
 

 

 ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี  222 / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                       
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2563 

              ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า วันอังคารท่ี 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 68 พรรษา ของพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี 10  เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาประชา
ราษฎร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้ให้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ดังนี้  

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย  
๑.๑. นางเพียงแข    ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ  
๑.๒. นายสมศักดิ์   นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ  
๑.๓. นางจ าเรียง   ใจกว้าง    ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
๑.๔. นางสุลีพร   ดีทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ  
๑.๕. นางจันทร์นิพา    ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
๑.๖. นายณรงค์   ศิริยงค์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑.๗. นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์  ครู คศ.๒                    กรรมการ 
๑.๘. นายพิชัย              บุญชูประภา      ครู คศ.๒  กรรมการ  
๑.๙. นายเดชศรี           สุวิรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ  
๑.๑๐. นายวรรณศักดิ์   บุญช ู  ครูผู้ช่วย          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ี ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารของโรงเรียนประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. 
พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคาร ประดับไฟบริเวณอาคารให้สวยงาม 
จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานท่ีท่ีเหมาะสม เตรียมสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
ประกอบด้วย   
๒.๑. นางจันทร์นิพา     ขวยไพบูลย์  ประธานกรรมการ  
๒.๒. นายวุฒินันท์    จันทร์นพรัตน์  รองประธานกรรมการ 
๒.๓. นายสุรศักดิ์     ศรีขวัญ   กรรมการ 
๒.๔. นายวรัญญู    ทองถึง   กรรมการ 
๒.๕. นายธิรพงษ์    คงด้วง   กรรมการ 
๒.๖. นายวรรณศักดิ์    บุญช ู   กรรมการ 
๒.๗. นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย   กรรมการ 
๒.๘. นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์  กรรมการ 



๒.๙. นางอังคณา    จงรักวิทย์  กรรมการ 
๒.๑๐. นางสาวจตุพร    เฝือชัย   กรรมการ 
๒.๑๑. นางสาวนวียา    ปักษิณ   กรรมการ 
๒.๑๒. นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  กรรมการ 
๒.๑๓. นางสาวปัทมา    ใจช่ืน   กรรมการ 
๒.๑๔. นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์  กรรมการ 
๒.๑๕. นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
๒.๑๖. นางสาวพรพิลาส    วิจิต    กรรมการ 
๒.๑๗. ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ     จันทร์คง   กรรมการ 
๒.๑๘. นางสาวณัฐนรี    พันธ์พงศ์  กรรมการ 
๒.๑๙. นางสาวนฤมล     สาริขา    กรรมการ 
๒.๒๐. นายจตุพล     บุนนาค    กรรมการ 
๒.๒๑. นางสาวสุรีรัตน์     ตลึงจิตร   กรรมการ 
๒.๒๒. นางสาววันวิสาข์     สืบ    กรรมการ 
๒.๒๓. นางสาวธัญญารัตน์       จิตราภิรมย์   กรรมการ 
๒.๒๔. นายชวลิต      กรัดภิรมย์   กรรมการ 
๒.๒๕. นายภาณุวัฒน์     คงเจาะ   กรรมการ 
๒.๒๖. นายณัฐกิตต์ิ     สารสุข    กรรมการ 
๒.๒๗. นายจตุรงค์     ขุนปักษี   กรรมการ 
๒.๒๘. นายณัฐภัทร    อินทรเสนีย์   กรรมการ 
๒.๒๙. นายอาวุธ      จันทร์เมือง            กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๐. นายเดชศรี    สุวิรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.ฝ่ำยด ำเนินกำรจัดบอร์ด มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนจัดบอร์ด ป้ายนิเทศ 
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตัดสินให้คะแนนด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมเพื่อมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนท่ีมีผลงานในระดับดีเย่ียม ประกอบด้วย 

3.1  นางจ าเรียง    ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
     3.2 นางสาวอัญชรีย์     มีแสง   รองประธานกรรมการ 
     3.3 นายธีรรัตน์     โคตรพันธ์  กรรมการ 
     3.4 นางสาวพัชริณี     สมผล   กรรมการ 
     3.5 นางสาวจุฑามาส    ซุ่นห้วน   กรรมการ 
     3.6 นางยุพาพร    เกิดขุมทอง  กรรมการ 
     3.7 หัวหน้าระดับทุกระดับ      กรรมการ 
     3.8 ครูท่ีปรึกษาทุกห้อง      กรรมการ 
     3.9 นายวรัญญู    ทองถึง   กรรมการ 
     3.10 นายศรีสุวรรณ    บรมสุข   กรรมการและเลขานุการ 
      
     4.ฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าท่ี จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ขั้นตอนด าเนินตลอดกิจกรรมให้เหมาะสม ประกอบด้วย 
     4.1 นายจงรักษ์    บ ารุงวงศ์  ประธานกรรมการ 
     4.2 นายเอกชัย    อะหลีแอ    รองประธานกรรมการ 
     4.3 นายธิรพงษ์    คงด้วง   กรรมการ 
     4.4 นางสาวอังคณา    จงรักวิทย์  กรรมการ 



     4.5 นายณฐนน    ก๊งหวั่น   กรรมการ 
     4.6 นางสาวภมร    สุขศรีแก้ว  กรรมและเลขานุการ 
    
     5.ฝ่ำยคัดกรอง มีหน้าท่ี ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยก่อนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน ประกอบด้วย 
     5.1 นางสาวสาลีรัตน์       ทองขาว     ประธานกรรมการ 
     5.2 นางสาวพรรณธิดา   ภูริวิทยาธีระ  รองประธานกรรมการ 
     5.3 นางสาวจิตชนก     ประชุมทอง   กรรมการ 
     5.4 นางอารมย์              เทพเกื้อ   กรรมการ 
     5.5 นางกวินนาฎ    อินทจันทร์  กรรมการ 
     5.6 นางสาวสุพรรษา     ดุริยานนท์    กรรมการ 
     5.7 นางสาวมัสรีน่า      สะนิ   กรรมการ 
     5.8 นางสาวชุติมา      จิตตรารมย์    กรรมการ 
     5.9 นางลักขณา      นาคสมวงษ์กุล   กรรมการ 
     5.10 นางสาวนันทรัตน์     อนุกูล    กรรมการ 
     5.11 นางสาวกันต์หทัย     ใจกว้าง    กรรมการ 
     5.12 นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   กรรมการและเลขานุการ 
    
    6.ฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพตลอดกิจกรรม ภาพบอร์ด และเผยแพร่ประสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน ประกอบด้วย 
     6.1 นายอาวุธ    จันทร์เมือง      ประธานกรรมการ 
     6.2 นายสัญชัย       พิกุลงาม    รองประธานกรรมการ  
     6.3 นางสาวเกศวรา     ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
     6.4 นางสาวจันธิรัตน์     หมานจิตร      กรรมการและเลขานุการ 
 
     7.ฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน มีหน้าท่ี ควบคุม ดูแลนักเรียน จัดแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการด าเนิน
กิจกรรม ประกอบด้วย 
     7.1 นายณรงค์    ศิริยงค์   ประธานกรรมการ 
     7.2 นายสุรศักดิ์    ศรีขวัญ   รองประธานกรรมการ 
     7.3 นายวุฒินันท์    จันทร์นพรัตน์  กรรมการ 
     7.4 นายชวลิต    กรัดภิรมย์  กรรมการ 
     7.5 นายวรัญญู    ทองถึง   กรรมการและเลขานุการ 
 
     8.ฝ่ำยเคร่ืองเสียง มีหน้าท่ี จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเสียง แสง เพลงท่ีใช้ประกอบกิจกรรม ประกอบด้วย 
     8.1 นายพิชัย    บุญชูประภา  ประธานกรรมการ 
     8.2 นายภราดร    ไชยเขียว  รองประธานกรรมการ 
     8.3 นายชวลิต    กรัดภิรมย์  กรรมการ 
     8.4 นายอิศรเกษม    สีหะวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
     9.ฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าท่ี วางแผน ค่าใช้จ่าย จัดวัสดุอุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เก็บหลักฐานในการ
จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
     9.1 นางสุลีพร    ดีทอง   ประธานกรรมการ 
     9.2 นางวานีดา    ทองปัสโนว์  รองประธานกรรมการ 



     9.3 นางอรวรรณ    วัชรถาวรศักดิ ์  กรรมการ 
     9.4 นางนฤมล    ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
     9.5 นางสายฝน    ราศีงาม   กรรมการ 
     9.6 นายวรรณศักดิ์    บุญช ู   กรรมการ 
     9.7 นางปรมาภรณ์    ไชยเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
 
    10.ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าท่ี ประเมิลผลการจัดกิจกรรม และส ารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมและ
รายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
     10.1 นายวรรณศักดิ์     บุญชู      ประธานกรรมการ 
     10.2 นายเดชศรี      สุวิรัตน์    รองประธานกรรมการ 
     10.3 นางสาวพรพิลาส     วิจิต     กรรมการ 
     10.4 นางสาวกุลธิดา     ฉิมคล้าย   กรรมการ 
     10.5 ว่าท่ี ร.ต.หญิงรพีพรรณ   จันทร์คง   กรรมการ 
     10.6 นางสาวนฤมล     สาริขา    กรรมการ 
     10.7 นางสาวจตุพร     เฝือชัย     กรรมการและเลขานุการ 
  

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนและทางราชการต่อไป 

ส่ัง ณ วันท่ี     17    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                                 
                                                 (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


