
 

 

 
 ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี 96 / 2561 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การรักษาวินัย 

และเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา 
 

      ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จะด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
รักษาวินัย และเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา  ในระหว่างวันท่ี 16 – 17  พฤษภาคม 2561 ณ  โรงเรียน   
ทีปราษฎร์พิทยา  เพื่อใหน้ักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน  และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน  และเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าท่ี  อ านวยความสะดวก  ดูแลให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในการด าเนินการ และการด าเนินกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
  1.1 นางเพียงแข   ชิตจุ้ย     ประธานกรรมการ 
  1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน     รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายณรงค์     ศิริยงค์     รองประธานกรรมการ 
  1.4 นายธนิต       ดีทอง     กรรมการ 
  1.5 นายสมศักดิ์    นนท์เจริญ    กรรมการ 
  1.6  นางจ าเรียง    ใจกว้าง     กรรมการ 
  1.7 นางสุลีพร      ดีทอง     กรรมการ 
  1.8 นายจงรักษ์    บ ารุงวงค์     กรรมการ 
  1.9 นายนาวิน      โพธิ์ศรี     กรรมการและเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ มีหน้าท่ี   วางแผนด าเนินการ ก าหนดขั้นตอนกิจกรรมฐาน   และ
ช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อความเข้าใจตรงกันและการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย 
      2.1  นายประยงค์     ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 
  2.2  นายณรงค์        ศิริยงค์       รองประธานกรรมการ 

 2.3  นางสุลีพร        ดีทอง     กรรมการ 
  2.4  นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์    กรรมการ 
  2.5  นายสุรศักด์ิ       ศรีขวัญ    กรรมการ 

 2.6  นางอุทัยวรรณ    ไชยสาร    กรรมการ 
 2.7  นายปรีชา          อิสสระ    กรรมการ 
 2.8  นายมะยาดี        ดาบู     กรรมการ 
 2.9  นายธิรพงษ์         คงด้วง    กรรมการ 
 2.10 นางสาวอังคณา   ทองด า    กรรมการ 

  2.11 นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย     กรรมการ 



 2.12 นายชวลิต         กลัดภิรมย์    กรรมการ 
  2.12 นายนาวิน          โพธิ์ศรี    กรรมการและเลขานุการ 
  2.13 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมฝ่ายด าเนินการแยกเป็นกรรมการประจ าฐานต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1  กรรมการประจ าฐานที่ 1   2.2   กรรมการประจ าฐานที่ 2 
 ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
  2.1.1 นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์          2.2.1  นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน 
  2.1.2 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง          2.2.2  นายปรีชา   อิสสระ 
  2.1.3 นางอุไรวรรณ    จันทร์เมือง          2.2.3  นายฉัตรชัย   ทองหีต 
       2.1.4 นางสาวสารีรัตน์   ทองขาว          2.2.4  นางยุพาพร    เกิดขุมทอง 
       2.1.5 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์          2.2.5  นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม 
           2.1.6 นายเอกชัย       อะหลีแอ          2.2.6  นายเดชศรี    สุวิรัตน์ 
       2.1.7 นายอาวุธ   จันทร์เมือง           2.2.7  นายนาวิน    โพธิ์ศรี     
           2.1.8 นายเจนณรงค์   พันทวี           2.2.8  นางสาวพัชริณี    สมผล  
  2.1.9 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร          2.2.9  นางสาวอังคณา   ทองด า 
  2.1.10 นางสาวพิมพิไล   กัญญา          2.2.10 นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน 
  2.1.11 นางสาวนิธิยา     ทองยวน          2.2.11 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์ 
  2.1.12 นายวีรภัทร    อินทร์เนือง          2.2.12 นางสาวอัญวีณ์   หนูอุไร 
  2.1.13 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย          2.2.13 นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน 
  2.1.14 นางสาวนวียา    ปักษิน          2.2.14 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธ์ 
  2.1.15 นางสาววันวิสาข์  สืบ           2.2.15 นางสาวคุณากร   วานิชย์เจริญ 
 
 2.3  กรรมการประจ าฐานท่ี 3   2.4  กรรมการประจ าฐานท่ี 4 
 เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ห้องเรียนน่าอยู ่
  2.3.1 นางสาวรักชนก  โสอินทร์         2.4.1  นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ 
       2.3.2 นางอารมย์   เทพเกื้อ                 2.4.2  นายสัญชัย   พิกุลงาม 
       2.3.3 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข                    2.4.3  นางสาวชนกพร  ทองปาน 
                2.3.4 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ                             2.4.4  นางสาวกรธิดา   กิมาคม 
       2.3.5 นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์            2.2.5  นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน 
       2.3.6 นางสาวธิติมา   เดชภักดี         2.4.6  นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ 
       2.3.7 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ         2.4.7  นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล 
       2.3.8 นางสาวอัญชรีย์   มีแสง                    2.4.8  นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 
                2.3.9 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์             2.4.9  นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน  
  2.3.10 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป         2.4.10 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ 
  2.3.11 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์         2.4.11 นางสาวศิรินาท  ไทรงาม  
  2.3.12 นายมะยาดี  ดาบู                        2.4.12 นายธิรพงษ์    คงด้วง 
       2.3.13 นายภราดร  ไชยเขียว          2.3.13 นายสายัน   จิตรรักษ์  
       2.3.14 นายชวลิต  กรัดภิรมย์          2.3.14 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  
        2.3.15 นางสาวกรกมล  นาคบังเกิด         2.3.15 นางสาวนฤมล  สาริขา  
   



 
 2.5 กรรมการประจ าฐานที่ 5    
 สหกรณ์และโรงอาหารบริการดี ห้องน้ าน่าใช้   
                2.5.1  นายอภิเดช   จิตรมุ่ง              2.5.2  นายอรรถพล   พลวัฒน์   
       2.5.3  นางสาวปาลินี   เพชรทอง              2.5.4  นางสาวยุภาพร  บุญเทียม 
                2.5.5  นางสาวปัทมา   ใจช่ืน                    2.5.6  นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์ 
                2.5.7  นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร        2.5.8  นางอุทัยวรรณ   ไชยสาร     
  2.5.9  นางนฤมล     ทิพย์พินิจ         2.5.10 นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ 
  2.5.11 นางสาวสายฝน  ราศีงาม        2.5.12 นายพิชัย   บุญชูประภา    
  2.5.13 นายสุรศักด์ิ     ศรีขวัญ         2.5.14 นายสุนทร   เหล่าอั้น 

 3. คณะกรรมฝ่ายสถานที่   มีหน้าท่ีจัดเตรียมสถานท่ีในหอประชุมส าหรับพิธีเปิด และพิธีปิดของแต่
ละวัน  โดยมีการผูกผ้าหน้าเวที , ชุดรับแขก , เก้าอี้ครู  50 ตัว , แท่นกล่าวรายงาน , เครื่องเสียง ,โต๊ะหมู่บูชา , 
พัดลม  , ประกอบด้วย 
 3.1  นายประยงค์  ด่วนเดิน     ประธานกรรมการ                            
                3.2  นายณรงค์  ศิริยงค์     รองประธานกรรมการ                                                                                                                                      
 3.3  นายสุนทร   เหล่าอั้น     กรรมการ 
 3.4  นายนาวิน  โพธิ์ศรี     กรรมการ 
 3.5  นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร     กรรมการ 
  3.6  นายพิชัย  บุญชูประภา     กรรมการ 
 3.7  นายปรีชา  อิสสระ     กรรมการ 
 3.8  นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์        กรรมการ 
 3.9  นางสาวปัทมา  ใจช่ืน     กรรมการ 
 3.10 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์    กรรมการ 
 3.11 นางสาวรักชนก   โสอินทร์    กรรมการ 
    3.12 นายศรีสุวรรณ   บรมสุข    กรรมการ 
 3.13 นางสาวอภิชญา   ฤทธิพันธ์    กรรมการ 
 3.14 นางยุพาพร   เกิดขุมทอง    กรรมการ 
 3.15 นางสาวนิธิยา  ทองยวน     กรรมการ 

 3.16 นางสาวชนกพร  ทองปาน    กรรมการ 
 3.17 นายธิรพงษ์  คงด้วง     กรรมการ 
 3.18 นางสาวจีราวรรณ   เพ็ชรรัตน์    กรรมการ 
 3.19 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน     กรรมการ 
 3.20 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ    กรรมการ  
 3.21 นายภานุวัฒน์   คงเจาะ     กรรมการ 
 3.22 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
  3.23 นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร    กรรมการ 

 3.24 นางสาวอังคณา  ทองด า      กรรมการ 
 3.25 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร      กรรมการ 

 
 



 3.26 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย      กรรมการ 
 3.27 นางสาวนฤมล  สาริขา     กรรมการ 
 3.28 นางวินวนิโซ  ฟอง  พม่า      กรรมการ 
 3.29 นายอองซาน อาว พม่า       กรรมการ  
 3.30 นายศักดิ์ชัย  แอกอ้วน     กรรมการ 
 3.31 นายอรรถพล   พลวัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
  3.32 นายฉัตรชัย   ทองหีต     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 4.  คณะกรรมการฝ่ายออกแบบป้ายและตัดตัวอักษรป้ายเวที  มีหน้าท่ี   ออกแบบและตัดตัวอักษร  
ซึ่งมีข้อความหน้าเวทีว่า “ การอบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาวินัยและเคารพกฎกติกาของ
สถานศึกษา “  วันท่ี 16 - 17  พฤษภาคม  2561    ตลอดจนน าไปติดบนเวทีให้เรียบร้อย  ประกอบด้วย 
       4.1 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ     ประธานกรรมการ 
  4.2  นายภราดร  ไชยเขียว     รองประธานกรรมการ 
  4.3 นายนาวิน  โพธิ์ศรี     กรรมการ 
  4.4  นายมะยาดี     ดาบู     กรรมการ 
  4.5 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย     กรรมการ     
  4.6  นางสาวนฤมล  สาริขา     กรรมการ   

 4.7 นางสาวอังคณา  ทองด า     กรรมการและเลขานุการ  

5.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าท่ี  เบิกจ่ายเงิน และจัดท าบัญชีค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย      
  5.1  นางสุลีพร  ดีทอง     ประธานกรรมการ 
  5.2  นางสาวรักชนก  โสอินทร์    รองประธานกรรมการ 
  5.3  นางสาวมุรณี   หะยีสาอิ     กรรมการ 
  5.4  นางสาวพัชริณี   สมผล     กรรมการ   

 5.5  นางสาวยุภาพร   บุญเทียม    กรรมการ 
 5.6  นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป     กรรมการและเลขานุการ  

6.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืม  มีหน้าท่ี  เตรียมอาหารเท่ียง  , อาหารว่าง , น้ าด่ืมแก่
ครูประจ าฐาน อย่างเพียงพอ  ประกอบด้วย         

 6.1  นางจ าเรียง   ใจกว้าง      ประธานกรรมการ 
  6.2  นางสาวชนกพร  ทองปาน     รองประธานกรรมการ 
  6.3  นางสาวปาลิน ี เพ็ชรทอง    กรรมการ 
  6.4  นางนางสาวจีราวรรณ   เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
  6.5  นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์     กรรมการ  
  6.6  นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง    กรรมการ   
  6.8  นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล        กรรมการ 
  6.9  นางสายทอง   ชารักดี     กรรมการ 
  6.10 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
  



 7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี บันทึกภาพนักเรียนในการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดการจัดอบรม ประกอบด้วย 
 7.1 นายอาวุธ   จันทร์เมือง ประธานกรรมการ 
 7.2 นายสัญชัย  พิกุลงาม      รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์     กรรมการและเลขานุการ 
 

8.  คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล  มีหน้าที่  ท าแบบประเมินผลกิจกรรม   สรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆแต่ละฐาน  รายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
  8.1  นายนาวิน   โพธิ์ศรี     ประธานกรรมการ 
  8.2  นายอาวุธ   จันทร์เมือง     รองประธานกรรมการ 
  8.3  นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร      กรรมการ   
  8.4  นายสัญชัย   พิกุลงาม     กรรมการ 
  8.5  นางสาวอังคณา  ทองด า     กรรมการ 
  8.6  นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย    กรรมการ  
   8.7  นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร    กรรมการ 
  8.8  นางสาวนิธิยา  ทองยวน     กรรมการและเลขานุการ  
   8.9  นางสาวนฤมล   สาริขา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีแต่ละฝ่าย  วางแผนการด าเนินงาน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ   

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี   14   พฤษภาคม   2561 

 

       
   (นายประยงค์   ด่วนเดิน) 

ครู คศ.3 
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 

 

 



 

      ก าหนดการ 
  กิจกรรม อบรมนักเรียนเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การรักษาวินัยและเคารพกฎกติกาของสถานศึกษา”   
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 2  วันที่  16  พฤษภาคม  2561 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 และ 6 วันที่  17 พฤษภาคม  2561 
 

เวลา กิจกรรมท่ีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

07.45 -  08.00  น. นักเรียนและครูพร้อมกนัท่ีหอประชุม โดย
จัดนักเรียนนั่งเป็นกลุ่ม ตามท่ีก าหนด 

คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 
/ ครูทุกคน / สารวัตรนักเรียน 

08.00 – 08.30  น. พิธีเปิด (ผู้อ านวยการ / ประธานกรรมการ
สถานศึกษา)  เป็นประธาน , ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าว
รายงาน , ช้ีแจงนักเรียนก่อนเข้าฐานการ
เรียนรู ้

คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 

08.30 – 09.30  น. เข้าฐานการเรียนรู้ กรรมการประจ าฐานแต่ละชุด 

09.40 – 10.40  น. เข้าฐานการเรียนรู้ใหม่ กรรมการประจ าฐานแต่ละชุด 

10.50 – 11.50  น. เข้าฐานการเรียนรู้ใหม่ กรรมการประจ าฐานแต่ละชุด 

 11.50 – 13.00  น. พักกลางวัน - 

13.00 – 14.00  น. เข้าฐานการเรียนรู้ใหม่ กรรมการประจ าฐานแต่ละชุด 

14.10 – 15.10  น. เข้าฐานการเรียนรู้ใหม่ กรรมการประจ าฐานแต่ละชุด 

15.10 – 16.00  น. พิธีปิด  นักเรียน / ครูทุกคน / 
ผู้อ านวยการ 

 
 
 
 

 

 


