
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี   205 / 2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
*********************************************************************************************** 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูเกษียณ  ศิษย์เก่า  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก าหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธท่ี 24 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.
2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกและสนับสนุน การ
ด าเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ประธานกรรมกา 
 1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน   รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  กรรมการ 
 1.4 นางสุลีพร    ดีทอง   กรรมการ 
 1.5 นางจ าเรียง    ใจกว้าง     กรรมการ 
 1.6 นายณรงค์   ศิริยงค์    กรรมการ 
 1.7 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
 1.8 นายจงรักษ์    บ ารุงวงศ์  กรรมการ 
 1.9 นายฉัตรชัย  ทองหีต   กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน ์  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  จัดเตรียมตกแต่งสถานท่ีภายในหอประชุม และ ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ 
จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ จัดโต๊ะหมู่  จัดโต๊ะ เก้าอี้ส าหรับคณะประธาน และผู้มาร่วมกิจกรรม  เครื่องขยายเสียง 
และโปรเจคเตอร์ ไมด์   โพเดียม ประกอบด้วย 

2.1 นายประยงค์   ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
2.2 นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์  รองประธานกรรมการ 
3.3 นายณรงค์    ศิริยงค์    กรรมการ 
2.4 นายสุนทร    เหล่าอั้น   กรรมการ 
2.5 นายสุรศักด์ิ   ศรีขวัญ    กรรมการ  
2.6 นายพิชัย    บุญชูประภา  กรรมการ  
2.7 นายภราดร    ไชยเขียว   กรรมการ  
2.8 นายเดชศรี    สุวิรัตน์    กรรมการ 
2.9 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ  



2.10 นายเอกชัย   อะหลีแอ  กรรมการ 
2.11 นายนาวิน    โพธิ์ศรี   กรรมการ 
2.12 นายเจนณรงค์   พันทวี    กรรมการ 
2.13 นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ   กรรมการ 
2.14 นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์   กรรมการ 
2.15 นายสายัน    จิตรักษ์   กรรมการ  
2.16 นายธิรพงษ์   คงด้วง   กรรมการ 
2.17 นายชวลิต    กรัดภิรมย์  กรรมการ 
2.18 นายวรรณศักดิ์   บุญช ู   กรรมการ 
2.19 นายจตุรงค์   ขุนปักษี   กรรมการ  
2.20 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  กรรมการ 
2.21 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการ 
2.22 นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว   กรรมการ    
2.23 นางสาวปาลินี  เพชรทอง  กรรมการ 
2.24 นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน    กรรมการ 
2.25 นางอารีรัตน ์  คล้ายอุดม  กรรมการ 
2.26 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 
2.27 นางยุพาพร    เกิดขุมทอง  กรรมการ 
2.28 นางอัญวีณ์   หนูอุไร   กรรมการ 
2.29 นางพิมพ์พร  ทิมข า   กรรมการ 
2.30 นางสาวพิมพิไล  กัญญา   กรรมการ 
2.31 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช  กรรมการ 
2.32 นางกรกมล   กุลทอง   กรรมการ 
2.33 นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์  กรรมการ 
2.34 นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์  กรรมการ 
2.35 นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข   กรรมการ 
2.36 นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร   กรรมการ  
2.37 นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล   กรรมการ 
2.38 นายจตุพล    บุนนาค   กรรมการ 
2.39 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
2.40 นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
2.41 นายอาวุธ     จันทร์เมือง  กรรมการและเลขานุการ 
2.42 นายฉัตรชัย   ทองหีต   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ี จัดเตรียมก าหนดการกิจกรรมท้ังหมด และพิธีกรด าเนิน
กิจกรรมรวมท้ังเตรียมค ากล่าวถวายพระพรส าหรับประธานในพิธี ประกอบด้วย 
 3.1 นายประยงค์    ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
 3.2 นายณรงค์     ศิริยงค์   รองประธานกรรมการ  
 3.3 นายนาวิน   โพธิ์ศรี   กรรมการ 
 3.4 นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว  กรรมการ 



 3.5 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน ์  กรรมการ 
 3.6 นายณฐนน   กุ๊งหวั่น    กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการควบคุมดูแลกิจกรรม Big Cleaning Day มีหน้าท่ีดูแลให้กิจกรรมด าเนินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 4.1 นายณรงค์   ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 
 4.2 นายสุรศักด์ิ   ศรีขวัญ   รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายเดชศรี             สุวิรัตน์             กรรมการ 
 4.4 นายนาวิน   โพธิ์ศรี   กรรมการ 
 4.5 นายฉัตรชัย   ทองหีต   กรรมการ 
 4.6 นายธิรพงษ ์   คงด้วง   กรรมการ 
 4.7 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน ์  กรรมการ 
 4.8 นางสาวนิธิยา            ทองยวน  กรรมการ 
 4.9  นางสาวอมรทิพย์            จิตรอารีย์  กรรมการ 
 4.10 นางสาวณัฐนรี            พันธ์พงศ์  กรรมการ 
 4.11 นางสาวนวียา            ปักษิณ    กรรมการ 
 4.12 นางสาวศิรินาถ            ไทรงาม             กรรมการ 
 4.13 นางสาวรักชนก            โสอินทร์            กรรมการ 
 4.14 นางสาวพิมพ์ใจ            ทองเรือง  กรรมการ 
 4.15 นายศรีสุวรรณ            บรมสุข    กรรมการ 
 4.16 นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ 
 4.17 นางสาวกรธิดา  กิมาคม             กรรมการ  
 4.18 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง   กรรมการ 
 4.19 นายภราดร             ไชยเขียว  กรรมการ 
 4.20 นางสาวมาสีเต๊าะ           ซอมัด   กรรมการ 
 4.21 นางสาวเกศวรา           ศรีพิบูลย์  กรรมการ 
 4.22 นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
 4.23 ครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน    กรรมการ 
 4.24 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการและเลขานุการ 
 5.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี  บันทึกภาพและจัดเก็บภาพการจัดกิจกรรมวันตลอดท้ัง
กิจกรรม ประกอบด้วย 

  5.1 นายอาวุธ      จันทร์เมือง    ประธานกรรมการ 
  5.2 นายสัญชัย   พิกุลงาม   รองประธานกรรมการ 
  5.3 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการ 
  5.4 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร  กรรมการ 
  5.5 นายวรรณศักดิ์  บุญช ู   กรรมการและเลขานุการ  

 



 6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าท่ี จัดหางบประมาณเบิกจ่ายในการท ากิจกรรมตามความเหมาะ
และถูกต้อง ประกอบด้วย 
 6.1 นางสุลีพร      ดีทอง   ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวรักชนก     โสอินทร์   รองประธานกรรมการ 
 6.3 นางวานิดา    ทองปัสโนว์  รองประธานกรรมการ 
 6.4 นางสาวสายฝน   ราษีงาม   กรรมการ 
 6.5 นางสาวฑิฆัมพร   ออมสิน   กรรมการ 
 6.6 นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์  กรรมการ 
 6.7 นางสาวชกาภัฏ   ทิศคงทอง  กรรมการ 
 6.8 นางนฤมล   บุญรอด   กรรมการ 
 6.9 นางสาวนันทรัตน ์  อนุกูล   กรรมการ 
 6.10 นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  กรรมการกรรมการและเลขานุการ 
7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี  สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม  และรายงานการจัด
กิจกรรม  ประกอบด้วย 
 7.1 นายณรงค์  ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 
 7.2 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน ์  รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายธิรพงษ ์  คงด้วง   กรรมการ 
 7.4 นางสาวอังคณา จงรักวิทย ์  กรรมการ 
 7.5 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   กรรมการ 
 7.6 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร  กรรมการ 
 7.7 นางสาวจตุพร เฝือชัย   กรรมการ 
 7.8 นางสาวนฤมล สาริขา   กรรมการ 
 7.9 นางสาวนิธิยา ทองยวน   กรรมการและเลขานุการ 

 
ให้ผู้ท่ีรับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

อย่างแท้จริง 

ส่ัง ณ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 

 
(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันพุธ  ที่ 24 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

-เวลา 08.00 – 08.30 น.       :   คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  
    พร้อมเพรียงกนัท่ีหอประชุม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
-เวลา 08.30 – 10.15 น.       :   คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
    นั่งประจ าท่ีนั่งรับรอง  

    -    ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) ประธานในพิธี   
 เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

- ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วขึ้นบนเวทีฯ ถวายความเคารพ 
ณ เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- ประธานในพิธีเปิดถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และเปิดกรวยถวายราชสักการะ
แล้วถวายความเคารพ (ทุกคนถวายความเคารพพร้อมประธาน) 

- ประธานไปยังแท่นประธานในพิธี ถวายความเคารพและกล่าวถวายพระพร
ชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ 

- ประธานกล่าวเสร็จ (ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  
(ทุกคนร้องพร้อมกัน) 

- ทุกคนถวายความเคารพพร้อมกัน 
- เสร็จพิธี 

-เวลา 10.15 – 11.15 น.     :    คณะครูและนักเรียน ท ากิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day 
           บริเวณเขตพื้นท่ีของตนเอง 
     
*หมายเหตุ    
 -ข้าราชการในโรงเรียนสวมชุดปกติขาวเต็มยศ 
 -บุคลากรในโรงเรียนสวมเสื้อผ้าไทยสีเหลืองของโรงเรียน 
 -นักเรียนแต่งกายชุดเคร่ืองแบบนักเรียน 

 


