล ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยต่อตระกูล พรมนุ่น รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ กรรมกำร 
๔.  นำยอริยวัตณ์ จันแดง กรรมกำร 
๕.  นำงพรศิร ิ จินำพงศ์ กรรมกำร 
๖.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส กรรมกำร 
๗.  นำงวรรณี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๘.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๙.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยงบประมำณและประกันคุณภำพ 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ฝ่ำยนิเทศและติดตำม  มีหน้ำท่ีจัดเตรียมข้อมูล
โครงกำร/กิจกรรมของแต่ละฝ่ำย น ำไปสู่โครงกำร เป้ำหมำยและกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

 

๑.  นำยต่อตระกูล พรมนุ่น ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ กรรมกำร 
๓.  นำงพรศิร ิ จินำพงศ์ กรรมกำร 



-๒- 
 

๔.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส กรรมกำร 
๕.  นำงวรรณี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๖.  นำงสำวพิมพ์ณดำ บุญสพ กรรมกำร 
๗.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ กรรมกำร 
๘.  นำงศิริวรรณ งำมเช้ือ กรรมกำร 
๙.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรงบเรียนฟรี ๑๕ ปี  กิจกรรมวิชำกำร กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน กิจกำรนักเรียน มีหน้ำท่ีจัดเตรียมข้อมูลกิจกรรมวิชำกำร กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกำรนักเรียน 
น ำไปสู่โครงกำร เป้ำหมำยและกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   
ในวันท่ี ๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

 

๑.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยด ำรงศักดิ์   อมรสุรศิริ รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงวรรณี สืบกระพันธ ์ กรรมกำร 
๔.  นำยไกรสร สุทธิประภำ กรรมกำร 
๕.  นำงสุปรำณี รอดเซ็น กรรมกำร 
๖.  นำงสำวกำญจนำ รัตนมุสิทธิ์ กรรมกำร 
๗.  ว่ำท่ี ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
๘.  นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล กรรมกำร 
๙.  นำงสำวเทวีลดำ ศรีทอง กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวสุวัยบะห์ มะดิเยำะ กรรมกำร 
๑๑.  นำงสำววิชยำ ฟูจิตร์ กรรมกำร 
๑๒.  นำงสำยชล จันทรกุล กรรมกำร 
๑๓.  นำงจรินทร ์ ศรีนวลปำน กรรมกำร 
๑๔.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค์ กรรมกำร 
๑๕.  นำงสำววิไลลักษณ์ ถิ่นพังไกร กรรมกำร 
๑๖.  นำงเบญจลักษณ์ อึ๋งสืบเช้ือ กรรมกำร 
๑๗.  นำงอัจฉรำ ขำวพุ่ม กรรมกำร 
๑๘.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๑๙.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ กรรมกำร 
๒๐.  นำงศิริวรรณ งำมเช้ือ กรรมกำร 
๒๑.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำร 
๒๒.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๓.  นำงสำวชลธิชำ แซ่โค้ว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๔.  นำงสำวบุณยวีร์ เตชะภัททวรกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๕.  นำงสำวไอน ี สำและ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฝ่ำยวิชำกำรโดยใช้งบอุดหนุน มีหน้ำท่ีจัดเตรียม
ข้อมูลกิจกรรมของฝ่ำยวิชำกำรโดยใช้งบอุดหนุน น ำไปสู่โครงกำร เป้ำหมำยและกำรจัดสรรงบประมำณ  
โดยจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

 

๑.  นำงแก้วอุษำ ลีนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสำวปัญจพร กรุณำ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวเพ็ญจันทร์ นิลกัณฑ์ กรรมกำร 
๔.  นำงสำววรรณำ บูสมำด กรรมกำร 
๕.  นำงฤทัยรัตน์ ฤทธิฉิม กรรมกำร 
๖.  นำงสำยชล จันทรกุล กรรมกำร 
๗.  นำงสำวสุภรี เมฆบุตร กรรมกำร 
๘.  นำงจรินทร ์ ศรีนวลปำน กรรมกำร 
๙.  นำยไกรสร สุทธิประภำ กรรมกำร 
๑๐.  นำยด ำรงศักดิ์   อมรสุรศิริ กรรมกำร 
๑๑.  นำยอมร   ปกติง กรรมกำร 
๑๒.  นำยธวัชชัย ทิพย์รงค์ กรรมกำร 
๑๓.  นำงสำววัชรียำ เหล็มหมำด กรรมกำร 
๑๔.  นำงสำวกรองเงนิ วีระวงศ์สุวรรณ กรรมกำร 
๑๕.  นำงขจิตศรี พวงแก้ว กรรมกำร 
๑๖.  นำงชมพู ขวัญแคว้น กรรมกำร 
๑๗.  นำงสำววิชยำ ฟูจิตร์ กรรมกำร 
๑๘.  นำงวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๑๙.  นำงวิไลพร จันเสงี่ยม กรรมกำร 
๒๐.  นำยขวัญชัย ถิรตันติกุล กรรมกำร 
๒๑.  นำยทิวำนนท์ ตังสุรัตน์ กรรมกำร 
๒๒.  นำงวรรณวิภำ เบญจเลิศยำนนท์ กรรมกำร 
๒๓.  นำงเบญจลักษณ์ อึ๋งสืบเช้ือ กรรมกำร 
๒๔.  นำงอรพนิ อยู่คง 

 ๒๕.  นำยรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล กรรมกำร 
๒๖.  นำงรัตนำภรณ์ ตันรัตนส่องแสง กรรมกำร 
๒๗.  นำงอัจฉรำ ขำวพุ่ม กรรมกำร 
๒๘.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ กรรมกำร 
๒๙.  นำงยุวด ี ชูภำพ กรรมกำร 
๓๐.  นำงศิริวรรณ งำมเช้ือ กรรมกำร 
๓๑.  นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๓๒.  นำยเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน ์ กรรมกำร 
๓๓.  นำยไกรสิทธิ์ เกื้อกูล กรรมกำร 
๓๔.  ว่ำท่ี ร.ต.สมชำย เลิศภัทรมนัส กรรมกำร 



-๔- 
 

๓๕.  นำงสำวศิริพร สุดตรง กรรมกำร 
๓๖.  นำงสำวกนกพร เจริญรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓๗.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีและเอกสำร มีหน้ำท่ีประสำนจัดหำสถำนท่ีจัดประชุม จัดเตรียม
รำยช่ือลงทะเบียนผู้เข้ำประชุม เตรียมเอกสำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และจัดท ำรูปเล่ม  ประกอบด้วย 

 

๑.  นำยต่อตระกูล พรมนุ่น ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยปกรณ์ จรพงศ์ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวสุภิสรำ อุยสุย กรรมกำร 
๔.  นำงสำวธัญวรัตม ์ สมศักดิ์ กรรมกำร 
๕.  นำงรัฐพร บูรณะขจร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและประเมินผล มีหน้ำท่ีบันทึกภำพในกำรจัดกำรประชุม   
ประกอบด้วย 

 

๑.  นำงยุวด ี ชูภำพ ประธำนกรรมกำร 
๒.   นำงสำวกนกนภัส สืบสิน กรรมกำร 
๓.  ว่ำท่ี ร.ต.ดุสิต บ้ำนนบ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวสุภำวรรณ วรนพกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   

๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินกำรประชุม ตำมระเบียบพัสดุ  ประกอบด้วย 

 

๑.  นำยด ำเกิง สุทธิสุวรรณ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงศิริวรรณ งำมเช้ือ กรรมกำร 
๓.  นำงสำวทิพวรรณ แซ่ขอ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวนันทนำ นุ้ยเด็น กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ใหผู้้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ี อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร 
ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 

(นำยมนตรี พรผล ) 
ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 


