
 
ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ที ่ 067/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
     
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ผลิตนักเรียนให้ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) ทางโรงเรียนจึงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวนักเรียนและสร้างจิตส านึกความผูกพัน
ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน โดยมีก าหนดการฝึกซ้อมในวันที่ 4 เมษายน 2561 และรับจริงในวันที่ 5 
เมษายน 2561 เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ประสานงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
ประกอบด้วย 
 1. นายประยงค ์  อินนุพัฒน์  ประธาน 
 2. นายประยงค ์  ด่วนเดิน   รองประธาน 
 3. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  กรรมการ 
 4. นายธนิต  ดีทอง   กรรมการ 
 5. นางสุลีพร  ดีทอง   กรรมการ 
 6. นายณรงค ์  ศิริยงค ์   กรรมการ 
 7. นางจ าเรียง  ใจกว้าง   กรรมการ 
 8. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมประกาศนียบัตร มีหน้าที่จัดเตรียมประกาศนียบัตร (ปพ.2) ระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)  เกียรติบัตรนักเรียนและจัดท าบัญชีรายชื่ อนักเรียนผู้เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร 
ประกอบด้วย  
 1. นางสาวอัญชรีย์ มีแสง   ประธาน 
 2. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  รองประธาน 
 3. นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการ 
 4. นางสาวนิธิยา  ทองยวน   กรรมการ 
 5. นางอารมย์  เทพเกื้อ   กรรมการ   
 6. นางสาวปัทมา  ใจชื่น   กรรมการ 
 7. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ ์  กรรมการ 
 8. นางสาวธิติมา  เดชภักด ี  กรรมการ 
 9. นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการ 
 10. นายศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมการ 



 11. นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ 
 12. นางสาวกรธิดา กิมาคม   กรรมการ 
 13. นางสาวปาลินี เพชรทอง  กรรมการ 
 14. นางสาวยุพาพร  เกิดขุมทอง  กรรมการ 
 15. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ   กรรมการ 
 16. นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม  กรรมการ 
 17. นางกรกมล  นาคบังเกิด  กรรมการ 
 18. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์  กรรมการ 
 19. นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร อ่านรายชื่อนักเรียนขึ้นรับ
ประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ประกอบด้วย 
 1. นายประยงค ์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
 2. นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ ์  กรรมการ 
 3. นายนาวิน  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
 4. นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  กรรมการ 
 5. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  กรรมการ 
 6. นางอารมย์  เทพเกื้อ   กรรมการ 
 7. นางสาวปัทมา  ใจชื่น   กรรมการ 
 8. นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ ์  กรรมการ 
 9. นายศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมการ 
 10. นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ 
 11. นางสาวยุพาพร  เกิดขุมทอง  กรรมการ 
 12. นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ   กรรมการ 
 13. นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม  กรรมการ 
 14. นางกรกมล  นาคบังเกิด  กรรมการ 
          15. นางสาวธิติมา   เดชภักดี   กรรมการ 
         16. นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์  กรรมการ 
         17. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมพิธี มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมพิธี 
ตลอดจนฝึกซ้อมนักเรียนก่อนรับประกาศนียบัตรจริง  ประกอบด้วย 

1. นายณรงค์  ศิริยงค ์   ประธานกรรมการ 
 3. นายนาวิน  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
 4. นายจงรักษ ์  บ ารุงวงศ ์  กรรมการ 
 5. นายพิชัย   บุญชูประภา  กรรมการ 
 6. นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการ 
 7. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  กรรมการ 
 8. นางสาวจิราพร   บุญเหลือ  กรรมการ 
          9. นางสาวธิติมา   เดชภักดี   กรรมการ 



         10. นางสาวปาลินี   เพชรทอง  กรรมการ 
         11. นางสาวรักชนก  โสอินทร์   กรรมการ 
         12. นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
         13. นายเอกชัย   อะหลีแอ  กรรมการ 
         14. นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
         15. นางสาวจันทร์นิภา   ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
         16. นางสาวมุรณี   หะยีสาอ ิ  กรรมการ 
         17. นางสาวนฤมล  ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
         18. นายอภิเดช    จติรมุ่ง   กรรมการ 
         19. นางสาวชนกพร   ทองปาน  กรรมการ 
         20. นางสาวเกศวรา   ศรพิีบูลย์  กรรมการ 
         21. นางสาวยุภาพร   บุญเทียม  กรรมการ 
         22. นายสัญชัย    พิกุลงาม   กรรมการ 
         23. นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ   กรรมการ 
         24. นายมะยาดี    ดาบู   กรรมการ  
         25. นายสุรศักดิ์    ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายแจกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) มีหน้าที่แจกหลักฐานการจบการศึกษาภาค
บังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.6) ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  กรรมการ 
 2. นางสาวจิราพร   บุญเหลือ  กรรมการ 
 3. นางสาวปาลินี  เพชรทอง  กรรมการ 
 4. นางสาวรักชนก   โสอินทร์   กรรมการ 
 5. นายเอกชัย  อะหลีแอ  กรรมการ 
 6. นางสาวจันทร์นิภา   ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
 7. นางสาวมุรณี   หะยีสาอ ิ  กรรมการ 
 8. นางสาวรักชนก   โสอินทร์   กรรมการ 
 9. นางสาวชนกพร   ทองปาน  กรรมการ 
         10. นางสาวเกศวรา   ศรพิีบูลย์  กรรมการ 
         11. นายสัญชัย    พิกุลงาม   กรรมการ 
         12. นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ   กรรมการ 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   มีหน้าจัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งเวที จัดเตรียมเก้าอ้ีและอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ส าหรับนักเรียน ครู  และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งจัดเก็บอุปกรณ์ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม  ประกอบด้วย 
 1. นายธนิต  ดีทอง   ประธานกรรมการ 
 2. นายเดชศรี  สุวิรัตน์   รองประธานกรรมการ 
 3. นายอาวุธ  จันทร์เมือง  กรรมการ 
 2. นายอรรถพล   พลวัฒน์   กรรมการ 
 3. นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   กรรมการ 



 4. นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน   กรรมการ 
 5. นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง  กรรมการ 
 6. นายภานุวัฒน์   คงเจาะ   กรรมการ 
 7. นางสาวฉันทลักษณ์   ทานทน   กรรมการ 
 8. นางสาววันวิสาข์   สืบ   กรรมการ 
 9. นายสายัน    จิตรรักษ์   กรรมการ 
 10. นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร   กรรมการ 
 11. นางสาวอภิชญา   ฤทธิพันธ์  กรรมการ 
 12. นายธิรพงษ์   คงด้วง   กรรมการ 
 13. นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย   กรรมการ 
 14. นายปรีชา   อิสสระ   กรรมการ 
 15. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  กรรมการ 
 16. นางสาวอังคณา   ทองด า   กรรมการ 
 17. นางสาวนวียา   ปักษิณ   กรรมการ 
 18. นางสามอมรทิพย์   จิตรอารีย์  กรรมการ 
 19. นางสาวมาสีเต๊าะ   ซอมัด   กรรมการ 
 20. นางสาวสุพรรษา   คล้ายอุดม  กรรมการ 
 21. นายสุนทร    เหล่าอัน   กรรมการ 
 22. นางสาวพิมพ์พร   โพธิ์กลิ่น  กรรมการ 
 23. นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน   กรรมการ 
 24. นางสาวพิมพิไล   กัญญา   กรรมการ 
 25. นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช  กรรมการ 
 26. นายชวลิต    กลัดภิรมย์  กรรมการ 
 27. นางสาวอัญญากร   ช่วยสงค์   กรรมการ 
 28. นายฉัตรชัย   ทองหีต   กรรมการ 
 29. นางอุทัยวรรณ   ไชยสาร   กรรมการ 
 30. นางสาวปฐมพร   เกตุก าพล  กรรมการ 
 31. นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
 32. นางสาวนฤมล   สาลิขา   กรรมการ 
 33. นายศักดิ์ชัย   แอกอ้วน  กรรมการ 
 34. นางสาวสายทอง   ชารักด ี   กรรมการ 
 35. นายอองซาน  อาว  พม่า   กรรมการ 
 36. นางวินวินโซ  ฟอง  พม่า   กรรมการ 
 37. นายตัน    โซไท ่   กรรมการ 
 38. นางติน    มาโชว์   กรรมการ 
 39. นายสุทิน    ช่วยแก้ว   กรรมการ 
 40. นางสิรกิารต์   บัวคง   กรรมการ 
 41. นางสาวปัทมา ใจชื่น   กรรมการแลเลขานุการ 
 



6. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียง  ให้พร้อมส าหรับการใช้งานในพิธีและ
ในช่วงการฝึกซ้อม  ประกอบด้วย 
 1. นายพิชัย  บุญชูประภา  ประธานกรรมการ 
 2. นายภราดร   ไชยเขียว  กรรมการ 
 3. นายวีรภัทร    อินทรเ์นื่อง  กรรมการ 
 4. นายอภิเดช    จิตรมุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  หน้าที่บันทึกภาพ  เก็บรวบรวมภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป  ประกอบด้วย     
 1. นายอาวุธ   จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
 2. นายสัญชัย   พิกุลงาม    กรรมการ 
 3. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการ 
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที ่ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย 
 1. นางสุลีพร    ดีทอง   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรักชนก   โสอินทร์   กรรมการ 
 3. นางสาวมุรณ ี  หะยีสาอ ิ  กรรมการ 
 4. นางสาวพัชริณี   สมผล   กรรมการ 
 5. นางสาวสายฝน   ราษีงาม  กรรมการ 
 6. นางสาวกันต์หทัย   ใจกว้าง   กรรมการ 
 7. นางสาวปรมาภรณ์   พรหมประทีป  กรรมการ 
 8. นางนฤมล    ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
 9. นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล   กรรมการ 
 10. นางสาวยุภาพร   บุญเทียม  กรรมการและเลขานุการ 
9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที ่ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
ประกอบด้วย 
 1. นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ  กรรมการ 
 3. นางสาวปัทมา   ใจชื่น   กรรมการ 
 4. นางอารมย์    เทพเกื้อ   กรรมการและเลขานุการ 
 

จึงขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพ่ือ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 
 

      สั่ง ณ วันที่    26  มีนาคม  2561 
 

                                          
                 (นายประยงค์  อินนุพัฒน์) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


