
 
 

       ค าส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
    ท่ี   227 / 2561 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ 

       

     ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยได้จัดท าโครงการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่อง
เพศ  โดยการด าเนินการครั้งนี้ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย ประจ าปี 
๒๕๖1 การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสามารถจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเพศศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้ การเห็นคุณค่าในตนเอง โดยจะจัดการอบรมในวันท่ี 5 กันยายน ๒๕๖1   ณ หอประชุม 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้   จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปน้ี   

 1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าท่ี อ านวยการในการจัดกิจกรรมและด าเนินการแก้ปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   1.1  นางเพียงแข     ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
  1.2  นายประยงค์    ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายสมศักดิ์     นนท์เจริญ   รองประธานกรรมการ 
  1.4  นายธนิต     ดีทอง       กรรมการ 
  1.5  นางสุลีพร     ดีทอง    กรรมการ 
  1.6  นางจ าเรียง   ใจกว้าง    กรรมการ 
  1.7  นายณรงค์     ศิริยงค์    กรรมการ 
  1.8  นายจงรักษ์     บ ารุงวงษ ์   กรรมการ 
  1.9  นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ    กรรมการและเลขานุการ  
      

2.  คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ เสียงและอาคารสถานที่  มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีในการอบรมโต๊ะหมู่บูชา 
โต๊ะรับลงทะเบียน เครื่องเสียง อุปกรณ์ ICT และแสง- สว่างในห้องประชุม เพื่อให้การจัดอบรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
    4.1 นายอาวุธ   จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
   4.2 นายปรีชา  อิสสระ      รองประธานกรรมการ   
   4.3 นายศรีสุวรรณ   บรมสุข    กรรมการ 
   4.4 นายภราดร    ไชยเขียว   กรรมการ   
   4.5 นายพิชัย                   บุญชูประภา  กรรมการ 
   4.6 นายวีรภัทร์      อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
   4.7 นายธิรพงษ์     คงด้วง    กรรมการ 



   4.8   นายชวลิต     กรัดภิรมย์    กรรมการ 
   4.9   นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์    กรรมการ  
   4.10 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร    กรรมการ 
   4.11 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร   กรรมการ 
   4.12 นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน    กรรมการ 
   4.13 นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร    กรรมการ 

  4.14 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์   กรรมการ  
  4.15 นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม   กรรมการ 

   4.16 นางสายฝน     ราษีงาม    กรรมการ 
   4.17 นางสาวนวียา    ปักษิณ    กรรมการ  
    4.18 นางกรกมล    นาคบังเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าท่ี จัดเตรียมก าหนดการท ากิจกรรม พิธีกรด าเนินรายการ รวมทั้ง
เตรียมค ากล่าวรายงาน ส าหรับประธานในพิธี ประกอบด้วย 

   3.1 นายนาวิน    โพธิ์ศรี     ประธานกรรมการ 
   3.2 นายธิรพงษ์   คงด้วง    กรรมการ 
   3.3 นายเอกชัย    อะหลีแอ   กรรมการ 
   3.4 นางสาวอังคณา   ทองด า    กรรมการ 
   3.5 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
   3.5 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ     กรรมการและเลขานุการ 
  4. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดท าคู่มือการอบรม  มีหน้าท่ี จัดเตรียมบัญชีรายช่ือ และรับ
ลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย     
   10.1 นางสาวจันธิรัตน์        หมานจิตร     ประธานกรรมการ 
   10.2 นางสาวกุลธิดา          ฉิมคล้าย   กรรมการ 
   10.3 นางสาวอังคณา         ทองด า   กรรมการ 
   10.4 นางสาวนวียา           ปักษิณ   กรรมการ 
   10.5 นางสาวนฤมล          สาริขา   กรรมการและเลขานุการ 
 5. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าท่ี ต้อนรับประธานและแขกท่ีมาร่วมในพิธีเปิด และจัดเตรียม
เครื่องด่ืม และอาหารว่างแก่คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

 7.1  นางเกศวรา   ศรีพิบูลย์   ประธานกรรมการ 
 7.3  นางสาวยุพาพร    เกิดขุมทอง   กรรมการ  

7.4  นางสาวกรธิดา    กิมาคม    กรรมการ 
7.5  นางสาวอภิชญา     ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ 
7.8  นางสาวนิตยาพร    จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
7.11 นางสาวกันต์หทัย   ใจกว้าง     กรรมการ 
7.12 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์    กรรมการ 

  7.13 นางสายทอง            ชารักดี    กรรมการ  
 7.14 นางสาวปาลินี          เพชรทอง     กรรมการและเลขานุการ 

  7.15 นางกรกมล   นาคบังเกิด            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 6.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี บันทึกภาพนักเรียนในการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ตลอด
การจัดอบรม ประกอบด้วย 
  9.1 นายอาวุธ     จันทร์เมือง  ประธานกรรมการ 
  9.2 นายสัญชัย      พิกุลงาม   กรรมการ 
  9.3 นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม   กรรมการ 
  9.4 นางสาวอังคณา    ทองด า   กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการอบรมตลอดจนสรุปค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการอบรม ประกอบด้วย 

11.1  นางสุลีพร           ดีทอง   ประธานกรรมการ 
11.2  นางสาวยุภาพร   บุญเทียม  รองประธานกรรมการ 

 11.3  นางสาวพัชริณี     สมผล   กรรมการ 
11.4 นางสาวมุรณี      หะยีสาอิ   กรรมการ 
11.5  นางสาวปรมาภรณ์    พรหมประทีป  กรรมการ 
11.6  นางนฤมล     ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
11.7  นางสาวทิฆัมพร ออมสิน    กรรมการ 
11.8  นางสาวนันทรัตน์    อนุกูล   กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าท่ี จัดท าแบบประเมินผล รวบรวมข้อมูลการ
ประเมินผลการจัดกิจกิจกรรม และสรุปผลเป็นรูปเล่ม  ประกอบด้วย 
  12.1 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   ประธานกรรมการ 
  12.4 นางกรกมล   นาคบังเกิด  กรรมการ  
  11.5 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
    

       ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ให้เต็มความสามารถ และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการ ต่อไป 
 

 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  27  สิงหาคม   2561 
 
 

 
(นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 

 
 



 

ก าหนดการ 
โครงการ สถานศึกษาปลอดบุหร่ีและยาเสพติด  

กิจกรรม ค่าย ลด ละ เลิกบุหรี่ คนไร้ควัน คุณท าได้ 
วันที่ 21 -22 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 
 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน นักเรียน ผู้ปกครองครู พร้อมกันท่ีห้องโสต 
 09.00 - 09.30 น.  พิธีเปิดโดยนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย 
 09.30 - 10.00 น.  กิจกรรมร้อยดวงใจต้านภัยบุหรี่/แบ่งกลุ่ม 
 10.00 - 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.15 - 12.00 น. โทษพิษภัยของบุหรี่ และแนวทางในการเลิกบุหรี่ โดยวิทยากรจาก

โรงพยาบาลเกาะสมุย 
 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 - 13.30 น. กิจกรรมร้อยดวงใจต้านภัยบุหรี่ 
 13.30 - 14.30 น. กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดโดยวิทยากรต ารวจจาก 

สภ.เกาะสมุย 
 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45 - 15.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
วันที่ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2560 
 09.00 - 09.30 น.  กิจกรรมสันทนาการ 
 09.30 – 10.30 น. แรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ (ทักษะชีวิต) ครูประยงค์ ด่วนเดิน 
 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 – 11.30 น. สรุปบทเรียน 
 12.00 – 12.30 น. พิธีปิดโดยผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 

 
 
 
 

 


