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ค าสัง่โรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒ สงขลา 

ท่ี ๒๒๘/๒๕๕๙ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

…………………………………………………….. 
                 เพื่อให้การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ 
สงขลา ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  และส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก  าหนด 
                  อาศยัอ  านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๓๙ (๑)  ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงขอ
แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี   ให้ค  าปรึกษา  แนะน า  เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   ประกอบดว้ย 
  ๑.๑ นายวิรัช    ทองแกมแกว้   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายทรงยศ  เพชรกาญจน ์   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร   กรรมการ 
  ๑.๔ นายอนนัต ์  หวนัอาหลี   กรรมการ 
  ๑.๕ นางวรรณา  สุธารัตน์   กรรมการ 
  ๑.๖ นายอุศมาน  หลีสนัมะหมดั   กรรมการ 
  ๑.๗ นางวีนสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๘ นางจิราตรี  บุญยอด    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าท่ี   ประชุมวางแผนการจดัท าโครงการ/กิจกรรม พิจารณา
กลัน่กรองงบประมาณของแต่ละกลุ่มงาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม    ประกอบดว้ย 
       ๒.๑  กลุ่มบริหารวชิาการ   มีหน้าท่ี   วางแผน ก ากบั ติดตาม ประสานโครงการจาก  กลุ่ม
สาระฯ  ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและงานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในขอบข่ายภาระงานของงานวิชาการ  เพื่อ
น ามาพิจารณากลัน่กรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ใหส้อดรับกบัแผนกลยุทธ์ แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและประมาณการรายรับของโรงเรียน  พร้อมทั้งจดัพิมพโ์ครงการใหเ้รียบร้อย  ประกอบดว้ย 
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   ๒.๑.๑ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร  ประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๒ นายด ารง  สุวรรณกาญจน ์  รองประธานกรรมการ 
   ๒.๑.๓ นางสุดาพร สุวรรณกาญจน ์  กรรมการ 
   ๒.๑.๔ นางสุภาพรรณ์ สุวรรณโณ  กรรมการ 
   ๒.๑.๕ นางศุลีมาศ บุญชดั   กรรมการ 
   ๒.๑.๖ นางอรนุช บุญสนิท  กรรมการ 
   ๒.๑.๗ นางสาวดวงเพญ็ เมียนแกว้  กรรมการ 
   ๒.๑.๘ นางสาวอุลยัพร ปลอ้งใหม่  กรรมการ   
   ๒.๑.๙ นายประจิตร สุวรรณรัตน ์  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๐ นางสาวมหูนะ หลา้หลี   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๑  นางชุติมา มัง่ทองค า  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๒  นายเท่ียงทอง   ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๓  นางสุรีพร ชิตมณี   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๔  นางณวลนอ้ย บวัเงิน   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๕  นางเสาวลกัษณ์ คีรีเพช็ร   กรรมการ 
   ๒.๑.๑๖  นางสาวขนิษฐา บุญเตโช  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๗  นางกลัยารัตน ์ อิสระทะ  กรรมการ 
   ๒.๑.๑๘  นางสาวพาฝัน บูรณธรรม  กรรมการ   
   ๒.๑.๑๙  นางสาวนนัทินี เครือจนัทร์  กรรมการ 

๒.๑.๒๐ นางสาวนงพร สว่างศรี   กรรมการ 
๒.๑.๒๑ นายทศพร ชิตมณี   กรรมการ 
๒.๑.๒๒ นายอ านวย   เพชรนุ่ม  กรรมการ 
๒.๑.๒๓ นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ  กรรมการ 
๒.๑.๒๔ นางวรรณา   สุธารัตน์  กรรมการ 
๒.๑.๒๕ นางสาวเยาวพา ถาวระ   กรรมการ 
๒.๑.๒๖ นางภคันลิน ทองศรีจนัทร์  กรรมการ 
๒.๑.๒๗ นางสาวพิไรพร นวลนุ่น   กรรมการ 
๒.๑.๒๘ นางลดาวลัย ์ มะเด่ือ   กรรมการ 
๒.๑.๒๙ นางสาวลดาวลัย ์ กาญจนะ  กรรมการ 
๒.๑.๓๐  นางจินตนา สุขอน้   กรรมการ 
๒.๑.๓๑  นางลภสัรดา พฤกษพงศ ์  กรรมการ 
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๒.๑.๓๒ นางสาวฟไูรดา ธรรมนิยมกุล  กรรมการ 
๒.๑.๓๓ นางพวงเกสร ณ รังษี   กรรมการ 
๒.๑.๓๔ นางวีนสั   ฆงัคะมะโน  กรรมการ 
๒.๑.๓๕ นางนิษฐสิ์นี  เถาถวิล   กรรมการ 
๒.๑.๓๖  นางสาวโศภิษฐา  คงช่ืน   กรรมการ 
๒.๑.๓๗ นางสาวกุญลดา จนัทร์สว่าง  กรรมการ 
๒.๑.๓๘ นางรัตน์ตยา พิบูลยผ์ล  กรรมการ 
๒.๑.๓๙  นางสาวอุไร สนัหมาน  กรรมการ 
๒.๑.๔๐  นางนิภา บุญทอง   กรรมการ 
๒.๑.๔๑  นางประคอง ประดบัจนัทร์  กรรมการ 

   ๒.๑.๔๒ นางซารียา จิสวสัด์ิ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑.๔๓ นางสาวจรรยา  แกว้หนู   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

           ๒.๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล   มีหนา้ท่ี   วางแผน ด าเนินการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีอยู่ใน
ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล และร่วมพิจารณากลัน่กรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ     
ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและประมาณการรายรับของโรงเรียน พร้อมทั้ง
จดัพิมพโ์ครงการใหเ้รียบร้อย  ประกอบดว้ย 

งานบุคคล  ประกอบดว้ย  
   ๑. นายทรงยศ    เพชรกาญจน ์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางภคันลิน    ทองศรีจนัทร์  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางกลัยา  เรืองณรงค ์  กรรมการ 
   ๔. นางพวงเกสร  ณ รังษี    กรรมการ 
   ๕. นายอ านวย  เพชรนุ่ม  กรรมการ 
   ๖. นางสาวตรีทิพย ์ อคัรพงศ ์  กรรมการ 
   ๗. นางสาวดวงเพญ็   เมียนแกว้  กรรมการและเลขานุการ 
   ๘. นางสาวอุลยัพร ปลอ้งใหม่  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

งานกจิการนักเรียน  ประกอบดว้ย 
   ๑. นายทรงยศ    เพชรกาญจน ์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายรอหมาด  หมนัดี   รองประธานกรรมการ 
   ๓. นางลภสัรดา   พฤกษพงศ ์  กรรมการ 
   ๔. นางสาวพิไรพร   นวลนุ่น   กรรมการ 

๕. นายวุฒิพงษ ์  อ าภยัฤทธ์ิ  กรรมการ 
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   ๖. นางสาวนงพร  สว่างศรี   กรรมการ 
   ๗. นายนวฤทธ์ิ  ศรีสุข   กรรมการ 
   ๘. นางสาวดวงเพญ็ เมียนแกว้  กรรมการ 
   ๙. นายอ านวย  เพชรนุ่ม  กรรมการ 
   ๑๐. นางสาวไตรรัตน์   ศรีระสนัต ์  กรรมการ 
   ๑๑. นางเสาวลกัษณ์ คีรีเพช็ร   กรรมการ 
   ๑๒. นางสวาท  กระจายสี  กรรมการ 

๑๓.  นางอุชญา  สงัแสตมป์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.  นางจิราวรรณ โสพิกุล   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

      ๒.๓  กลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าท่ี   วางแผน ด าเนินการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ท่ีอยู่ใน
ขอบข่ายภาระงานของกลุ่มบริหารทัว่ไป   และร่วมพิจารณากลัน่กรองโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ    
ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและประมาณการรายรับของโรงเรียน พร้อมทั้ง
จดัพิมพโ์ครงการใหเ้รียบร้อย  ประกอบดว้ย 
   ๒.๓.๑  นายอนนัต ์ หวนัอาหลี  ประธานกรรมการ 
   ๒.๓.๒ นางสาวลดาวลัย ์กาญจนะ   รองประธานกรรมการ 
   ๒.๓.๓  นางชุติมา มากสอน  กรรมการ 
   ๒.๓.๔  นางชุติมา มัง่ทองค า  กรรมการ 
   ๒.๓.๕  นายอ านวย เพชรนุ่ม  กรรมการ 
   ๒.๓.๖   นางสิริกานต ์ สุขธรณ์   กรรมการ 
   ๒.๓.๗  นางสาวดวงเพญ็ เมียนแกว้  กรรมการ 
   ๒.๓.๘  นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน ์  กรรมการ 
   ๒.๓.๙   นางสาวอุไร สนัหมาน  กรรมการ 
   ๒.๓.๑๐ นายทศพร ชิตมณี   กรรมการ 

๒.๓.๑๑  นายอุศมาน หลีสนัมะหมดั  กรรมการ 
๒.๓.๑๒นายพนมยงค ์ นวลพรหม  กรรมการ 
๒.๓.๑๓ นายยงยทุธ ์ คงแกว้   กรรมการ  
๒.๓.๑๔ นายสายณัห์ รักชุม   กรรมการ 
๒.๓.๑๕ นายอธิศ เพง็แกว้   กรรมการ 
๒.๓.๑๖ นายกนัตพงศ ์ สีบวั   กรรมการ 
๒.๓.๑๗ นายทว ี นาคะวโิรจน ์  กรรมการ 
๒.๓.๑๘ นางจินตนา สุขอน้   กรรมการ 
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๒.๓.๑๙ นางสาวเยาวพา ถาวระ   กรรมการ 
๒.๓.๒๐ นางสาวโศภิษฐา  คงช่ืน   กรรมการ 
๒.๓.๒๑ นายรอหมาด หมนัดี   กรรมการ 
๒.๓.๒๒ นายสมชาย บุญแกว้   กรรมการ 
๒.๓.๒๓ นางสาวตรีทิพย ์ อคัรพงศ ์  กรรมการ 
๒.๓.๒๔ นางลภสัรดา พฤกษพงศ ์  กรรมการ 
๒.๓.๒๕ นางสาวมหูนะ หลา้หลี   กรรมการ 
๒.๓.๒๖ นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสนัต ์  กรรมการ 
๒.๓.๒๗ นางพวงเกสร ณ รังษี   กรรมการ 
๒.๓.๒๘ นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์  กรรมการ 
๒.๓.๒๙ นางนิภา บุญทอง   กรรมการ 
๒.๓.๓๐ นางประคอง ประดบัจนัทร์  กรรมการ 
๒.๓.๓๑ นายนุกุล ปาวิชยั   กรรมการ 
๒.๓.๓๒ นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกุล  กรรมการ 
๒.๓.๓๓ นางสาวขนิษฐา   บุญเตโช  กรรมการ 
๒.๓.๓๔ นางฤทยัวรรณ วงศช์นะ  กรรมการ 
๒.๓.๓๕ นายเท่ียงทอง ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
๒.๓.๓๖ นางสวาท กระจายศรี  กรรมการ 
๒.๓.๓๗ นางศุลีมาศ บุญชดั   กรรมการ 
๒.๓.๓๘ นายวุฒิพงษ ์ อ าภยัฤทธ์ิ  กรรมการ 
๒.๓.๓๙ นางต้ิน  ศรีทยัแกว้  กรรมการ 
๒.๓.๔๐ นางจินตนา สีบวั   กรรมการ 
๒.๓.๔๑ นายพล  สีด  าอ่อน  กรรมการ 
๒.๓.๔๒ นางสาวชีพ ชุมเพช็ร   กรรมการ 
๒.๓.๔๓ นายประจกัร ขุนเพชร   กรรมการ 
๒.๓.๔๔ นายองักรู ขุนเพชร   กรรมการ 
๒.๓.๔๕ นางศิริยา นาฑี   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๓.๔๖ นางสาวจุรีพร ขวญัปาน  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๒.๔  กลุ่มบริหารงบประมาณ มีหน้าท่ี   วางแผน ด าเนินการจดัท าโครงการ/กิจกรรม   
ท่ีอยู่ในขอบข่ายภาระงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ และร่วมพิจารณากลัน่กรองโครงการ/
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กิจกรรม และงบประมาณ ใหส้อดรับกบัแผนกลยุทธ์  แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และประมาณ
การรายรับของโรงเรียน พร้อมทั้งจดัพิมพโ์ครงการใหเ้รียบร้อย  ประกอบดว้ย 

๒.๔.๑ นางวรรณา สุธารัตน์  ประธานกรรมการ 
   ๒.๔.๒ นายอุศมาน หลีสนัมะหมดั  รองประธานกรรมการ 
   ๒.๔.๓ นางยาว ี  เฉิดฉ้ิม   กรรมการ 
   ๒.๔.๔ นางสาวสุวิมล ยหีมดัอาหลี  กรรมการ 
   ๒.๔.๕ นางอรนุช บุญสนิท  กรรมการ 
   ๒.๔.๖ นางวีนสั ฆงัคะมะโน  กรรมการ 
   ๒.๔.๗ นายสุรัตน ์ เจนจิตภกัดีเดชา  กรรมการ 
   ๒.๔.๘ นายศกัด์ิสยาม มากแกว้   กรรมการ 
   ๒.๔.๙ นางรสสุคนธ ์ ฤทธ์ิช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๔.๑๐ นางจิราตรี บุญยอด   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผน   มีหน้าท่ี ประสาน รวบรวม ตรวจสอบ โครงการ/
กิจกรรม จากกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทัว่ไป   และกลุ่มบริหารงบประมาณ     
เพ่ือด าเนินการพิจารณากลัน่กรองแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ให้สอดรับกับแผนกลยุทธ์  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประมาณการรายรับของโรงเรียน  พร้อมทั้ งส่งข้อมูลต่อไปย ัง
คณะกรรมการหลอมรวมรูปเล่ม โดยด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙   ประกอบดว้ย 
  ๓.๑ นายวิรัช  ทองแกมแกว้   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายทรงยศ  เพชรกาญจน ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร   กรรมการ 
  ๓.๔ นายอนนัต ์  หวนัอาหลี   กรรมการ 

๓.๕ นางวรรณา  สุธารัตน์   กรรมการ 
๓.๖ นายอุศมาน  หลีสนัมะหมดั   กรรมการ 

  ๓.๗ นางณวลนอ้ย บวัเงิน    กรรมการ 
๓.๘ นางสาวดวงเพญ็ เมียนแกว้   กรรมการ 

  ๓.๙ นางวีนสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๐ นางจิราตรี   บุญยอด    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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 ๔. คณะกรรมการตรวจทาน  มีหนา้ท่ี ตรวจทานขอ้ความ อกัขระ ค าผดิ ใหถ้กูตอ้ง  ตามพจนานุกรม  
ประกอบดว้ย 

๔.๑  นางศุลีมาศ  บุญชดั    ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางกลัยา  เรืองณรงค ์   รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓  นางศิริยา  นาฑี    กรรมการ 

๔.๔ นางสาวสุวิมล ยหีมดัอาหลี   กรรมการ 
  ๔.๕ นางรัตน์ตยา พิบูลยผ์ล   กรรมการและเลขานุการ 

๕.  คณะกรรมการหลอมรวมรูปเล่ม  มีหน้าท่ี   ออกแบบรูปเล่ม   จดัพิมพร์ายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  ประกอบดว้ย 

 ๕.๑ นายทรงยศ   เพชรกาญจน์   ประธานกรรมการ  
  ๕.๒ นางวรรณา  สุธารัตน์   รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นายอุศมาน  หลีสนัมะหมดั   กรรมการ 

๕.๔ นางศิริยา  นาฑี    กรรมการ 
  ๕.๕ นางซารียา  จิสวสัด์ิ    กรรมการ 
  ๕.๖ นางอุชญา  สงัแสตมป์   กรรมการ 
  ๕.๗ นายพนมยงค ์ นวลพรหม   กรรมการ 
  ๕.๘ นางยาว ี  เฉิดฉ้ิม    กรรมการ 
  ๕.๙  นางรสสุคนธ ์ ฤทธ์ิช่วย   กรรมการ 
  ๕.๑๐ นางวีนสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑๑ นางจิราตรี  บุญยอด    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   มีหน้าท่ี   เบิกจ่าย และจัดท าหลกัฐานการจ่ายเงินทุกรายการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ประกอบดว้ย 
  ๖.๑  นางยาว ี  เฉิดฉ้ิม    ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางรสสุคนธ ์ ฤทธ์ิช่วย   กรรมการ 
  ๖.๓  นางวนีสั  ฆงัคะมะโน   กรรมการ 
  ๖.๔  นางจิราตรี             บุญยอด    กรรมการและเลขานุการ 
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                ทั้งน้ี  ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสัง่น้ี ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ และ เต็มความรู้
ความสามารถ  เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

สัง่  ณ  วนัท่ี  ๕   กนัยายน    ๒๕๕๙ 
 
 
 

       (นายวิรัช  ทองแกมแกว้) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี  ๒  สงขลา 
 
 
 
 
 


