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คำส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี  212  /๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบท่ี 2 
..................................................................................... 

 
               ตามที่หนังสือราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ที่ ศธ ๐๔๒๔๑/2496 
เรื่องแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตา มหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ 29  มิถุนายน ๒๕๖3 โรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ผ่านการคัดกรอง เพ่ือขอรับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ 2 ในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา 08.00 ถึง
14.00 น. แล้วนั้น 

    เพื ่อให้การดำเน ินการเตร ียมความพร ้อมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร ้อย ขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายสมศักด์ิ  นนท์เจริญ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจำเรียง  ใจกว้าง  กรรมการ 
๑.๔ นางสุลีพร  ดีทอง  กรรมการ 
๑.๕ นายณรงค์  ศิริยงค์  กรรมการ 
๑.๖ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ กรรมการ 
๑.๗ นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ กรรมการ 
๑.๘ นายพิชัย  บุญชูประภา กรรมการ 
๑.๙ นายเอกชัย  อะหลีแอ กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังน้ี 
๑. ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง 

ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. ดำเนินการ ติดตาม นิเทศ และประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๓. รวบรวม สรุปผล รายงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. คณะกรรมการดำเนินศูนย์การเรียนรู้/(ต่อ) 
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๒. คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอฐานการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบด้วย 

1. นางจำเรียง  ใจกว้าง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  รองประธานกรรมการ 
3. ผู้รับผิดชอบ ฐานที่ ๑ เรื่อง คัดแยกแหล่งขยะ (บริเวณหลังอาคาร ฝ.)   ประกอบด้วย 

2.3.๑ นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  หัวหน้าฐาน 
๒.3.๒ นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์     รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.3.๓ นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักด์ิ กรรมการ 
 ๒.3.๔ นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมการ 
 ๒.3.๕ นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ 
 ๒.3.๖ นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมการ 
 ๒.3.๗ นางอารมย์           เทพเก้ือ  กรรมการ 
 2.3.8 นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ 
 ๒.3.9 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้รับผิดชอบ ฐานที่ ๒ มุมานะทำปุ๋ยหมัก (หลังหอศิลป์) ประกอบด้วย 

๒.4.๑ นายพิชัย   บุญชูประภา  หัวหน้าฐาน 
๒.4.๒ นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.4.๓ นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร กรรมการ 
 ๒.4.๔ นายสัญชัย  พิกุลงาม  กรรมการ 
 ๒.4.5 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการ 
 ๒.4.6 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  กรรมการ 
 2.4.7 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ 
 ๒.4.8 นายณฐนน  ก๊งหวั่น  กรรมการ 
 2.4.9 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ กรรมการ  

๒.4.10 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง กรรมการและเลขานุการ 
5. ผู้รับผิดชอบ ฐานที่ ๓ ใจรักการเกษตร (แปลงสาธิตการเกษตร)ประกอบด้วย 

๒.5.๑ นายภานุวัฒน์  คงเจาะ     หัวหน้าฐาน 
๒.5.๒ นายอาวุธ   จันทร์เมือง     รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.5.๓ นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ ์ กรรมการ 
 ๒.5.๔ นายเดชศรี  สุวิรัตน์     กรรมการ 
 ๒.5.๕ นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  กรรมการ 
 ๒.5.๖ นางสาวกวินนาฏ  อินทจันทร์ กรรมการ 
 ๒.5.๗ นางสาววันวิสาข์  สืบ  กรรมการ 
 2.5.8 นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ 
 2.5.9 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ  กรรมการ 
 2.5.10 นางสาวชนกพร  ทองปาน กรรมการ 
 2.5.11 นายวรัญญู  ทองถึง  กรรมการ 

2.5.12 นางสาวพิมพ์พร/(ต่อ) 
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2.5.12 นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ  กรรมการ 
 2.5.13 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ กรรมการ 
 2.5.14 นางสาวนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมการ 
 2.5.15 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
 2.5.16 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมการ 
 2.5.17 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ   
 ๒.5.1๘ นายจตุรงค์  ขุนปักษี  กรรมการและเลขานุการ 
6. ผู้รับผิดชอบ ฐานที่ ๔ แสนวิเศษจากวัสดุ (โสตทัศนศึกษา) ประกอบด้วย 

๒.6.๑ นางสาววานีดา  ทองปัสโนว์ หัวหน้าฐาน 
๒.6.๒ นายภราดร  ไชยเขียว    รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.6.๓ นายจตุพล  บุนนาค  กรรมการ 
 ๒.6.๔ นางสาวมัสรีน่า  สะนิ  กรรมการ 
 ๒.6.๕ นายณัฐกิตต์  สารสุข  กรรมการ 
 ๒.6.๖ นางสุพรรษา  ดุริยานนท์ กรรมการ 
 ๒.6.๗ นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 
 2.6.8 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง  กรรมการ 
 ๒.6.9 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง กรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้รับผิดชอบ ฐานที่ ๕  ระบุความพอเพียง (ตลาดพอเพียงหน้าสุ่มพระครู) ประกอบด้วย 

๒.7.๑ นางสายฝน  ราษีงาม   หัวหน้าฐาน 
๒.7.๒ นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ  รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.7.๓ นายชวลิต   กลัดภิรมย์ กรรมการ 
 ๒.7.๔ นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์ กรรมการ 
 ๒.7.๕ นางสาวนฤมล  บุญรอด  กรรมการ 
 ๒.7.๖ นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ กรรมการ 
 ๒.7.๗ นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม กรรมการ 
 2.7.8 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล  กรรมการ 
 ๒.7.9 นางสาวภมร    สุขศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
8. ผู้รับผิดชอบฐานที่ ๖  เยี่ยงอย่างการออม (ธนาคารโรงเรียน) ประกอบด้วย 

๒.8.๑ นางสาวกรกมล    กุลทอง  หัวหน้าฐาน 
๒.8.๒ นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  รองหัวหน้าฐาน 

  ๒.8.๓ นางสาวนฤมล    สาริขา  กรรมการ 
 ๒.8.๔ นายชนกันต์    ชูขำ  กรรมการ 
 ๒.8.๕ นางสาวนัฐธิดา  ทองปัสโนว์ กรรมการ 
 ๒.8.๖  นายวรรณศักด์ิ    บุญชู  กรรมการ 
 ๒.8.๗  นางสาวพรพิลาส   วิจิต  กรรมการ 
 2.8.8 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการ 
 ๒.8.9  นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

 9. นายเอกชัย /(ต่อ) 
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9. นายเอกชัย   อะหลีแอ กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังน้ี 

๑. จัดกิจกรรม และนำเสนอแผนฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
๒. ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ 
๓. สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
4. จัดให้มีนักเรียนแกนนำ และนำเสนอฐานการเรียนรู้ 

 
3. คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอการออกแบบการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง 

นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ นิทรรศการ To be Number One  นิทรรศการโรงเรียนในเครือข่าย และ
นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประกอบด้วย 

3.1 นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์ ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง รองประธานกรรมการ 
3.3 นางอารมย์            เทพเก้ือ  กรรมการ 
3.4 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด  กรรมการ 
3.5 นางอัญวีณ์   หนูอุไร  กรรมการ 
3.6 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ กรรมการ 
3.7 นางสาวปัทมา  ใจชื่น  กรรมการ  
3.8 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ  
3.9 นายณฐนน   ก๊งหวั่น  กรรมการ 
3.10 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว กรรมการ 
3.11 นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน  กรรมการ 
3.12 นายธิรพงษ์    คงด้วง  กรรมการ 
3.13 นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ 
3.14 นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช กรรมการ 
3.15 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ 
3.16 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ กรรมการ 
3.17 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  กรรมการ 
3.18  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  กรรมการ 
3.19  นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  กรรมการ 
3.20  นางสาวกรธิดา  กิมาคม  กรรมการ 
3.21 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  กรรมการ 
3.22 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังน้ี 
๑. จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมแนะแนว บริเวณหอประชุม 
๒. นำแสนอแผนการจัดการเรียนรู้ บริเวณห้องโสตทัศนศึกษา 

3. จัดให้มีนักเรียนแกนนำ/(ต่อ) 
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3. จัดให้มีนักเรียนแกนนำ และนำเสนอนิทรรศการ 
4. เชิญโรงเรียนเครือข่ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
 
4. คณะกรรมการดำเนินการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และลงทะเบียน  ประกอบด้วย 

    4.1 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ประธานกรรมการ  
 4.2 นางสาวชนกพร  ทองปาน รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ ์ กรรมการ 
 4.4 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ   

4.5 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  กรรมการ 
4.6 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ กรรมการ   
4.7 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม กรรมการ 
4.8 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมการ 
4.9 นางสาวพรพิลาส   วิจิต  กรรมการ 
4.10 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมการ   
4.11 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  กรรมการ 
4.12 นางสาวกรกมล  กุลทอง  กรรมการ  
4.13 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร กรรมการ   
4.14 นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ กรรมการ   
4.15 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมการ   
4.16 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ กรรมการ 
4.17 นางสาวนฤมล   บุญรอด  กรรมการ 
4.18 นางสาววันวิสาข์ สืบ  กรรมการ 
4.19 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการ  
4.20 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย  กรรมการ  
4.21 ว่าที่ ร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง  กรรมการ  
4.22 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
4.23 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ   
4.24 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ  
4.25 นางสาวกรธิดา  กิมาคม  กรรมการ 
4.26 นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ  
4.27 นางสาวนวียา  ปักษิณ  กรรมการ  
4.28 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการ  

    4.29 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการ 
    4.30 นางสายฝน  ราษีงาม  กรรมการ 
    4.31 สิบเอกหญิงอนุสา  ส่งสุริน  กรรมการ 

      4.32 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง กรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่  /(ต่อ) 
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โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังน้ี 
๑. เตรียม บริการ อาหารเช้า อาหารว่าง อาหารเที่ยง  
๒. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ติดช่อดอกไม้ให้แขกผู้มีเกียรติ และจัดทำเอกสารลงทะเบียน 

 
5. คณะกรรมการดำเนินจัดสถานท่ีเพ่ือรองรับการประเมิน   ประกอบด้วย 

 5.1 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ประธานกรรมการ 
 5.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ ์ กรรมการ 
 5.4 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ   
 5.5 นายณฐนน  ก๊งหวั่น  กรรมการ 

5.6 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง กรรมการ    
5.7 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  กรรมการ 
5.8 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ กรรมการ   
5.9 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม กรรมการ 
5.10 นายธิรพงษ์  คงด้วง  กรรมการ  
5.11 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมการ 
5.12 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมการ   
5.13 นางสาวพรพิลาส วิจิต  กรรมการ 
5.14 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการ   
5.15 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง กรรมการ 
5.16 นายเจนณรงค์  พันทวี  กรรมการ 
5.17 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมการ   
5.18 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  กรรมการ 
5.19 นางสาวกรกมล  กุลทอง  กรรมการ   
5.20 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์ กรรมการ   
5.21 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร กรรมการ   
5.22 นางอังคณา  จงรักษ์วิทย์ กรรมการ 
5.23 นางสาวปัทมา  ใจชื่น  กรรมการ   
5.24 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์ กรรมการ 
5.25 นายชนกันต์  ชูขำ  กรรมการ   
5.26 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ กรรมการ 
5.27 นางสาวนฤมล   บุญรอด  กรรมการ 
5.28 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  กรรมการ   
5.29 นางอัญวีณ์  หนูอุไร  กรรมการ 
5.30 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  กรรมการ   

 
5.31 นางสาวสุวัยดา/(ต่อ) 
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5.31 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน  กรรมการ 
5.32 นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักด์ิ กรรมการ   
5.33 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ กรรมการ 
5.34 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล  กรรมการ  
5.35 นางสาววันวิสาข์ สืบ  กรรมการ 
5.36 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ กรรมการ  
5.37 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ 
5.38 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ กรรมการ  
5.39 นางอารมย์  เทพเก้ือ   กรรมการ 
5.40 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย  กรรมการ  
5.41 ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง  กรรมการ  
5.42 นายจตุพล   บุนนาค   กรรมการ 
5.43 นางสาวชนกพร  ทองปาน กรรมการ  
5.44 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
5.45 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ กรรมการ 
5.46 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  กรรมการ 
5.47 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ  กรรมการ  
5.48 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  กรรมการ 
5.49 นางสุพรรษา  ดุริยานนท์ กรรมการ 
5.50 นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ  กรรมการ  
5.51 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 
5.52 นางสาวปาลินี  เพชรทอง กรรมการ 
5.53 นางสาวกรธิดา  กิมาคม  กรรมการ 
5.54 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ กรรมการ  
5.55 นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข  กรรมการ 
5.56 นางสาวนฤมล  สาริขา  กรรมการ  
5.57 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ กรรมการ 
5.58 นางสาวนวียา  ปักษิณ  กรรมการ  
5.59 นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการ 
5.60 นายเอกชัย  อะหลีแอ กรรมการ 

       5.61 นางสาวพัชริณี  สมผล  กรรมการ  
    5.62 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ กรรมการ 
    5.63 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  กรรมการ 
    5.64 นายเดชศรี  สุวิรัตน์  กรรมการ  
    5.65 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน  กรรมการ 
    5.66 นางสาวพัชรีวรรณ   อินทสุรัช กรรมการ 

     5.67 นายชวลิต /(ต่อ) 
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    5.67 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ  
    5.68 นางสายฝน  ราษีงาม  กรรมการ 
    5.69 นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว กรรมการ  
    5.70 สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน  กรรมการ 
    5.71 นักการ และแม่บ้านทุกตำแหน่ง  กรรมการ 

      5.71 นายจตุรงค์  ขุนปักษี  กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  จัดสถานที่ท้ัง 3 แห่ง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

๑. จัดสถานที่เตรียมแสดงเวทีแสดง เวทีเสวนา และผลงานนิทรรศการที่หอประชุม 
๒. จัดเตรียมห้องประชุม เพ่ือสรุปผลการประเมิน และประเมินเอกสาร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
๓. จัดเตรียมห้องรับประทานอาหารเที่ยงขนาด 30 คน โดยใช้ห้องเกียรติยศ 

 
5. คณะกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ส่ือ และวีดีทัศน์     ประกอบด้วย  

5.1 นางสาวจิราพร บุญเหลือ ประธานกรรมการ 
5.2 นายภราดร  ไชยเขียว รองประธานกรรมการ   
5.3 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  กรรมการ  
5.4 นายวรรณศักด์ิ บุญชู  กรรมการ   

                     5.5 นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล กรรมการ 
5.6 นายสัญชัย  พิกุลงาม  กรรมการ 
6.7 นายวรัญญู  ทองถึง  กรรมการและเลาขานุการ 

 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังนี้ 

๑. จัดทำไวนิล จัดทำเกียรติบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จัดทำ VTR แนะนำโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
๓. บันทึกภาพ 
4. เตรียมเครื่องเสียงห้องประชุม และห้องโสต 
 
6. คณะกรรมการดำเนินงานพิธีกร เวทีเสวนา และการเเสดงบนเวที ประกอบด้วย 

6.1 นายพิชัย  บุญชูประภา ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ  รองประธ่านกรรมการ 
6.3 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  กรรมการ  
6.4 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมการ 
6.5 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมการ 
6.6 นางสาวมัสรีน่า สะนิ  กรรมการ 
6.7 นางสุพรรษา ดุริยานนท์ กรรมการ 
6.8. นายธิรพงษ์  คงด้วง  กรรมการ 
6.9 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการ 

6.10 นางสาวพรรณธิดา/(ต่อ) 
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6.10 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ กรรมการ 
6.11 นายจตุพล  บุนนาค  กรรมการ 
6.8 นายเอกชัย    อะหลีแอ  กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. กำกับพิธีการ ดำเนินพิธีกร การแสดงดนตรีไทย การแสดงพิธีเปิด-ปิด  เวทีเสวนา ในหอประชุม 

ห้องโสตทัศนศึกษา และจัดทำเอกสารกล่าวรายงาน ให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้ 
2. ติดต่อ เชิญ ประสานงานแขกร่วมเสวนา และเตรียมของที่ระลึกนักเรียนและแขกผู้ มีเกียรติ 
 
7. คณะกรรมการดำเนินห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ประกอบด้วย 
 7.1 นายสมศักด์ิ  นนท์เจริญ ประธานกรรมการ 

7.2 นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ รองประธานกรรมการ 
7.3 นางสาวจุฑามาศ ซุ่นห้วน  กรรมการ 
7.4 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข  กรรมการ 
7.5 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์ กรรมการ 
7.6 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ กรรมการ 
7.7 นายเอกชัย  อะหลีแอ กรรมการและเลขานุการ 
  

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. จัดให้มีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พร้อมตกแต่งห้องให้ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
2. จัดทำเอกสารเตรียมการประเมิน 

 
 8. คณะกรรมการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 

8.1 นางสุลีพร  ดีทอง  ประธานกรรมการ 
8.2 นางวานีดา  ทองปัสโนว์ รองประธานกรรมการ 
8.3 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักด์ิ กรรมการ 
8.4 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  กรรมการ    
8.5 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล  กรรมการ 
8.6 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. จัดเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
2. จัดให้มีการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

 
 
 

9. คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขณะทำกิจกรรม/(ต่อ) 
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9. คณะกรรมการควบคุมนักเรียนขณะทำกิจกรรม ประกอบด้วย 
8.1 นายณรงค์  ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 
8.2 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์  รองประธานกรรมการ 
8.3 หัวหน้าและรองหัวหน้าระดับทุกระดับชั้น กรรมการ 
8.4 นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังนี้ 

1. ควบคุมนักเรียนให้เรียบร้อยขณะทำกิจกรรม 
2. ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมชมการถอดบทเรียนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งนิทรรศการ และหก 

ฐานการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

 10. คณะกรรมการคัดกรองสุขภาพ ประกอบด้วย 
  10.1 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว   ประธานกรรมการ 
  10.2 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล   รองประธาน 
  10.3 แม่บ้านทุกตำแหน่ง    กรรมการ  

10.4 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน   กรรมการและเลขานุการ 
 
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี  ดังนี้ 

1. ตรวจวัดไข้สุขภาพแขกผู้มีเกียรติ 
2. แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 
 

                     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดโดยเคร่งครัด เป็นธรรม และเกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
                  
 

 สั่ง  ณ  วันที่ ๑0  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
             
       
 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

. 
 
 
 
 
 
 
 


