
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่ 225 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในกิจกรรมวันพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
          พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
       
 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์  ที่ 9 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 
08.15 – 09.15 น. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนร าลึกถึงพระคุณมารดา และแสดงความ
จงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ 
ตามวันและเวลาที่ก าหนด  รวมทั้งร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  บริเวณที่ว่าการอ าเภอเกาะสมุยในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตัดสินใจ  ให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  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 นางสาวนิธิยา   ทองยวน  ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
   1.10 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์ ครู คศ. 1     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัด ตกแต่งสถานที่บริเวณเวทีเสาธงให้
สวยงาม  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  2.1 นายประยงค์   ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 
                     2.2 นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์    รองประธานกรรมการ 
  2.3 นายสุนทร   เหล่าอ้ัน     กรรมการ 
  2.4 นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว    กรรมการ 

2.5 นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ    กรรมการ 
   2.6 นายพิชัย   บุญชูประภา    กรรมการ 



  2.7 นายเดชศรี   สุวิรัตน ์     กรรมการ 
2.8 นายฉัตรชัย   ทองหีต     กรรมการ 
2.9 นายสายัน   จิตรรักษ์     กรรมการ 
2.10 นายศรีสุวรรณ   บรมสุข    กรรมการ 
2.11 นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน    กรรมการ 
2.12 นางสาวรักชนก   โสอินทร์        กรรมการ 
2.13 นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์    กรรมการ 

  2.14 นายเจนณรงค์   พันทวี    กรรมการ 
2.15 นางสาวนิธิยา   ทองยวน    กรรมการ 

  2.16 นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม    กรรมการ 
     2.17 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ ์   กรรมการ 
  2.18 นางพิมพ์พร   ทิมข า     กรรมการ 
  2.19 นางสาวมาสีเต๊าะ   ซอมัด    กรรมการ 

2.20 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย    กรรมการ 
2.21 นางสาวพิมพิไล   กัญญา    กรรมการ 

  2.22 นางสาวกรกมล   กุลทอง    กรรมการ 
  2.23 นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์    กรรมการ 
  2.24 นางสาวคุณากร   วาณิชย์เจริญ   กรรมการ 
  2.25 นายชวลิต   กรัดภิรมย์    กรรมการ 
  2.26 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์    กรรมการ 
  2.27 นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์    กรรมการ 
  2.28 นางสาวพรรณธิดา   ภูริวิทยาธีระ   กรรมการ 
  2.29 นายวรรณศักดิ์   บุญชู    กรรมการ 

2.30 นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
  2.31 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร   กรรมการ 

2.32 นางสาวนฤมล   สาริขา    กรรมการ 
2.33 นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง    กรรมการ 
2.34 นางสาววันวิสาข์   สืบ    กรรมการ 
2.35 นางสาวจตุพร   ทองเฝือ    กรรมการ 
2.36 นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช   กรรมการ 
2.37 นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์    กรรมการ 
2.38 นางสาวนฤมล   บุญรอด    กรรมการ 
2.39 นายจตุพล   บุนนาค    กรรมการ 
2.40 นายณัฐกิตติ์   สารสุข    กรรมการ 
2.41 นางสาวปัทมา   ใจชื่น    กรรมการ 
2.42 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์    กรรมการ 
2.43 นางยุพาพร   เกิดขุมทอง    กรรมการ 
2.44 นางอัญวีณ์   หนูอุไร     กรรมการ 
2.45 นางสาวกรธิดา   กิมาคม    กรรมการ 



2.46 นางอังคณา   จงรักษ์วิทย์    กรรมการ 
2.47 นางสาวจิรารัตน์   ตรีรัตน์พันธุ์   กรรมการ 
2.48 นางสาวนวียา   ปักษิณ    กรรมการ 
2.49 นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์   กรรมการ 
2.50 นางสาวปาลินี   เพชรทอง    กรรมการ 
2.51 นางสาววิภาวรรณ   วชิยัดิษฐ์   กรรมการ 
2.52 นายณฐนน   กุ๊งหวั่น    กรรมการ 
2.54 นายอองซาน   อาว พม่า    กรรมการ 
2.55 นางวินวินโซ   ฟองพม่า    กรรมการ 
2.56 นายตัน   โซ่ไท่     กรรมการ 
2.57 นางติน   มาโชว์     กรรมการ 
2.58 นางสิริกานต์   บัวคง    กรรมการ 
2.59 นางสาวสม๊ะ   ชาญสมุทร    กรรมการ 
2.58 นายพิชิต   บ ารุงแสง    กรรมการ 
2.59 นายอาวุธ   จันทร์เมือง    กรรมการและเลขานุการ 

  2.60 นายจตุรงค์   ขุนปักษี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีหน้าที่ ตั้งเกณฑ์การให้คะแนน และตัดสินผลการแข่งขัน
ด้วยความยุติธรรม  ประกอบด้วย  

  

คณะกรรมการตัดสินค าขวัญ 
3.1 นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน    ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาววันวิสาข์   สืบ    กรรมการ 
3.3 นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช    กรรมการ 

 

คณะกรรมการตัดสินเรียงความ 
3.4 นายธิรพงษ์   คงด้วง     ประธานกรรมการ 
3.5 นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์    กรรมการ 
3.6 นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม    กรรมการ 
 

คณะกรรมการตัดสินบอร์ด 
3.7 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์    ประธานกรรมการ 
3.8 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ 
3.9 นางสาวจตุพร   เฝือชัย    กรรมการ 

 
4. ฝ่ายพิธีการ  พิธีกร หน้าที่ ด าเนินการเป็นพิธีกร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 

  4.1 นายนาวิน   โพธิ์ศรี     ประธานกรรมการ 
4.2 นายเอกชัย   อะหลีแอ    รองประธานกรรมการ 
4.3 นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว    กรรมการ  



4.4 นางสาวพัชริณี   สมผล    กรรมการ  
4.5 นายณฐนน   กุ๊งหวั่น     กรรมการ  
4.6 นายธิรพงษ์   คงด้วง     กรรมการและเลขานุการ 
 

 5. ฝ่ายบันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีหน้าที่ บันทึกภาพบรรยากาศการด าเนิน
กิจกรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

5.1 นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง    ประธานกรรมการ 
5.2 นายสัญชัย   พิกุลงาม     รองประธานกรรมการ 
5.3 นายอาวุธ   จันทร์เมือง    กรรมการ 
5.4 นายอมรพล   เรืองจันทร์    กรรมการ 
5.5 นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ 
 

6. ฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน    มีหน้าที ่ดูแลควบคุมนักเรียนในการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

6.1 นายณรงค์   ศิริยงค์     ประธานกรรมการ 
6.2 นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ     รองประธานกรรมการ 
6.3 นายเดชศรี   สุวิรัตน์     กรรมการ 
6.4 นายนาวิน   โพธิ์ศรี     กรรมการ 
6.5 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์    กรรมการ 
6.6 นายสุทิน   ช่วยแก้ว     กรรมการ 
6.7 นายณพงศ์ชัย   ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมการ 
6.8 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง     กรรมการ 

 6.9 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3   กรรมการ 
 6.10 นายฉัตรชัย   ทองหีต    กรรมการและเลขานุการ  
 
7. ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณตาม

โครงการ ประกอบด้วย 
 7.1 นางสุลีพร   ดีทอง     ประธานกรรมการ 
 7.2 นางวานิดา   ทองปัสโนว์    รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางสาวรักชนก   โสอินทร์    กรรมการ 
 7.4 นางสาวสายฝน   ราษีงาม    กรรมการ 
 7.5 นางสาวฑิฆัมพร   ออมสิน    กรรมการ 
 7.6 นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว    กรรมการ 
 7.7 นางสาวชกาภัฏ   ทิศคงทอง    กรรมการ 
 7.8 นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
 
 



8. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนที่เจ็บป่วย
ในช่วงการท ากิจกรรม  ประกอบด้วย 

 8.1 นางพิมพ์ใจ   ทองเรือง    ประธานกรรมการ 
 8.2 นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน    กรรมการ 
 8.3 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง    กรรมการ 
 8.4 นางอารมย์  เทพเก้ือ     กรรมการ 
 8.5 นางสาวปฐมพร   เกตุก าพล    กรรมการ 
 8.6 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ    กรรมการ 
 8.7 นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
 8.8 นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร    กรรมการ 
 8.9 นางสาวเกสวรา   ศรีพิบูลย์    กรรมการ 
 8.10 นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล    กรรมการ 
 8.11 นางสาวชนกพร   ทองปาน    กรรมการและเลขานุการ 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร มีหน้าที ่จัดเตรียมเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 

9.1 นายภราดร  ไชยเขียว     ประธานกรรมการ 
9.2 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ    รองประธานกรรมการ 
9.3 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์    กรรมการ  
9.4 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการ 

  9.5 นายวรรณศักดิ์  บุญชู     กรรมการและเลขานุการ 
 
10. ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประกอบด้วย 
10.1 นางสาวนิธิยา   ทองยวน    ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร   รองประธานกรรมการ 
10.3 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย    กรรมการ  
10.4 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์    กรรมการ 
10.5 นางสาวนฤมล   สาริขา    กรรมการ  

 10.6 นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

                   (นางเพียงแข   ชิตจุ้ย)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 


