
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  267 / 2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมป้องกันอบุัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน 
********************************************************************************** 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุยได้จัดท าโครงการป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่
ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน โดยการด าเนินการครั้งนี้ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
นครเกาะสมุย ประจ าปี ๒๕๖๒ การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นนักเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓-๖ จ านวน 250 คน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้อง
ถนน โดยจะจัดการอบรมในวันท่ี 4 กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

   
 1. คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ และแก้ปัญหาให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   1.1  นางเพียงแข    ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 
  1.2  นายประยงค์    ด่วนเดิน   รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายสมศักดิ์    นนท์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
  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 
   ๑.9. นายชวลิต   กรัดภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ    มีหน้าท่ี วางแผนด าเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการทุก
ฝ่าย เพื่อให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  2.1  นายประยงค์    ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
  2.2  นายณรงค์    ศิริยงค์   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  นายสุรศักด์ิ   ศรีขวัญ   กรรมการ 
   ๒.๔  นายธิรพงษ์    คงด้วง    กรรมการ 
   ๒.๕  นายฉัตรชัย   ทองหีต   กรรมการ 
  2.๖  นายนาวิน    โพธิ์ศรี   กรรมการ 
    ๒.๗  นายเดชศรี   สุวิรัตน์   กรรมการ   
  2.๘  นางสาวนิธิยา    ทองยวน   กรรมการ 
   ๒.๙  นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  กรรมการ 

2.๑๐ นางอังคณา    จงรักวิทย์  กรรมการ 
 2.๑๑ นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย   กรรมการ 



  2.๑๒ นางสาวจตุพร   เฝือชัย   กรรมการ  
  2.๑๓ นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์  กรรมการ 

  2.1๔ นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการ 
  2.1๕ นายวุฒินนัท์    จันทร์นพรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

   2.1๖ นายชวลิต    กรัดภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ี จัดเตรียมก าหนดการกิจกรรมท้ังหมด และพิธีกรด าเนินกิจกรรม 

ประกอบด้วย 
  3.1 นายประยงค์   ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
  3.2 นายณรงค์    ศิริยงค์   รองประธานกรรมการ  
  3.3. นายนาวิน  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
  3.4. นางสาวจตุพร เฝือชัย   กรรมการ 
  3.5. นายวุฒินนัท์  จันทร์นพรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 4. คณะกรรมการควบคุมดูแลโครงการป้องกันอบุัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน มีหน้าท่ี
ดูแลให้กิจกรรมด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายณรงค์    ศิริยงค์   รองประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นายสุรศักด์ิ   ศรีขวัญ   กรรมการ 
   ๔.๓  นายธิรพงษ์    คงด้วง    กรรมการ 
   ๔.๔  นายฉัตรชัย   ทองหีต   กรรมการ 
  ๔.๕  นายนาวิน    โพธิ์ศรี   กรรมการ 
    ๔.๖  นายเดชศรี   สุวิรัตน์   กรรมการ   
  ๔.๗  นางสาวนิธิยา    ทองยวน   กรรมการ 
   ๔.๘  นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  กรรมการ 

๔.๙  นางสาวอังคณา   ทองด า   กรรมการ 
 ๔.๑๐  นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย   กรรมการ 

  ๔.๑๑  นางสาวจตุพร   เฝือชัย   กรรมการ  
  ๔.๑๒  นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์  กรรมการ 

  ๔.1๓  นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการ 
  ๔.1๔ นายวุฒินนัท์    จันทร์นพรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๔.1๕ นายชวลิต    กรัดภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี  บันทึกภาพและจัดเก็บภาพการจัดกิจกรรมวันตลอดท้ัง
กิจกรรม ประกอบด้วย 

    5.1. นายอาวุธ     จันทร์เมือง    ประธานกรรมการ 
    5.2. นายสัญชัย  พิกุลงาม   รองประธานกรรมการ 
    5.3. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการ 



    5.4. นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร  กรรมการ 
    5.5. นางอังคณา    จงรักวิทย์  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  กรรมการและเลขานุการ 

  ๗. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดท าคู่มือการอบรม  มีหน้าท่ี จัดท าคู่มือให้ผู้กับผู้เข้ารับการอบรม  
จัดเตรียมบัญชีรายช่ือ และรับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย     
    ๗.1 นายชวลิต    กรัดภิรมย์  ประธานกรรมการ 
    ๗.2 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย   กรรมการ 
    ๗.3 นายธิรพงษ์   คงด้วง   กรรมการ 
    ๗.4 นางสาวอังคณา   ทองด า   กรรมการ 
    ๗.5 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  กรรมการ 
    ๗.6 นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้าท่ี ต้อนรับประธานและแขกท่ีมาร่วมในพิธีเปิด และจัดเตรียม
เครื่องด่ืม และอาหารว่างแก่คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

      ๘.1 นางสาวนิธิยา   ทองยวน   ประธานกรรมการ 
        ๘.๒ นางสาวจตุพร   เฝือชัย   กรรมการ  

      ๘.๓ นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์  กรรมการ 
       ๘.๔ สภานักเรียน     

       7.๕ นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย            กรรมการและเลขานุการ 
   

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี  สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม  และรายงานการ
จัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
          ๙.1 นายชวลิต    กรัดภิรมย์  ประธานกรรมการ 
            ๙.2 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน ์  รองประธานกรรมการ 
            ๙.3 นายธิรพงษ์  คงด้วง   กรรมการ 
   ๙.4 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร  กรรมการ 
    ๙.5 นางสาวอังคณา จงรักวิทย์  กรรมการ 



    ๙.6 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   กรรมการ 
    ๙.7 นางสาวจตุพร เฝือชัย   กรรมการ 
     ๙.๘  นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์  กรรมการ 
    ๙.๙ นางสาวนฤมล สาริขา   กรรมการและเลขานุการ 

 
ให้ผู้ท่ีรับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

อย่างแท้จริง 

ส่ัง ณ วันท่ี ๓ กันยายน 2562 

 

(นายประยงค์  ด่วนเดิน) 
ครูคศ.3 ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 


