
 

 

 

 

      คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   ที่  ๐๒๒/๒๕๖๔ 

             เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

_______________________________________________________________________ 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กำหนดจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๑๐น. ณ หอประชุม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเรียนรู้ภาษาใน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งนี้เพื ่อให้การ

ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  ประกอบด้วย 

  ๑.๑  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย             ผู้อำนวยการ  ประธาน 

  ๑.๒  นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการ  รองประธาน 

  ๑.๓  นายอาวุธ จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 

  ๑.๔  นางสาวสุริยา เพราเพราะ  รองผู้อำนวยการ  กรรมการ 

  ๑.๕  นางจำเรียง ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 

  ๑.๖  นางวานีดา ทองปัสโนว ์  ครู  คศ.๓  กรรมการ 

  ๑.๗  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  ครู  คศ.๓           กรรมการ 

  ๑.๘  นายจงรักษ์ บำรุงวงศ์  ครู  คศ.๒  กรรมการ 

  ๑.๙  นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู  คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

  

 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ประสานงานกับสถานที่ต่างๆ  และร่วมจัดกิจกรรมของนักเรียนให้

เป็นไปตามกำหนดการ  ประกอบด้วย 

  ๒.๑  นางสาวปัทมา ใจชื่น  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๒.๒  นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓  นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๒.๔  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๒.๕  นางสาววภิาวรรณ วชิัยดิษฐ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๒.๖  นางนฤมล ทิพย์พินิจ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๒.๗  นางสาวมัสรีน่า  สะน ิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๘  นายธิติสรรค์  สงพราหมณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



  ๒.๙ นายวศิน ตุเกตุ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๑๐ นายเอกภพ ไทยทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๑๑ นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๑๒ นางสาวพรรณธิดา ภูรวิิทยาธีระ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพรพิลาส วิจิต  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๑๕ นางกวินนาฎ อินทจันทร์      ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๒.๑๖ นางสาวนฤมล บุญรอด  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง  มีหน้าที่ จัดสถานที่บริเวณหอประชุม ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยสวยงาม กับการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 

  ๓.๑  นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๓.๒  นายจตุรงค์ ขุนปักษี   ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓  นางสาวปัทมา ใจชื่น  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๓.๔  นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๓.๕  นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๓.๖  นายภราดร  ไชยเขียว  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๓.๗  นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๓.๘  นายณัฐกิตติ์ สารสุข   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๓.๙  นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสรมิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๓.๑๐นางสาวมัสรีน่า สะนิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๓.๑๑ นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๓.๑๒ นางสาวพรรณธิดา ภูรวิิทยาธีระ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๓.๑๓ นายเอกภพ ไทยทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๓.๑๔ นายอัครพล ศรีฟ้า   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๓.๑๕ นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๓.๑๖ นายจตุพล บุนนาค   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๓.๑๗ นางสาวนฤมล บุญรอด  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายจัดของขวัญ   มีหน้าที ่ส่งมอบของขวัญให้แก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 

๒๕๖๔  ประกอบด้วย 

๔.๑  นางสาวนฤมล ทิพย์พินิจ  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๔.๒  นางสาววภิาวรรณ วชิัยดิษฐ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔.๓  นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔.๔  นางสาวพรพิลาศ วิจิต  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



  ๔.๕  นางสาวกวินนาฏ อินทจันทร์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๔.๖  นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและการแสดง มีหน้าที่จัดเตรียมการแสดงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการ

จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๕.๓ นางสาวพรรณธิดา ภูริวทิยาธีระ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

๕.๔ นางสาวกฤษยา ดำมาก  นักเรียน   กรรมการ 

๕.๕ นางสาวภัทรวรรณ ศรีทองกุล  นักเรียน   กรรมการ 

๕.๖ นางสาวชนม์นิกา แซ่ฉั่ว  นักเรียน   กรรมการ 

๕.๗ นักเรียนระดับชั้น ม.4/5  นักเรียน   กรรมการ 

๕.๘ นักเรียนระดับชั้น ม.5/5  นักเรียน   กรรมการ 

๕.๙ นักเรียนระดับชั้น ม.6/5  นักเรียน   กรรมการ 

๕.๑๐ นางสาวนฤมล บุญรอด  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินการจัดกิจกรรมวัน

ตรุษจีน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย  

  ๖.๑  นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

  ๖.๒  นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๖.๓  นางสาวพรรณธิดา  ภูรวิิทยาธีระ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๖.๔  นางสาวนฤมล บุญรอด  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๗. คณะกรรมการควบคุมนักเรียนคณะทำกิจกรรม มีหน้าที่ควบคุมนักเรียนให้เรียบร้อยขณะทำกิจกรรม 

ประกอบด้วย 

  ๗.๑ นางวานีดา ทองปัสโนว์  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 

  ๗.๒ นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 

  ๗.๓ นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๔ นางยุพาพร เกิดขุมทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๕ นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๖ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๗ นางอัญวีณ์ หนูอุไร   ครุ คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๘ นางสาวภมร สุขศรีแก้ว  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๙ นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๑๐ นางอังคณา จงรักวิทย์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๑๑ นางสาวนวียา ปักษิณ  ครู คศ.๑  กรรมการ 



  ๗.๑๒ นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๑๓ นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๑๔ นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๑๕ นางสาวราวีญา ซอมัด  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๑๖ นางสาวสาลีรัตน์ทองขาว  ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๗.๑๗ นายณฐนน ก๊งหวั่น   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๑๘ ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๑๙ นางสาวนิชาภา รัตนถาวร  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๐ นายอัครพล ศรีฟ้า   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๑ นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๒ นายรัฐพงศ์ ช่วยชู   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๓ นายสันติ สีตะพงศ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๔ นายวรรณศักดิ์ บุญชู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๕ นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๖ นายณัฐกิตติ์ สารสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๗ นางสาวจิตชนก ประชมุทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๘ นางสาวชุติมา จิตตรารมย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๒๙ นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๓๐ นางสาวพรประภา นิรัตน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๓๑ นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

  ๗.๓๒ นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๗.๓๓ นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๗.๓๔ นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

* หมายเหตุ ครูที่ปฏิบัติการสอนในคาบเรียนที่ ๑ หรือ ๒ ตามตารางสอนในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.

๒๕๖๔ ในห้องเรียนดังต่อไปนี้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ -๑๑ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔- ๑๑ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ - ๑๐ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ 

  

 

 

 

 



 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าวางแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เก็บหลักฐานในการจัดกิจกรรม 

ประกอบด้วย 

๘.๑ นางวานีดา ทองปัสโนว์  คร ูคศ.๓ ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว  ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 

๘.๓ นางนฤมล ทิพย์พินิจ   ครู คศ.๑ กรรมการ 

๘.๔ นางสายฝน ราศงีาม   ครู คศ.๑ กรรมการ 

๘.๕ นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ ครู ผู้ช่วย กรรมการ 

๘.๖นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

๘.๗ นายสันต ิ สีตะพงศ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

๘.๘ นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

๘.๙ นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและเสียสละเพ่ือให้การดำเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  เกิดผลดีต่อโรงเรียนตลอดไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

    (นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง) 

       รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 


