
 
 

ค ำสัง่โรงเรียนทปีรำษฎร์พทิยำ 
ที ่ 296 / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจดังำนพธิวีำงเสำเอกวำงศลิำฤกษอ์ำคำรใหม ่ 
............................................ 

 
 ด้วยโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำได้ก ำหนดจัดงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์อำคำรใหม่  เพ่ือเป็นศิริมงคลใน
สร้ำงอำคำรเรียนใหม่ของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ วันจันทร์  ที่ ๒1  กันยำยน  ๒๕๖๓  ณ สนำมโรงเรียน         
ทีปรำษฎร์พิทยำ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์กำรจัดงำนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์อำคำรใหม่ ดังต่อไปนี้ 

    

๑.  คณะกรรมกำรฝำ่ยอ ำนวยกำร 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงจ ำเรียง  ใจกว้ำง รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยสมศักดิ์ นนท์เจริญ กรรมกำร 
 4. นำงสำวสุลีพร ดีทอง กรรมกำร 
 5. นำยณรงค์ ศิริยงค์ กรรมกำร 
 6.  นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ กรรมกำร 
 7.  นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์ กรรมกำร 
 8.  นำยพิชัย  บุญชูประภำ กรรมกำร 
 9.  นำยอำวุธ จันทร์เมือง กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 10.  นำยจตุรงค์ ขุนปักษี กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำที่ ๑.  วำงแผน ประสำนงำน อ ำนวยควำมสะดวก ให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิด

ประโยชน์แก่ส่วนรำชกำร 
 ๒.  อ ำนวยกำร  ก ำกับดูแล  ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นส ำเร็จลุล่วง 
 ๓.  สนับสนุน  ส่งเสริม  กำรจัดงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์อำคำรใหม่  
 ๔.  ประสำนขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน  ทั้งภำครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล

สูงสุด 
 
 



๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยอำวุธ  จันทร์เมือง รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมกำร 
 ๔.  นำงสำวสำลีรัตน์  ทองขำว กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นห้วน กรรมกำร 
 ๖.  นำยชนกันต์ ชูข ำ กรรมกำร 
 ๗.  นำยณัฐกิตติ์ สำรสุข กรรมกำร 
 ๘.  นำยณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กรรมกำร 
 ๙.  นำงสำวพรประภำ นิรัตน์ กรรมกำร 
 10. ว่ำที่ร.ต.หญิง วิรำวรรณ ทิพย์รักษำ กรรมกำร 
 11. นำงสำววันวิสำข์ สืบ กรรมกำร 
 ๑2. นำยภำณุวัฒน์  คงเจำะ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 13. นำยจตุรงค์  ขุนปักษี กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำที่  ๑.  ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัดกำรจัดงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์อำคำรใหม่  ตำมวันและ

เวลำและสถำนที่ที่ก ำหนด  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน 
 ๒.  ประสำนกำรด ำเนินงำนกับคณะกรรมกำรชุดอ่ืน 
 ๓.  จัดเตรียมข้อมูล  สิ่งของ  เครื่องใช้  เอกสำร  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำร่วมงำน 
 
๓.  คณะกรรมกำรฝำ่ยสถำนที ่
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงอุไรวรรณ  จันทร์เมือง รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวณัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมกำร 
 ๔.  นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นห้วน กรรมกำร 
 ๖.  นำงสำวสำลีรัตน์  ทองขำว กรรมกำร 
 ๗.  นำยวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ กรรมกำร 
 ๘.  นำยเดชศรี  สวุิรัตน์ กรรมกำร 
 ๙.  นำยเจนณรงค์  พันทวี กรรมกำร 
 ๑๐.  นำงสำวปัทมำ ใจชื่น กรรมกำร 
 ๑๑.  นำยภำณุวัฒน์  คงเจำะ กรรมกำร 



 ๑๒.  นำงสำวอมรทิพย์  จิตรอำรีย์          กรรมกำร 
 ๑๓.  นำงสำวจิรำภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมกำร 
 ๑๔.  นำงสำวรำวีญำ  ซอมัด กรรมกำร 
 ๑๕.  นำงสำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำย กรรมกำร 
 ๑๖.  นำงสำวจันธริัตน์  หมำนจิตร กรรมกำร 
 ๑๗.  นำงสำววภิำวรรณ  วชิัยดิษฐ์ กรรมกำร 
 ๑๘.  นำงสำวนวียำ ปักษิณ กรรมกำร 
 ๑๙.  นำงสำววันวิสำข์  สืบ กรรมกำร 
 ๒๐.  นำงสำวจตุพร เฝือชัย  กรรมกำร 
 ๒๑.  นำงสำวสำลีรัตน์  ทองขำว กรรมกำร 
 ๒๒.  นำยณัฐกิตติ์ สำรสุข  กรรมกำร 
 ๒๓.  นำงสำวนฤมล  บุญรอด  กรรมกำร 
 ๒๔.  นำงสำวจิตชนก ประชุมทอง  กรรมกำร 
 ๒๕.  นำงสำวชมพิชำน์ คงสิบ  กรรมกำร 
 ๒๖.  นำงสำวชุติมำ จิตตรำรมย์                  กรรมกำร 
 ๒๗.  ว่ำที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง  กรรมกำร 
 ๒๘.  นำงสำวพรพิลำส วิจิต            กรรมกำร 
 ๒๙.  นำยณัฐภัทร อินทรเสนีย์ กรรมกำร 
 ๓๐.  นำงสำวพรประภำ นิรัตน์ กรรมกำร  
 ๓๑.  ว่ำที่ร.ต.หญิง วิรำวรรณ ทิพย์รักษำ กรรมกำร 
 32.  นำงสำวพิมพ์พร ทิมข ำ กรรมกำร 
 33.  นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมกำร 
 ๓4.  นำยชวลิต กรัดภิรมย์ กรรมกำร 
 3๕.  นำงสำวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช กรรมกำร 
 ๓6.  นำงสำวนฤมล  สำริขำ            กรรมกำร 
 ๓7.  นำยจตุพล  บุนนำค กรรมกำร 
 38. นำงสำวจิรำพร  บุญเหลอื กรรมกำร 
 39. นำงลักขณำ นำคสมวงษ์กุล   กรรมกำร 
 40.  นำยชนกันต์ ชูข ำ  กรรมกำร 
 41. นำงสำวสุพรรษำ ดุริยำนนท์ กรรมกำร 
 42. นำงสำวณัฐธิดำ ทองปัสโนว์ กรรมกำร 
 43. นำงสำวพรรณธิดำ ภูริวทิยำธีระ กรรมกำร 
 44. นำงสำวสุวัยดำ ง๊ะสมัน กรรมกำร 
 45. นำงสำวอภิชญำ ฤทธิ์พันธ์ กรรมกำร 



 46.  นำยอองซำน อำว พม่ำ กรรมกำร 
 47.  นำยตัน  โซไท่ กรรมกำร 
 48.  นำงวินวินโซ ฟอง พม่ำ กรรมกำร 
 49.  นำงติน  มำโชว ์ กรรมกำร 
 50.  นำยสุทิน  ชว่ยแก้ว กรรมกำร 
 51.  นำงสิริกำนต์ บัวคง  กรรมกำร 
 52.  นำงขิ่น โม  กรรมกำร 
 53.  นำงยุ วำย  กรรมกำร 
 54.  นำยพิชิต บ ำรุงแสง  กรรมกำร 
 55.  นำยศรศรี เอนไชย กรรมกำร 
 56.  คณะกรรมกำรนักเรียน กรรมกำร 
 57.  นำยอำวุธ  จันทร์เมือง กรรมกำร/เลขำนุกำร  
 58.  นำยจตุรงค์  ขุนปักษี กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหนำ้ที ่ ๑.  จัดสถำนที่และอุปกรณ์ บริเวณสนำมหญ้ำโรงเรียน ตำมควำมเหมำะสม อำทิเช่น จัดผ้ำ จัดดอกไม้  

โต๊ะหมู่บูชำ  เครื่องเสียง  เครื่องฉำยและโปรเจคเตอร์  ติดป้ำยอักษร  อำสนะส ำหรับพระสงฆ์  เป็น
ต้น 

 ๒.  จัดท ำแผนผังสถำนที่จัดงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์อำคำรใหม่   
 ๓.  จัดเตรียมที่นั่งส ำหรับผู้มำร่วมงำน และอุปกรณ์ประกอบ   
 ๔.  ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้งำนส ำเร็จลุล่วง 
 ๕.  ฝ่ำยสถำนที่ลงปฏิบัติหน้ำที่ ในวันที่ 17-20  กันยำยน  ๒๕๖๓ 
 
๔.  คณะกรรมกำรฝำ่ยเครือ่งเสยีงและโสตทัศนปูกรณ์ 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำยอิศรเกษม สีหะวงษ์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยภรำดร ไชยเขียว รองประธำนกรรมกำร 
 3.  นำยวรัญญู ทองถึง กรรมกำร 
 4.  นำงลักขณำ นำคสมวงษ์กุล กรรมกำร 
 5.  นักเรียน กรรมกำร 
 6.  นำยวรรณศักดิ์ บุญชู กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 7.  นำยชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหนำ้ที ่ ๑.  จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับใช้ในงำนกำรจัดงำนพิธีลงเสำเอกวำง

ศิลำฤกษ์อำคำรใหม่ 
 ๒.  ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้งำนส ำเร็จลุล่วง 



5.  คณะกรรมกำรฝำ่ยพธิสีงฆ์ 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำยศรีสุวรรณ  บรมสุข ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวกรกมล  กุลทอง รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวจันทร์จีรำ บุญปติ กรรมกำร 
 ๔.  นำยธิรพงษ์  คงด้วง กรรมกำร 
 ๕. นำงอัญวีณ์  หนูอุไร กรรมกำร 
 ๖. นำยธีรรัตน์ โคตรพันธ์ กรรมกำร 
 7.  นำงสิริกำนต์ บัวคง กรรมกำร 
 8. นำงสำวชนุตม์ ศรีบุญเรือง กรรมกำร 
 9.  สิบเอกหญิง อนุสำ ส่งสุริน กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 10. นำงสำวนิตยำพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหนำ้ที ่ ๑.  นิมนต์พระสงฆ์  
 ๒.  จัดหำปัจจัย เครื่องไทยธรรม  จัดเตรียมอำหำรเลี้ยงพระและเครื่องดื่มในพิธี 
 ๓.  ประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนลุล่วง 
 
6.  คณะกรรมกำรฝำ่ยปฏคิม 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำงจ ำเรียง ใจกว้ำง ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวอัญชรีย์  มีแสง รองประธำนกรรมกำร 
 3.  นำงสำวนวียำ ปักษิณ กรรมกำร 
 ๔.  นำงกวินนำฎ อินทจันทร์ กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุพรรษำ ดุริยำนนท์ กรรมกำร 
 ๖.  นำงสำวณัฐธิดำ ทองปัสโนว์ กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวกันต์หทัย  ใจกว้ำง กรรมกำร 
 8. นำงนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมกำร 
 9. นำงสำวทิฆัมพร ออมสิน กรรมกำร 
 10. นำงอังคณำ จงรักวิทย์ กรรมกำร 
 11. นำงสำวภมร สุขศรีแก้ว กรรมกำร 
 12. นำงสำวจิตชนก ประชุมทอง กรรมกำร 
 13.นำงสำวอัญวีณ์ หนูอุไร กรรมกำร 
 14. นำงสำวอมรทิพย์  จิตรอำรีย์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 15. นำงสำวพัชริณี สมผล กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



มีหนำ้ที ่ ๑.  จัดท ำหนังสือเชิญประธำนในพิธี  และแขกผู้มีเกียรติงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์ 
 ๒.  ให้กำรต้อนรับประธำนในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ำร่วมพิธี 
 
7.  คณะกรรมกำรฝำ่ยอำหำรและเครื่องดื่ม 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำงสำวพิมพ์ใจ ทองเรือง ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวชนกพร ทองปำน รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงอำรมย์  เทพเกื้อ กรรมกำร 
 ๔.  นำยเจนณรงค์  พันทวี กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำวชกำภัฎ  ทิศคงทอง กรรมกำร 
 ๖.  นำงสำยฝน  รำษีงำม กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวปำลินี  เพชรทอง กรรมกำร 
 ๘.  นำงอำรีรัตน์  คล้ำยอุดม กรรมกำร 
 ๙.  นำงปรมำภรณ์  ไชยเขียว กรรมกำร 
 ๑๐.นำงสำวพรรณธิดำ  ภูริวทิยำธีระ กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสำวมัสรีน่ำ สะนิ กรรมกำร 
 12.นำงอรวรรณ วัชรถำวรศักดิ์ กรรมกำร 
 ๑3. นำงสำวนันทรัตน์  อนุกูล กรรมกำร 
 14. นำงสำวอภิชญำ ฤทธิ์พันธ์ กรรมกำร 
 15. นำงสำวสุวัยดำ  ง๊ะสมัน กรรมกำร 
 16. นำงสำวนิตยำพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมกำร 
 17.นำงสำวกรกมล กุลทอง กรรมกำร 
 ๑7. นำงสำวนิชำภำ  รัตนถำวร กรรมกำร 
 ๑8. นำงสำวธนัญญำ  จงไกรจักร์ กรรมกำร 
 ๑9. นำงวินวินโซ ฟอง พม่ำ กรรมกำร 
 20. นำงติน มำโชว ์ กรรมกำร 
 21. นำงยุพำพร เกิดขุมทอง           กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 22. นำงสำวเกศวรำ ศรีพิบูลย์           กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 
มีหนำ้ที ่ ๑.  จัดเตรียมอำหำร  ของว่ำงและเครื่องดื่มในงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์ 
 ๒.  ให้บริกำรอำหำร  ของว่ำงและเครื่องดื่มแก่ ประธำนในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ำร่วมพิธี 
 
 
 



8.  คณะกรรมกำรฝำ่ยดนตรไีทย 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 

๑.  นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นห้วน ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำยพิชัย บุญชูประภำ กรรมกำร 
4.  นำยไพโรจน์ นักฟ้อน กรรมกำร 
5.  นำยชวลิต กรัดภิรมย์ กรรมกำร 
6.  นักเรียน กรรมกำร 
7.  นำยชนกันต์ ชูข ำ กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 
มีหนำ้ที ่ ๑.  ด ำเนินกำรจัดชุดกำรแสดงดนตรีไทยในพิธี 
 ๒.  ประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนลุล่วง 

 
9.  คณะกรรมกำรฝำ่ยกำรเงนิ 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำงวำนีดำ ทองปัสโนว์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงอรวรรณ วัชรถำวรศักดิ์ กรรมกำร 
 3. นำงสำวธัญญำรัตน์ จิตรำภิรมย์ กรรมกำร 
  4.  นำงปรมำภรณ์  ไชยเขียว             กรรมกำร/เลขำนุกำร 
  5.  นำงสำวนันทรัตน์  อนุกูล           กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนกุำร 
 
มีหนำ้ที ่ ๑.  ควบคุมดูแล  กำรรับจ่ำยเงินให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตำมหลักฐำน 
 ๒.  เบิก – จ่ำยเงินงบประมำณ  เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
 ๓.  รับจ่ำยเงิน  จัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรจัดงำนพิธีลงเสำเอกวำงศิลำฤกษ์

อำคำรใหม่  ให้เรียบร้อยแล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ 
 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝำ่ยรว่มพิธ ี
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 บุคลำกรทุกคนในโรงเรียน 
 
๑1.  คณะกรรมกำรฝำ่ยประเมินผล 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยอำวุธ  จันทร์เมือง รองประธำนกรรมกำร 



 ๓.  นำงอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมกำร 
 4.  นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นห้วน กรรมกำร 
 5. ว่ำที่ร.ต.หญิง วิรำวรรณ ทิพย์รักษำ กรรมกำร 
 6. นำงสำวพรประภำ นิรัตน์ กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 7. นำงสำววันวสิำข์ สืบ กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
มีหนำ้ที่  ๑.  วิเครำะห์ก ำหนดรูปแบบประเมินผล 
 ๒.  จัดท ำเครื่องมือและประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดงำนและสรุปผลกำรจัดงำนให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ที่

เกี่ยวข้องทรำบ 
 ๓.  ประสำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนลุล่วง 
 

ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ได้รับมอบหมำยตำมค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเสียสละ  
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลดีต่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดงำน  หำกมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนแก่ฝ่ำย 
ด ำเนินกำรทรำบเพื่อแก้ไขปัญหำต่อไป 
   
   สั่ง  ณ  วันที่ ๑5 กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 
                  ( นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย ) 
                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 


