
 
 

  

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี ๒๐๗/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการวันกตัญญ ู(วันคล้ายวันมรณภาพ พระครูวิภาตทีปกร)  
   ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
จัดให้มีกิจกรรม วันกตัญญูพระครูวิภาตทีปกร (ผ่อง ฐิตธัมโม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นในวันเสาร์ ท่ี ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที ่ อำนวยการในการจัดกิจกรรมและดำเนินการ
แก้ปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

   1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 
   1.2 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ   รองประธานกรรมการ 
   1.3 นางจำเรียง   ใจกว้าง    รองประธานกรรมการ 
   1.4 นางสุลีพร   ดีทอง    กรรมการ 

1.5 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   กรรมการ 
   1.๖ นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์   กรรมการ 
   1.๗ นายพิชัย   บุญชูประภา  กรรมการ 
    1.๘ นายณรงค์  ศิริยงค์   กรรมการและเลขานุการ 

1.๙ นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศาสนพิธี ทำหน้าท่ี ผูกผ้าตกแต่งซุ้มพระครู จัดเตรียมสถานท่ีสำหรับ
พิธีสงฆ์ ประกอบด้วย 

2.๑ นายณรงค์   ศิริยงค์    ประธานกรรมการ 
  2.๒ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์   รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    กรรมการ 
๒.๔ นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 
๒.๕ นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ    กรรมการ 
๒.๖ นายจตุรงค์  ขุนปักษี    กรรมการ 
๒.๗ นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์   กรรมการ 



๒.๑๑ นายเจนณรงค์ พันทวี    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวนวียา ปักษิณ    กรรมการ 
๒.๑๔ นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร    กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวจตุพร เฝือชัย    กรรมการ 
๒.๑๘ นายธิรพงษ ์ คงด้วง    กรรมการ 
๒.๑๙ นางอังคณา จงรักวิทย์   กรรมการ 
๒.๒๐ นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์   กรรมการ 
๒.๒๑ นายวรรณศักดิ์ บุญช ู    กรรมการ 
๒.๒๒ นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
๒.๒๓ นายณัฐกิตต์ิ สารสุข    กรรมการ 
๒.๒๔ นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ    กรรมการ 
๒.๒๕ นางปัทมา  ใจช่ืน    กรรมการ 
๒.๒๖ นายจตุพล  บุนนาค    กรรมการ 
๒.๒๗ นายชนกันต์ ชูขำ    กรรมการ 
๒.๒๘ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๒.๒๙ นายอาวุธ  จันทร์เมือง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ทำหน้าท่ี จัดพิธีกรดำเนินกิจกรรมทางศาสนาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นายเอกชัย  อะหลีแอ   รองประธานกรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวพัชริณี สมผล    กรรมการ 
  ๓.๕ นายวทัญญู  ทองถึง    กรรมการ 
  ๓.๖ นางสาวอังคณา จงรักวิทย์   กรรมการ 
  ๓.๗ นายณฐนน  ก๊งหวั่น    กรรมการ 
  ๓.๘ นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์   กรรมการ 
  ๓.๙ นายธิรพงษ ์  คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๐ นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ทำหน้าท่ี ทำหนังสือเชิญแขก และต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นางสุลีพร  ดีทอง    ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางอัญชร ี  มีแสง    รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓ นางสาวจิราพร บุญเหลือ   กรรมการ 



  ๓.๔ นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน    กรรมการ 
  ๓.๕ นางสาวนฤมล ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
  ๓.๖ นางสาวอารีรัตน์ คล้ายอุดม   กรรมการ 
  ๓.๗ นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ    กรรมการ 
  ๓.๘ นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน    กรรมการ 
  ๓.๙ นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช   กรรมการ 
  ๓.๑๐ นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว   กรรมการ 
  ๓.๑๑ นางสาวจันทร์ธิรัตน์ หมานจิตร   กรรมการ 
  ๓.๑๒ นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ 
  ๓.๑๓ นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง    กรรมการ 
  ๓.๑๔ นางสาวภมร สุขศรีแก้ว   กรรมการ 
  ๓.๑๕ นางสาวชุติมา จิตตรารมย์   กรรมการ 
  ๓.๑๖ นางสาวมัสรีน่า สะนิ    กรรมการ 
  ๓.๑๗ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ   กรรมการ 
  ๓.๑๘ นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๙ นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

๕.๑ อาหารและเคร่ืองด่ืมสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน ทำหน้าท่ี เตรียมอาหารและบริการน้ำด่ืมสำหรับ
แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน ประกอบด้วย 
  ๕.๑.๑ นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง   ประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๒ นางยุพาพร เกิดขุมทอง   รองประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๓ นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์   กรรมการ 
  ๕.๑.๔ นางสาวกรธิดา กิมาคม    กรรมการ 
  ๕.๑.๕ นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ    กรรมการ 
  ๕.๑.๖ นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ 
  ๕.๑.๗ นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
  ๕.๑.๘ นางสาวกรกมล กุลทอง    กรรมการ 
  ๕.๑.๙ นางสาวอัญวีร ์ หนูอุไร    กรรมการ 
  ๕.๑.๑๐ นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
  ๕.๑.๑๑ นางสาวปาลิณี เพชรทอง   กรรมการ 
  ๕.๑.๑๒ นางสาวชนกพร ทองปาน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๕.๒ ภัตตาหารและเคร่ืองไทยธรรมถวายพระสงฆ ์ทำหน้าท่ี เตรียมภัตตาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ 
ประกอบด้วย 

 ๕.๒.๑ นายพิชัย  บุญชูประภา   ประธานกรรมการ 
  ๕.๒.๒ นางสาวพรพิลาศ วิจิต    กรรมการ 
  ๕.๒.๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รพีพรรณ จันทร์คง   กรรมการ 

๕.๒.๔ นางสาวชุติมา จิตตรารมย์   กรรมการ 
  ๕.๒.๕ นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์   กรรมการ 
  ๕.๒.๖ นางกวินนาฎ อินทจันทร์   กรรมการ 

 ๕.๒.๗ นายวทัญญู ทองถึง    กรรมการ 
 ๕.๒.๘ นายศรีสุวรรณ บรมสุข    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๒.๘ นางสาวกรกมล กุลทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าท่ี จัดเตรียมภาพถ่าย วีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติและคุณูปการของ
พระครูวิภาตทีปกร และประชาสัมพันธ์การจัดงานวันกตัญญูแก่ชุมชน ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นายอาวุธ  จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นายภราดร  ไชยเขียว   รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ นายอิศรเกษม  สีหะวงศ์    กรรมการ 
  ๖.๔ นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   กรรมการ 
  ๖.๕ นางลักขณา  นาคสมวงศ์กุล   กรรมการ 
  ๖.๖ นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   กรรมการและเลขานุการ 
๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ทำหน้าท่ี บันทึกภาพและจัดเก็บภาพการจัดกิจกรรมวันกตัญญูตลอดท้ัง
กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นายอาวุธ   จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นายสัญชัย   พิกุลงาม    รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓ นางสาวจันทร์ธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาวอังคณา  จงรักวิทย์   กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียง ทำหน้าท่ี ติดต้ังเครื่องเสียงและควบคุมเครื่องเสียงให้กิจกรรมดำเนินการไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นายพิชัย   บุญชูประภา   ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นายภราดร   ไชยเขียว   รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓ นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ    กรรมการ 
  ๘.๔ นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
  ๘.๕ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
  ๘.๖ นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 



๙. คณะกรรมการฝ่ายการแสดง ทำหน้าท่ี ฝึกซ้อมนักเรียน เพื่อแสดงในงานวันกตัญญู ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน    ประธานกรรมการ 
  ๙.๒ นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ    รองประธานกรรมการ 
  ๙.๓ นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช   กรรมการ 
  ๙.๔ นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
  ๙.๕ นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 
  ๙.๖ นายจตุพล  บุนนาค    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ทำหน้าท่ี จัดหางบประมาณเบิกจ่ายในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม
และถูกต้อง ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นางวานีดา  ทองปัสโนว์   ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางสาวอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์   รองประธานกรรมการ 
  ๑๐.๓ นางสายฝน ราษีงาม    กรรมการ 
  ๑๐.๔ นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน    กรรมการ 
  ๑๐.๕ นางสาวนฤมล  บุญรอด    กรรมการ 
  ๑๐.๖ สิบเอกหญิงอนุสา  ส่งสุริน    กรรมการ 
  ๑๐.๗ นางสาวธัญญารัตน ์จิตราภิรมย์   กรรมการ 
  ๑๐.๘ นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล    กรรมการ 
  ๑๐.๙ นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายนิมนต์และรับ-ส่งพระสงฆ์ ทำหน้าที่ นิมนต์และรับ-ส่งพระสงฆ์ ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ นายพิชัย  บุญชูประภา   ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒ นายชนกันต์ ชูขำ    กรรมการ 
  ๑๑.๓ นายศรศรี  เอนชัย    กรรมการ 
  ๑๑.๔ นายวรรณศักดิ์ บุญช ู    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ทำหน้าท่ี สรุปและประเมินผลการทำกิจกรรม และรายงานการจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ นายณรงค์   ศิริยงค์    ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๑ นายธิรพงษ์  คงด้วง    รองประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒ นางสาวอังคณา  จงรักวิทย์   กรรมการ 
  ๑๒.๓ นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    กรรมการ 
  ๑๒.๔ นางสาวพรพิลาศ  วิจิต    กรรมการ 
  ๑๒.๕ นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ 
  ๑๒.๖ นายวุฒินนัท์  จันทร์นพรัตน ์   กรรมการและเลขานุการ 
 



ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการอย่างแท้จริง 

ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  
                                                
 

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



กำหนดการ งานวันกตญัญู (วันคล้ายวนัมรณภาพ พระครูวิภาตทีปกร) 
วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เวลา 08.00-08.30 น.     ลงทะเบียนและคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน 
เวลา 08.30-09.00 น. นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร กล่าวถึงคุณูปการของ    

พระครูวิภาตทีปกร  
เวลา 09.00-10.00 น.    พิธีสงฆ์ 
เวลา 10.00-10.30 น.    การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
เวลา 10.30-11.00 น.    ผู้อำนวยการกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน 
เวลา 11.00-12.00 น.    ร่วมรับประทานอาหาร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


