
 
 
  

 ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  198 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ความเรียบร้อย ความปลอดภัย และความสะอาดใน
ระหว่างนักเรียนเดินทางกลับบ้าน ประจ าเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีควบคุม ดูแล ความเรียบร้อย ความปลอดภัย และความสะอาดในระหว่าง
นักเรียนเดินทางกลับบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระหว่างเดินทางกลับบ้าน ในช่วงเวลาต้ังแต่ 15.30 – 16.15 น. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีประจ าเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตัดสินใจ  ให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

1.3 นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ. 3   กรรมการ 

  1.5 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.6 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 
  1.7 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.8 นายพิชัย  บุญชูประภา ครู คศ. 2  กรรมการ 
            1.9 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
    

2. คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและด าเนินการ มีหน้าท่ีก ากับ ควบคุมดูแลความปลอดภัย ในระหว่าง
การเดินทางกลับบ้าน ท้ังสามจุด ประกอบด้วย 

2.1 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   ประธานกรรมการ 
  2.2  นายสุรศักด์ิ   ศรีขวัญ   รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   กรรมการ 
2.4 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการ 

  2.5 นายวรรณศักดิ์   บุญชู   กรรมการ 
2.6 นายวรัญญู   ทองถึง    กรรมการ 

  2.7 นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์   กรรมการ 
2.8 นายเอกชัย  อะหลีแอ    กรรมการและเลขานุการ 

            2.9 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
จุดที่ 1 ประตูเข้าสนามบอล 1 และ 2 ผู้รับผิดชอบนายวรรณศักดิ์   บุญชู และนายธีรรัตน์   โคตรพันธ ์
จุดที่ 2 สามแยกโรงแรม w ผู้รับผิดชอบ นายเอกชัย  อะหลีแอ  และ นายธิรพงษ์  คงด้วง 
จุดที่ 3 สามแยกแขวงการทาง ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  และนายวรัญญู   ทองถึง  
 
 3. คณะกรรมการตรวจรักษาความสะอาดและความปลอดภัย มีหน้าท่ีก ากับ ควบคุมดูแลความ
สะอาด ในระหว่างการเดินทางกลับบ้าน ตลอดเส้นทางท่ีจอดรถรับส่งบริเวณจุดจอดรถรับส่ง (แขวงการทาง) 
ประกอบด้วย 

เดือน กรกฎาคม 
วันที ่

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

พ. 1 นายเดชศรี  สุวิรัตน์ นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง นางสาววันวิสาข์  สืบ 
พฤ. 2 นายชนกันต์ ชูข า นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 
ศ. 3 นายจตุพล  บุนนาค นางสาวจิราพร  บุญเหลือ นางสาวพรพิลาส  วิจิตร 
พ. 8 นายภานุวัฒน์  คงเจาะ นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ นางสาวพัชริณี  สมผล 
พฤ. 9 นายจตุรงค์  ขุนปักษี  นางสาวอมรทิพย์  จิตอารีย์ นางสาวจตุพร  เฝือชัย 
ศ. 10 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ นางสาวภมร สุขศรีแก้ว นางสาวนฤมล  บุญรอด 
จ. 13 นายอาวุธ  จันทร์เมือง นางกรกมล  กุลทอง นางสายฝน ราษีงาม 
อ. 14 นายณฐนน  ก๊งหวั่น นางอารมย์    เทพเกื้อ นางสาวอัญชรีย์ มีแสง 
พ. 15 นายณัฐภัทร  อินทรเสณีย์ ว่าท่ี ร.ต.รพีพรรณ จันทร์คง นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 
พฤ. 16 นายวีรภัทร  อินเนื่อง นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร น.ส.พรรณิดา ภูริวิทยาธีระ 

ศ. 17 นายอิสเกษม  สีหวงษ์ นางอรวรรณ  ชัชรถาวรศักดิ์ นางสาวปาลินี เพชรทอง 
จ. 20 นายชวลิต  กลัดภิรมย์ นางอัญวีณ์  หนูอุไร นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์ 

อ. 21 นายนัฐกิตต์ิ สารสุข นางสาวมัสรีน่า  สะนิ น.ส.ธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ 

พ. 22 นายภราดร  ไชยเขียว นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง นางสาววันวิสาข์  สืบ 
พฤ. 23 นายสัญชัย  พิกุลงาม นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน 
ศ. 24 นายภานุวัฒน์  คงเจาะ นางสาวจิราพร  บุญเหลือ นางสาวพรพิลาส  วิจิตร 
จ. 27 นายจตุรงค์  ขุนปักษี  นางกรกมล  กุลทอง นางสายฝน ราษีงาม 
พ. 29 นายณฐนน  ก๊งหวั่น ว่าท่ี รต.รพีพรรณ จันทร์คง นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์ 
พฤ. 30 นายณัฐภัทร  อินทรเสณีย์ นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล น.ส.พรรณิดา ภูริวิทยาธีระ 

ศ. 31 นายชนกันต์ ชูข า นางอรวรรณ  ชัชรถาวรศักดิ์ นางสาวปาลินี เพชรทอง 
 
  4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี ก ากับ ดูแล ติดตามและรายงานสรุปผล ประกอบด้วย 
  4.1 ว่าท่ี ร.ต.รพีพรรณ จันทร์คง  ประธานกรรมการ 
  4.2  นางสาวพรพิลาส  วิจิตร  กรรมการ 
  4.3 นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ 

4.4 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการและเลขานุการ 



 
 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเต็ม
ความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 
 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  30  มิถุนายน 2563 
 

                                                     
                                              
            (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
              ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 


