
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที ่  023/๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านสู่ชุมชน  Open  House  ปีการศึกษา  2560    
     
 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดงานเปิดบ้านสู่ชุมชน  
เพ่ือให้เยาวชนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเยี่ยมชม  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ได้ด าเนินการตามนโยบายนี้โดยจะจัดงานเปิดบ้าน
สู่ชุมชนในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2561 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑   คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ดูแลอ านวยความสะดวก  แก้ปัญหา เกี่ยวกับการด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย  ประกอบด้วย 

1.๑  นายประยงค์   อินนุพัฒน์ ผู้อ านวยการ                     ประธานกรรมการ 
1.2  นายประยงค์ ด่วนเดิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ             รองประธานกรรมการ 

 1.3  นายธนิต    ดีทอง              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป                   กรรมการ 
 1.4  นางสุลีพร   ดีทอง             หวัหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 1.5  นายณรงค ์   ศิริยงค์            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน        กรรมการ 
  1.6  นางจ าเรียง  ใจกว้าง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ        

1.7  นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ                         กรรมการและเลขานุการ
1.8  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดนิทรรศการ  และการออกร้าน  มีหน้าที่วางแผนด าเนินการอ านวยความสะดวกใน

การจัดนิทรรศการ  การจัดสรรพื้นที่ให้กลุ่มสาระฯ  ชุมนุม  และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความเหมาะสม  จัดหาเต็นท์
ส าหรับจัดนิทรรศการ  และเต็นท์ส าหรับออกร้านขายสินค้า และจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ประกอบด้วย 

 2.1  นายประยงค์  ด่วนเดิน       ประธานกรรมการ 
 2.2  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์           กรรมการ 
 2.3  นายธนิต   ดีทอง                   กรรมการ 
 2.4  นายอาวุธ   จันทร์เมือง      กรรมการ 
 2.5  นายณรงค์    ศิริยงค์                  กรรมการ 
 2.6  นางสาวรักชนก   โสอินทร์       กรรมการ 
 2.7  นางสาวปาลินี   เพชรทอง       กรรมการ 
 2.8  นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์      กรรมการ 
 2.9  นายศรีสุวรรณ   บรมสุข       กรรมการ 
 2.10คณะกรรมการนักเรียน       กรรมการ 
 2.11นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ      กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระภาษาไทย  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม  จัดแสดงผลงาน

เนื้อหาสาระต่างๆเก่ียวกับกลุ่มสาระภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นางจ าเรียง  ใจกว้าง      ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์     กรรมการ 
 3.3  นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์     กรรมการ  

๓.๔  นายธิรพงษ์   คงด้วง      กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน      กรรมการ 
 ๓.๖  นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์     กรรมการ 
 3.7  นางยุพาพร  เกิดขุมทอง     กรรมการ 
 3.8  นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม     กรรมการ 
 3.9 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง            กรรมการและเลขานุการ 
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม  จัดแสดงผล
งานเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
 4.๑  นางอารมย์  เทพเกื้อ      ประธานกรรมการ 

 4.๒  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์      กรรมการ 
 4.๓  นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย      กรรมการ 
 4.๔  นายเจนณรงค์   พันทวี      กรรมการ 
 4.๕  นางสาวนิธิยา  ทองยวน      กรรมการ 
 4.6  นายเอกชัย  อะหลีแอ     กรรมการ 
 4.7  นายนาวิน   โพธิ์ศรี      กรรมการ    
 4.8  นางสาวธิติมา   เดชภักดี      กรรมการ 

4.9  นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง     กรรมการและเลขานุการ 
 

5.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม  จัดแสดงผล
งานเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย 

 5.๑  นายปรีชา    อิสสระ          ประธานกรรมการ 
 5.๒  นายประยงค์  ด่วนเดิน      กรรมการ 
 5.๓  นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ      กรรมการ 
 5.๔  นางสาวชนกพร  ทองปาน     กรรมการ 
 5.๕  นางสาวกรธิดา   กิมาคม      กรรมการ 
 5.๖  นายเดชศรี  สุวิรัตน์      กรรมการ 
 5.7  นางสาวจันธริัตน์   หมานจิตร     กรรมการ 
 5.8  นางสาวอังคณา   ทองด า      กรรมการ 
 5.9  นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ์     กรรมการ 
 5.10นางสาวนวียา  ปักษิณ      กรรมการ  
 5.11นางสาวพัชริณี  สมผล      กรรมการและเลขานุการ 
 



 
6.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุม่สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  

กิจกรรม  จัดแสดงผลงานเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
 6.๑  นางสาวรักชนก   โสอินทร์      ประธานกรรมการ 
 6.๒  นางสาวปาลิน ี  เพชรทอง      กรรมการ  

6.๓  นายศรีสุวรรณ   บรมสุข      กรรมการ 
 6.๔  นายสัญชัย   พิกุลงาม      กรรมการ 
 6.๕  นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์      กรรมการ 
 6.๖  นางสาวสุพรรษา คล้ายอุดม     กรรมการ 
 6.๗  นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด      กรรมการ 
 6.8  นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร      กรรมการ 

6.9  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์     กรรมการ 
6.10นางสาวดาราราย  กัววงศ์      กรรมการ 

 6.11นายอรรถพล   พลวัฒน์      กรรมการและเลขานุการ 
   

7.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม         
จัดแสดงผลงานเนื้อหาสาระต่างๆเก่ียวกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 7.๑  นางสาวสาลีรัตน ์  ทองขาว      ประธานกรรมการ 
 7.๒  นายสุนทร   เหล่าอ้ัน      กรรมการ 
 7.๓  นางสาวสวุัยดา   ง๊ะสมัน      กรรมการ 
    7.๔  นายมะยาดี   ดาบู      กรรมการ 
 7.๕  นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ       กรรมการและเลขานุการ 
 

8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระศิลปะ  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม จัดแสดงผลงาน
เนื้อหาสาระต่างๆเก่ียวกับกลุ่มสาระศิลปะ ประกอบด้วย 
 8.๑  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน      ประธานกรรมการ 
 8.๒  นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง     กรรมการ 
 8.๓  นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น      กรรมการ 
 8.๔  นางสาวพิมพิไล   กัญญา      กรรมการ 
 8.5  นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช      กรรมการ 
 8.6  นายชวลิต   กรัดภิรมย์     กรรมการ 
 8.7  นางสาววันวิสาข์ สืบ      กรรมการ 
 8.8  นายเอกลักษณ์   ขวยเจริญ     กรรมการ  
 8.9  นายพิชัย    บุญชูประภา      กรรมการและเลขานุการ 
 

9.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  
กิจกรรม จัดแสดงผลงานเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 9.๑  นายอภิเดช   จิตรมุ่ง      ประธานกรรมการ 
 9.๒  นายธนิต   ดีทอง      กรรมการ    



 9.๓  นายณรงค์   ศิริยงค์      กรรมการ 
 9.๔  นางสุลีพร    ดีทอง      กรรมการ 
 9.๕  นายภราดร  ไชยเขียว     กรรมการ 
 9.๖  นางสาวยุภาพร  บุญเทียม     กรรมการ 
 9.๗  นางสาวอัญญากร   ช่วยสงค์      กรรมการ 
 9.๘  นายฉัตรชัย   ทองหีต      กรรมการ 
 9.9  นางสายฝน   ราษีงาม      กรรมการ 
 9.10นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม      กรรมการ  
 9.11นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป     กรรมการ 
 9.12นายสายัน  จิตรรักษ์      กรรมการ 

9.13นางสาวจิราพร   บุญเหลือ      กรรมการและเลขานุการ 
  

10.   คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  
กิจกรรม  จัดแสดงผลงานเนื้อหาสาระต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
 10.๑  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง     ประธานกรรมการ 
 10.๒  นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ     กรรมการ 
 10.๓  นางสาวปัทมา   ใจชื่น      กรรมการ 
 10.๔  นางสาวอุทัยวรรณ เกื้อสกุล     กรรมการ 
 10.๕  นางสาวมุรณ ี  หะยีสาอิ      กรรมการ 
 10.๖  นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์     กรรมการ 
 10.๗ นางสาวปฐมพร   เกตุก าพล     กรรมการ 
 10.๘  นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ     กรรมการ 
 10.๙  นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน      กรรมการ 
 10.10นางนฤมล   ทิพย์พินิจ     กรรมการ 
 10.11นางสาววภิาวรรณ วิชยัดิษฐ์     กรรมการ 
 10.12นายอาวุธ  จันทร์เมือง     กรรมการและเลขานุการ 
 

11.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานแนะแนวและแสดงผลงานนักเรียน  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  
กิจกรรม  จัดแสดงผลงาน  เนื้อหาสาระต่างๆเก่ียวกับงานแนะแนวและผลงานนักเรียน  ประกอบด้วย 

 11.1  นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ        ประธานกรรมการ 
11.2  นางกรกมล นาคบังเกิด     กรรมการ 
11.3  นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์     กรรมการและเลขานุการ 

  
12.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการชุมนุม  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม  จัดแสดงผลงาน  เนื้อหา

สาระต่างๆเกี่ยวกับชุมนุม  ประกอบด้วย 
 12.1  นางสาวกรธิดา   กิมาคม      ประธานกรรมการ 
 12.2  นางสาวธิติมา   เดชภักดี      กรรมการ 
 12.3  นายนาวิน   โพธิ์ศรี      กรรมการ 
 12.4  นางสาวนิธิยา  ทองยวน      กรรมการ 



 12.5  นางสาวมุรณ ี  หะยีสาอิ      กรรมการ 
 12.6  นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด      กรรมการ 
 12.7  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน      กรรมการ 
 12.8  นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน      กรรมการ 
 12.9  นายอรรถพล   พลวัฒน์      กรรมการ 
 12.10นายสัญชัย   พิกุลงาม      กรรมการ 
 12.11นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ       กรรมการ 

 12.12นายฉัตรชัย   ทองหีต      กรรมการ 
 12.13นายอาวุธ  จันทร์เมือง     กรรมการ 
 12.14นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง     กรรมการ 
 12.15นางสาวอังคณา   ทองด า      กรรมการ 

 12.16นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร     กรรมการ 
 12.17นางสาวนวียา  ปักษิณ      กรรมการ 
 12.18นายชวลิต   กรัดภิรมย์     กรรมการ 
 12.19นายเอกลักษณ์   ขวยเจริญ     กรรมการ 
 12.20นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์     กรรมการและเลขานุการ 
  
13.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการวิชา  IS  โรงเรียนมาตรฐานสากล  มีหน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม  

จัดแสดงผลงานเนื้อหาสาระต่างๆเก่ียวกับวิชา  IS  ประกอบด้วย 
 13.1  นางยุพาพร  เกิดขุมทอง     กรรมการ  
 13.2  นายธิรพงษ์   คงด้วง      กรรมการ 
 
14.  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  หน้าที่ด าเนินการจัดนิทรรศการ  กิจกรรม  จัด

แสดงผลงานเนื้อหาสาระต่างๆเก่ียวกับลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ประกอบด้วย 
 14.1  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์          ประธานกรรมการ   
 14.2  นางสาวยุภาพร  บุญเทียม     กรรมการ 
 14.3  นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน     กรรมการ 
 14.4  นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม     กรรมการ 
 14.5  นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ์     กรรมการและเลขานุการ 
  
15.  คณะกรรมการฝ่ายออกร้านขายสินค้า  มีหน้าที่จัดให้มีการออกร้านขายสินค้าโดยนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียน

สามารถน าไปประกอบอาชีพเบื้องต้น  รวมทั้งก าหนดพ้ืนที่และจัดสถานที่ในการออกร้านขายสินค้า  ประกอบด้วย 
 15.1  นางสาวปาลิน ี เพชรทอง     ประธานกรรมการ 
 15.2  นางสาวยุภาพร  บุญเทียม     กรรมการ 
 15.3  นางสายฝน   ราศีงาม      กรรมการ 
 15.4  นางสาวสายทอง  ชารักดี      กรรมการ 
 15.5  คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
   15.6  นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์     กรรมการและเลขานุการ 
 



16.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดการแสดง  มีหน้าที่จัดการให้มีการแสดงบนเวที  ก าหนดจัดล าดับการแสดงบน
เวที  รวมถึงการจัดสถานที่การแสดง  ตกแต่งเวทีกลางบริเวณใต้อาคาร  3  ให้เหมาะสม  ประกอบด้วย 

 16.1  นายธนิต   ดีทอง      ประธานกรรมการ  
 16.2  นายอาวุธ  จันทร์เมือง     กรรมการ 
 16.3  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน      กรรมการ 
 16.4  นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน     กรรมการ 
 16.5  นางสาวสาลรีัตน์   ทองขาว      กรรมการ  

 16.6  นางสาวสุรรีัตน์   ตลึงจิตร      กรรมการ 
 16.7  นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น      กรรมการ 
 16.8  นางสาวพิมพิไล   กัญญา      กรรมการ 
 16.9  นางสาวพัชรีวรรณ  อนิทสุรัช     กรรมการ 
 16.10นายชวลิต   กรัดภิรมย์     กรรมการ 
 16.11นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง     กรรมการ 
 16.12คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
 16.13นายพิชัย   บุญชูประภา      กรรมการและเลขานุการ 

 
17.  คณะกรรมการดูแลความปลอดภัย  มีหน้าที่  ดูแลความปลอดภัย  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
 17.1  นายณรงค์  ศิริยงค์                 ประธานกรรมการ 
 17.2  นักศึกษาวิชาทหาร  จ านวน  10  คน    กรรมการ 

 17.3  นายฉัตรชัย   ทองหีต      กรรมการและเลขานุการ 
 

18.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ด าเนินการในพิธีเปิดให้เป็นไปตามข้ันตอนที่ถูกต้อง  ประกอบด้วย 
 18.1  นายประยงค์  ด่วนเดิน      ประธานกรรมการ 
 18.2  นางจ าเรียง ใจกว้าง      กรรมการ  
 18.3  นายณรงค์ ศิริยงค์      กรรมการ 
 18.4  คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 
 18.5  นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน     กรรมการ 
 18.6  นายอรรถพล   พลวัฒน์      กรรมการ 
 18.7  นางสาวธิติมา   เดชภักดี      กรรมการ 
 18.8  นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ     กรรมการและเลขานุการ 
 
19.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่จัดซื้อ  และด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการและกิจกรรมงานเปิด

บ้านสู่ชุมชน  ประกอบด้วย 
 19.1  นางสุลีพร   ดีทอง      ประธานกรรมการ 
 19.2  นางสาวยภุาพร  บุญเทียม     กรรมการ 
 19.3  นางสาวพัชริณี  สมผล      กรรมการ 
 19.4  นางสาวมุรณ ี  หะยีสาอิ      กรรมการ 
 19.5  นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป     กรรมการ 
 19.6  นางสาวรักชนก   โสอินทร์      กรรมการและเลขานุการ 



20.  คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  มีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดงาน  จัดการเก่ียวกับกระแสไฟ  อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
เกี่ยวกับไฟฟ้า  และแสงเสียง  ประกอบด้วย 

 20.1  นายธนิต   ดีทอง      ประธานกรรมการ 
 20.2  นายอาวุธ  จันทร์เมือง     กรรมการ 
 20.3  นายพิชัย   บุญชูประภา      กรรมการ 
 20.4  นายชวลิต   กรัดภิรมย์     กรรมการ 
 20.5  นายเอกลักษณ์   ขวยเจริญ     กรรมการ 
 20.6  นายศักดิ์ชัย   แอกอ้วน      กรรมการ 
 20.7  นายฉัตรชัย   ทองหีต      กรรมการและเลขานุการ 
 
21.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการจัดงาน  จัดท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์  บันทึกวีดีทัศน์  และภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างการจัดงาน  ประกาศการจัดงานผ่าน  website โรงเรียนให้
ทราบโดยทั่วกัน  ประกอบด้วย 

 21.1  นายประยงค์  ด่วนเดิน      ประธานกรรมการ 
 21.2  นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ     กรรมการ 

 21.3  นายสัญชัย   พิกุลงาม      กรรมการ 
 21.4  นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์     กรรมการ   
 21.5  นายอาวุธ  จันทร์เมือง      กรรมการ 
 21.6  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง     กรรมการ 
 21.7  นายภราดร  ไชยเขียว     กรรมการ 
 21.8  นางสาวจิราพร   บุญเหลือ      กรรมการ 
 21.9  นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม      กรรมการ 
 21.10นายอภิเดช   จิตรมุ่ง      กรรมการและเลขานุการ 
 
22.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่ต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน  จัดเตรียมเครื่องดื่ม  อาหารว่างไว้ส าหรับต้อนรับแขก

ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  ประกอบด้วย 
 22.1  นางจ าเรียง ใจกว้าง      ประธานกรรมการ 
 22.2  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์     กรรมการ 
 22.3  นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์     กรรมการ  
 22.4  นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์     กรรมการ 
 22.5  นางสาวชนกพร  ทองปาน     กรรมการและเลขานุการ 
 
23.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร  มีหน้าที่จัดท าเกียรติบัตรนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมและจิตสาธารณะ  

ประกอบด้วย 
 23.1  นางสาวจิราพร บุญเหลือ     ประธานกรรมการ 
 23.2  นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง      กรรมการ 
 23.3  นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล      กรรมการ   

 23.4  นางสาวนฤมล   สาริขา      กรรมการ 
 23.5  นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม      กรรมการและเลขานุการ 



 24.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสมุดบันทึกการเยี่ยมชมของนักเรียน  มีหน้าที่  ออกแบบและจัดท าสมุดบันทึกการเยี่ยม
ชมของนักเรียน  ประกอบด้วย 

 24.1  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง            ประธานกรรมการ 
 24.2  นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์     กรรมการ   
 24.3  นางสาวปัทมา   ใจชื่น      กรรมการ 
 24.4  นางอารมย์  เทพเกื้อ      กรรมการ 
 24.5  นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตนพันธุ์     กรรมการ 
 24.6  นายเจนณรงค์   พันทวี      กรรมการ 
 24.7  นายศรีสุวรรณ   บรมสุข      กรรมการ 
 24.8  นางสาวธิติมา   เดชภักดี      กรรมการ 
 24.9  นางสาวนธิิยา  ทองยวน      กรรมการ 
 24.10นางสาวดาราราย กัววงศ์      กรรมการ 
 24.11นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ     กรรมการและเลขานุการ 
 
25.  คณะกรรมการฝ่ายเชิญแขก  มีหน้าที่  ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน  และตอบขอบคุณที่มาร่วมงาน  

ประกอบด้วย 
 25.๑  นายประยงค ์ ด่วนเดิน                        ประธานกรรมการ 
 25.2  นายธนิต   ดีทอง                  กรรมการ 
 25.3  นางสุลีพร  ดีทอง                  กรรมการ 
 25.4  นายณรงค์  ศิริยงค์                 กรรมการ 
 25.5  นางจ าเรียง ใจกว้าง      กรรมการ        

 25.6  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์          กรรมการ 
 25.7  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์      กรรมการ 
 25.8  นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน      กรรมการ 
 25.9  นางสาวนวียา  ปักษิณ      กรรมการ 
 25.10นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ     กรรมการและเลขานุการ 
 
2.6  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  จัดตกแต่งสถานที่  เวทีกลาง  และเต็นท์จัดนิทรรศการ  ประกอบด้วย 
 26.1  นายธนิต   ดีทอง                  ประธานกรรมการ 
 26.2  นางสาวสุรรีัตน์   ตลึงจิตร      กรรมการ 
 26.3  คณะครูกลุ่มสาระต่างๆ      กรรมการ 
 26.4  คณะกรรมการฝ่ายออกร้าน      กรรมการ 
 26.5  คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ     กรรมการ 
 26.6  นายอาวุธ  จันทร์เมือง      กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 



27.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินความพึงพอใจในการกิจกรรมของบุคลากรและนักเรียน
ประกอบด้วย 
 27.1  นางอารมย์  เทพเกื้อ      ประธานกรรมการ 
 27.2  นางสาวปัทมา   ใจชื่น      กรรมการ 
 27.3  นางสาวดาราราย  กัววงศ์      กรรมการ 
 27.4  นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์     กรรมการและเลขานุการ 
 
          ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

 
สั่ง  ณ  วันที่   25  มกราคม  2561 
 
         
       
       (นายประยงค์  ด่วนเดิน) 
              ครู คศ.3 ปฏิบัติราชการแทน 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


