
 
คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี  281/2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานการบรรยายเพือ่ปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ  

“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
____________________________________________________________________________________ 

 

 ด้วยหน่ วยราชการในพระองค์ฯ  โดยโรงเรียน จิตอาสาพระราชทาน  ได้ประ ชุมร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการเข้า
บรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในสถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาทุกสังกัดท่ัวประเทศ และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อทราบ พร้อมท้ังประสานความร่วมมือกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนวิทยากรท่ี
ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904  เข้าบรรยายให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ ในวันพุธ ท่ี 9 กันยายน 
2529 เวลา 08.30 – 12.00 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเรื่องดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค์  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าท่ี  สร้างความตระหนัก  ความเข้าใจ  อำนวยความสะดวก 
ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ นิเทศติดตามให้การดำเนินงานกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2  นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางจำเรียง  ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 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  บำรุงวงศ์ ครู คศ.2  กรรมการ   
 1.8  นายพิชัย  บุญชูประภา ครู คศ.2  กรรมการ 
 1.9  นายศรีสุวรรณ บรมสุข  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
  

 2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ี ได้แก่ พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (พานพุ่มทอง 
พานพุ่มเงินและพานกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) จัดเก้าอี้สำหรับครู และ(นักเรียนนั่ง จำนวน 350 ตัว) โต๊ะหมู่
บูชา  ประกอบด้วย 
 2.1  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    ประธานกรรมการ 

2.2  นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ     รองประธานกรรมการ 
2.3  นางสาวปาลินี เพชรทอง    กรรมการ 

 2.4  นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์    กรรมการ 
 2.5  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการ 



 2.6  นายณัฐกิตต์ิ สารสุข     กรรมการ 
 2.7  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง    กรรมการ 
 2.8 นางสาวพรประภา นิรัตน ์     กรรมการ 
 2.9 ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง    กรรมการ 
 2.10 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ     กรรมการ  
 2.11 นายเดชศรี สุวิรัตน์     กรรมการ 
 2.12 นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร    กรรมการ 
 2.13 นางอังคณา จงรักวิทย์    กรรมการ 
 2.14 นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
 2.15 นายวรรณศักดิ์ บุญช ู     กรรมการ 
 2.16 นายวรัญญ ู ทองถึง     กรรมการ 
 2.17 นางสาววันวิสาข์ สืบ     กรรมการ   
 2.18 นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
 2.19 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์    กรรมการ 
 2.20 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์    กรามการ 
 2.21 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง     กรรมการ 
 2.22 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์    กรรมการ 
 2.23 นางยุพาพร เกิดขุมทอง    กรรมการ 
 2.24 นางอารีรัตน ์ คล้ายอุดม    กรรมการ 
 2.25 นางอารมย ์ เทพเกื้อ     กรรมการ 
 2.26 นางวานีดา ทองปัสโนว์    กรรมการ 
 2.27 นางอัญวีณ์ หนูอุไร     กรรมการ 
 2.28 นางสาวชนกพร ทองปาน    กรรมการ 
 2.29 นางสาวนวียา ปักษิณ     กรรมการ 
 2.30 นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล    กรรมการ 
 2.31 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว     กรรมการ 
 2.32 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน     กรรมการ 
 2.33 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์    กรรมการ 
 2.34 นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์    กรรมการ 
 2.35 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน     กรรมการ 
 2.36 นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ     กรรมการ 
 2.37 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช    กรรมการ 
 2.38 นางสายฝน ราศีงาม     กรรมการ 
 2.39 นายจตุรงค์ ขุนปักษี     กรรมการ 
 2.40 สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน     กรรมการ 
 2.41 ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ  ทิพย์รักษา    กรรมการ 
 2.42 นางสาวปัทมา ใจช่ืน     กรรมการ 
 2.43 นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง    กรรมการ 
 2.44 นางกวินนาฎ อินทจันทร์    กรรมการ 
 2.45 นางสาวมัสรีน่า สะนิ     กรรมการ 
 2.46 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน     กรรมการ 
 2.47 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ    กรรมการ 



 2.48 นางสาวนฤมล บุญรอด     กรรมการ 
 2.49 นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์    กรรมการ 
 2.50 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
 2.51 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ     กรรมการ 
 2.52 นางสาวกรกมล กุลทอง     กรรมการ 
 2.53 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์    กรรมการ 
 2.54 นายจตุพล  บุนนาค     กรรมการ 
 2.55 นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์    กรรมการ 
 2.56 นางสาวธนัญญา จงไกรจักร    กรรมการ 
 2.57 นางสาวนิชาภา รัตนถาวร    กรรมการ 
 2.58 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ กรรมการ 
 2.59 นักการ แม่บ้าน ทุกคน     กรรมการ  
 2.50 นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 
  

 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  มีหน้าท่ี จัดเตรียมพิธีการต่างๆและดำเนินรายการตาม
ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์และกำหนดการท่ีวางไว้ ประกอบด้วย 
 3.1 นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์    ประธานกรรมการ 
 3.2 นายธิรพงษ ์  คงด้วง     รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายณฐนน  ก๊งหวัน     กรรมการ 
 3.4 นายเอกชัย  อะหลีแอ    กรรมการและเลขานุการ 

4. ฝ่ายรับลงทะเบียน  มีหน้าท่ี รับลงทะเบียนนักเรียน เก็บใบขออนุญาตผู้ปกครองรวบรวมส่งให้
ฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

4.1  นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง    ประธานกรรมการ 
 4.2  นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์    รองประธานกรรมการ 
 4.3  นายเจนณรงค์ พันทวี     กรรมการ 
 4.4  นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์    กรรมการ 
 4.5 นางสาวพัชริณี สมผล     กรรมการ 
 4.6 นายสัญชัย  พิกุลงาม     กรรมการ   
 4.7  นายศรีสุวรรณ บรมสุข     กรรมการและเลขานุการ 
 

 5. คณะกรรมการฝ่าย เคร่ืองเสียง  มีหน้าท่ีจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ควบคุม ติดต้ังระบบ
ไฟฟ้า ระบบเสียง โปรเจคเตอร์สำหรับชมวีดิโอ  ประกอบด้วย 

 5.1  นายอิศรเกษม สีหะวงษ์     ประธานกรรมการ 
 5.2 นายภราดร  ไชยเขียว    รองประธานกรรมการ 
 5.3  นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง    กรรมการ 
 5.4  นายชนกันต์ ชูขำ     กรรมการ 
 5.5  นายเชาวลิต กรัดภิรมย์    กรรมการและเลขานุการ 
  

  
 
 



6. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน  มีหน้าท่ี ควบคุม ดูแลนักเรียน ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยตลอด
ระยะเวลากิจกรรม ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง    ประธานกรรมการ 
 6.2  นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์    รองประธานกรรมการ 
 6.3  นายเจนณรงค์ พันทวี     กรรมการ 
 6.4  นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์    กรรมการ 
 6.5 นางสาวพัชริณี สมผล     กรรมการ 
 6.6 นายสัญชัย  พิกุลงาม     กรรมการ   
 6.7  นายศรีสุวรรณ บรมสุข     กรรมการและเลขานุการ 
 

 7.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ี  ประเมินผลการจัดกิจกรรม รวบรวมผลการประเมิน  
AAR  ของแต่ละกิจกรรม  สรุปรายงานผลเสนอผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
 7.1  นางสาวราวีญา ซอมัด     ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย     รองประธานกรรมการ 
 7.3  นางสาวชุติมา จิตตรารมย์    กรรมการ 
 7.4  นางสาวธัญญารัตน ์  จิตราภิรมย์    กรรมการ 
 7.5  นางสาวพรพิลาส วิจิต     กรรมการ 
 7.6  นางสาวนฤมล สาริขา     กรรมการและเลขานุการ 
 
 ท้ังนี้  ขอให้บุคลากรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  
อย่างมีประสิทธิภาพทุกประการ 
  

  ส่ัง  ณ   วันท่ี   3  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 
 

                   
                                                                           (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
           ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
  
 
 
 
 


