
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที่  198/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินกิจกรรมแห่เทียนพรรษำ 

     ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ก าหนดให้มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ซึ่งถือเป็นงานประจ าปีที่
โรงเรียนได้จัดร่วมกับชุมชนตลอดมาซึ่ง ทางโรงเรียนจะด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ 15 
กรกฎาคม  พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น.  ถวายให้แก่วัดจ านวน 5 วัด ได้แก่ วัดภูเขาทอง  วัดบ่อผุด  วัดปลาย
แหลม  วัดบางรักษ์  และวัดสว่างอารมย์ เพ่ือการด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

1.  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าที่สั่งการ  ประสานงาน  ด าเนินการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1.1 นางเพียงแข   ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

1.3 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

1.4 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ. 3   กรรมการ 

1.5 นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ครู คศ. 3  กรรมการ 

1.6 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ. 3  กรรมการ 

1.7 นายณรงค์   ศิริยงค ์  ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.8 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ ์ ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.9 นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ  ครู คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 

1.10 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์ ครู คศ. 1     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ฝ่ำยวำงแผน จัดเตรียม และตกแต่งเทียนพรรษำ มีหน้าที่ ตกแต่งฐานเทียนพรรษา จัดเตรียม
ปัจจัยไทยทาน  ประกอบด้วย 

2.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน     ประธานกรรมการ  
2.2. นายณรงค์  ศิริยงค์      รองประธานกรรมการ  

    2.3 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กรรมการ   
 2.4 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กรรมการ 
 2.5 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   กรรมการ 



  2.6 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   กรรมการ 
        2.7 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   กรรมการ 
     2.8 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   กรรมการและเลขานุการ 
 
 3.  ฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนน ำเทียนไปถวำย  มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน  เช็คชื่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  ประกอบด้วย 

3.1. นายนาวิน  โพธิ์ศรี    ประธานกรรมการ 
3.2. นายสุรศักดิ์           ศรีขวัญ    รองประธานกรรมการ 
3.3. นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
3.4. นายฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมการ 

     3.5. นางยุภาพร  เกิดขุมทอง   กรรมการ 
     3.6. นายธรีรัตน์  โคตรพันธ์   กรรมการ 

3.7. นายธิรพงษ์           คงด้วง    กรรมการ 
3.8 นางอัญวีณ์  หนูอุไร    กรรมการ 
3.9 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
3.10.นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
3.11 นางสาวชนกพร  ทองปาน   กรรมการ 
3.12 นางกรกมล  กุลทอง    กรรมการ 
3.13 นายจตุรงค์  ขุนปักษี    กรรมการ 
3.14 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว   กรรมการ 
3.15 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง    กรรมการ 
3.16.นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ 
3.17.นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
3.18.นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 4. ฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพ  การจัดกิจกรรมและอัดส าเนา  ลงเป็นข้อมูล  ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนประกอบด้วย 
      4.1 นายวุฒินันท ์  จันทร์นพรัตน์   ประธานกรรมการ 
     4.2 นางสาววภิาวรรณ  วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
 4.3 นางอัญวีณ์  หนูอุไร    กรรมการ 

4.4 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์   กรรมการ 
 4.5.นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว   กรรมการ 

4.6 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการและเลขานุการ 
 



 5.  ฝ่ำยประเมินผล  มีหน้าที่  ประเมินผล    การจัดกิจกรรม  รายงานการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 5.1 นายวุฒินันท์    จันทร์นพรัตน์    ประธานกรรมการ 
      5.2 นายฉัตรชัย ทองหีต     กรรมการ 

  5.3 นายธิรพงษ์ คงด้วง     กรรมการ 
  5.4 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ     กรรมการ 
  5.5 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม     กรรมการ 
  5.6 นายนาวิน โพธิ์ศรี     กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ให้เต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์ของ
นักเรียน  และโรงเรียนโดยแท้จริง 
 

สั่ง  ณ  วันที่   12  กรกฎาคม  2562 

 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 


