
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
ท่ี   328  / 2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี  2562 

 
 

       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  การแสดงความจงรักภักดี   
ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและเสริมสร้างจิตอาสาพระราชทาน  
904 วปร. ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพร ท าบุญเล้ียงพระและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติข้ึน ในวันพฤหัสบดี  
ท่ี  25  กรกฎาคม  2562  ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัย
อ านาจความตามมาตรา 39(2)แห่งพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
มาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 109/2550 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า 
ส่ัง ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550  ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 1626/2551  เรื่อง 
มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ณ วันท่ี 22  ธันวาคม  2551 และค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  
ส่ัง ณ วันท่ี 8กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายศราวุธ  สิงหาราโท  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
2. นายพฤกษทล  ช านาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3. นายวรพล  ชาวสูนย์            รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
4. นางเพลินตา  ประยูรหาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. นายบวร  คุ้มหมู่   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
6. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  ครู       กรรมการและเลขานุการ 
7. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์  ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  -  ก าหนดนโยบาย  ให้การสนับสนุน  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย/งาน 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 

1. นายบวร  คุ้มหมู่  รองผู้อ านวยโรงเรียน      ประธานกรรมการ              
2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  ครู      รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  ครู    กรรมการ 
4. นายประยุทธ  ประสานพันธ ์  ครู    กรรมการ 
5. นางสุภาภรณ์  พรหมนา  ครู    กรรมการ 
6. นายปราโมทย์  อินทรบ ารุง  ครู    กรรมการ 



7. นางน้ าฝน  นพคุณ ครู    กรรมการ 
8. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง ครู    กรรมการ 
9. นางผกามาศ  เท่ียงธรรม ครู    กรรมการ 
10. นายชัยณรงค์  สวัสด์ิวงษ์ ครู    กรรมการ 
11. นางจ านงค์  เขียนเขว้า ครู  กรรมการ 
12. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา ครู    กรรมการ 
13. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย ครู    กรรมการ 
14. นางสุขี  ศรีสกุล ครู    กรรมการ 
15. นายวีระศักดิ์  ศรีภู ครู    กรรมการ 
16. นางสาวเจรียงพร  อาจประจันทร์ ครู    กรรมการ   
17. นายสุรักษ์  เท่ียงธรรม ครู    กรรมการ   
18. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน ครู    กรรมการ  
19. นางจารุณี  จ าเริญชัย ครู    กรรมการ 
20. นางบุณณดา  เจริญสุข ครู    กรรมการ  
21. นางวีนัด  ศรีหาบุตร ครู    กรรมการ 
22. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์ ครู    กรรมการ 
23. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ ครู  กรรมการ 
24. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม        ครู  กรรมการ 
25. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ ครู  กรรมการ 
26. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ ครู  กรรมการ 
27. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า ครู  กรรมการ 
28. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ ครู  กรรมการ 
29. นายอมร  วาดสูงเนิน ครู    กรรมการ 
30. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู    กรรมการ 
31. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี ครู    กรรมการ 
32. นางสาวปัทมา  โขหานาม ครู    กรรมการ 
33. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ ครู    กรรมการ 
34. นางพรประภา  เพียกขุนทด            ครู    กรรมการ 
35. นางวอระพัน  เจริญภักดี       ครู    กรรมการ 
36. นายชาญณรงค์  ประภาวงษ์ ครู    กรรมการ 
37. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ ครู     กรรมการ 
38. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส ครู     กรรมการ 
39. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ ครู     กรรมการ 
40. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ ครู     กรรมการ 
41. นายราชภักดิ์  นาคดี ครู     กรรมการ 
42. นายบุญชู  หนูสลุง ครู    กรรมการ 
43. นางสาววันเพ็ญ  มั่งม ี ครู    กรรมการ 
44. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  ครู    กรรมการ 
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45. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  ครู    กรรมการ 
46. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  ครู    กรรมการ 
47. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว  ครู    กรรมการ 
48. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  ครู    กรรมการ 
49. นางวรญัญา  โหนชัย  ครู    กรรมการ 
50. นางสาววิภาดา  ดังชัยภูมิ  เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ 
51. นางสาวฤทัยรัตน์  โขควิเศษ             เจ้าหน้าท่ี                     กรรมการ 
52. นายปิยฉัตร  อ่อนชัย                       เจ้าหน้าท่ี                     กรรมการ 
53. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
54. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช  ครู                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
55. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์               ครู                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          

มีหน้าที่      1. ก าหนดแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามพิธีการสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
                  พระเจ้าอยู่หัว 
      2. ติดต่อประสานงาน หน่วยงาน องค์กร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         2.1 คณะกรรมการก ากับดูแลนักเรียน  (ช่วงเช้า) 

1. นายบวร  คุ้มหมู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ              
2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม ครู                                รองประธานกรรมการ 
3. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล ครู กรรมการ 
4. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน ครู กรรมการ 
5. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง ครู กรรมการ  
6. นางประสานพันธ์  พลทะยาน ครู กรรมการ 
7. นางผกามาส  เท่ียงธรรม ครู กรรมการ 
8. นางสวลี  อินทร์อ่อน          ครู กรรมการ 
9. นางสาวสุวคนธ์  พรมเมตตา ครู กรรมการ 
10.นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช ครู กรรมการ 
11.นางดวงดาว  หวะสุวรรณ ครู กรรมการ 
12.นางธนนิทรา  บุญชู ครู กรรมการ 
13.นางสาวบงกช  เส้ียมแหลม ครู กรรมการ 
14.นายปกครอง  บุญปล้ืม ครู กรรมการ 
15.นายประสาน  ชูเดช ครู กรรมการ 
16.นายภานุมาศ  วรสันต์ ครู กรรมการ 
17.นางวอระพัน  เจริญภักด ี ครู กรรมการ 
18.นางสุภาภรณ์  พรหมนา ครู กรรมการ 
19.นางสาวสุมิตรา ศุภารานนท์ ครู  กรรมการ 
20.นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ ครู กรรมการ 
21. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ ครู กรรมการ 
22.นายชัชรินทร์  ถิ่นชีลอง ครู กรรมการ 
23.นายชัยณรงค์  สวัสด์ิวงษ์ ครู กรรมการ 
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24.นางสาวนวพร  ศรีวงษ์ชัย ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
25.นายประสงค์  ปักษา ครู กรรมการ 
26.นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์ ครู กรรมการ 
27.นายเฉลิมชัย  นครไชย    ครู กรรมการ 
28.นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท์    ครู กรรมการ 
29.นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี ครู กรรมการ 
30.นายละออง  แกมค า             ครู กรรมการ 
31.นายวสันต์  เส้ียมแหลม  ครู กรรมการ 
32. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   ครู กรรมการ 
33. นายศรสิงห์  สิงหาราโท   ครู กรรมการ 
34. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ ครู กรรมการ 
35. นางสุดารัตน์  เส้ียมแหลม ครู กรรมการ 
36. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครู กรรมการ 
37. นางเขมิกา  ไชยแสง    ครู กรรมการ 
38. นางเอื้องไพร  กิ่งปร ุ ครู กรรมการ 
39. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ท้ังสาม   ครู กรรมการ 
40. นางปิยะนาถ  กวางซ ี ครู กรรมการ 
41. นางเนาวรัตน์  สาริยา   ครู กรรมการ 
42. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา   ครู กรรมการ 
43. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์   ครู กรรมการ 
44. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา ครู กรรมการ 
45. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง ครู กรรมการ 
46. นายช้ัน  ภักดีศิริวงศ์ ครู กรรมการ 
47. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู กรรมการ 
48. นางนันทนา  จักรบุตร ครู กรรมการ 
49. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง   ครู กรรมการ 
50. นางนิภา  ชัยชวนานิตย์ ครู กรรมการ 
51. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์ ครู กรรมการ 
52. นางสาวกรกช   กุนา ครู กรรมการ 
53. นางสาวนันทนาพร ชัยชาญรัมย์ ครู กรรมการ 
54. นายธนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย ครู กรรมการ 
55. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ ครู กรรมการ 
56. นายราชภักดิ์  นาคดี  ครู กรรมการ 
57. นางสาววันเพ็ญ    มั่งมี ครู กรรมการ 
58. นายศิริพงษ์  วงศ์ษา ครู กรรมการ 
59. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู กรรมการ 
60. นายเอกรัตน์  สุทธิยดิลก ครู กรรมการ 
61. นางอมรา  ปราบภัย  ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
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62. นางสาวกชพร  มั่นคง  ครู กรรมการ 
63. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร ครู กรรมการ 
64. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร ครู กรรมการ 
65. นายจตุพล  แสนสุข ครู กรรมการ 
66. นางจิราพร  หงษ์ทอง ครู กรรมการ 
67. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล  ครู กรรมการ 
68. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์   ครู กรรมการ 
69. นายชัยวัฒน์  ข าหินต้ัง ครู กรรมการ 
70. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน  ครู กรรมการ 
71. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์  ครู กรรมการ 
72. นางน้ าฝน  นพคุณ   ครู กรรมการ 
73. นายปราโมทย์ อินทรบ ารุง ครู กรรมการ 
74. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ ครู กรรมการ 
75. นายพิทักษ์  เจริญวานิช ครู กรรมการ 
76. นายภคพล  จุ้มใหญ่ ครู กรรมการ 
77. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  ครู กรรมการ 
78. นางมะลิสา นาคพินิจ ครู กรรมการ 
79. นางวีนัด  ศรีหาบุตร ครู กรรมการ 
80. นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส ครู กรรมการ 
81. นายสนิท นาคพินิจ ครู กรรมการ 
82. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ ครู กรรมการ 
83. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม   ครู กรรมการ 
84. นางสาวอุไรรัตน์  มณีทิพย์  ครู กรรมการ 
85. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ ครู กรรมการ 
86. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  ครู กรรมการ 
87. นายเอนก  หงษ์ทอง ครู กรรมการ 
88. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ ครู กรรมการ 
89. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ ์ ครู                               กรรมการและเลขานุการ 
90. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่      1.ก ากับดูแลนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 
                  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                  ณ Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทตลอดกิจกรรมในช่วงเช้า 
       2. ก ากับควบคุมติดตามนักเรียน กลับโรงเรียนเพื่อเรียนตามปกติในคาบต่อไป 
   2.2 คณะกรรมการก ากับดูแลนักเรียน  (ช่วงบ่าย) 

1. นายบวร  คุ้มหมู่          รองผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ              
2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม ครู                                 รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์ ครูพิเศษ กรรมการ 
4. นางพรประภา  เพียกขุนทด ครู กรรมการ 
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5. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา        ครูพิเศษ กรรมการ 
6. นางลักขณา ประจงค้า ครู กรรมการ 
7. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู กรรมการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู กรรมการ 
9. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู กรรมการ 
10.นางสุขี  ศรีสกุล ครู กรรมการ  
11.นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ ครู กรรมการ 
12.นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู กรรมการ 
13.นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว ครู กรรมการ 
14.นางขนิษฐา  ขันตี ครู กรรมการ 
15.นายจ านงค์  เขียนเขว้า ครู กรรมการ 
16.นางณัฏฐา  นาคดี ครูพิเศษ กรรมการ 
17.นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า ครู กรรมการ 
18.นายธวัชชัย  ถาวรกาย ครู กรรมการ 
19.นางบุณณดา  เจริญสุข ครู กรรมการ 
20.นางภัณฑิรา  วรสันต์ ครู กรรมการ 
21.นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต ครู กรรมการ 
22.นางโสภา  สีพั้วฮาม ครู กรรมการ 
23.นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ ครู กรรมการ 
24.นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ า ครู กรรมการ 
25.นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ ครู  กรรมการ 
26.นายวีระศักดิ์   ศรีภู ครู กรรมการ 
27.นางสาวสมพิศ  กุลรักษา ครู กรรมการ  
28.นายสุนันท์  กลางพระเนตร ครู กรรมการ 
29.นางจีราวรรณ  ดวงเงิน ครู กรรมการ 
30.นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย            ครู กรรมการ 
31.นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส ครู กรรมการ 
32.นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่ ครู กรรมการ 
33.นางศิริพร  วงศ์สืบ ครู กรรมการ 
34.นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ ครู กรรมการ 
35.นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา ครู กรรมการ 
36.นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ ครู กรรมการ 
37.นายสุริยวงศ์  ชัยวิชา ครู กรรมการ 
38.นายอดุลย์  ศรีพล ครู กรรมการ 
39.นางนิลวรรณ  เขียนเขว้า ครู กรรมการ 
40.นายบุญชู  หนูสลุง ครู กรรมการ 
41.นายประยุทธ  ประสานพันธ ์ ครู กรรมการ 
42.นางวรญัญา  โหนชัย ครู  กรรมการ 
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43.นายศราวุธ ศรีโฉม ครู กรรมการ  
44.นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน ครู กรรมการ 
45.นางกองทรัพย์  เค้าฉิม ครู กรรมการ 
46.นางจารุณี  จ าเริญชัย ครู กรรมการ 
47.นางจิระพร  ภูมิภักด ี ครู กรรมการ 
48.นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ ครู กรรมการ 
49.นางสาวปัทมา  โขหานาม ครู กรรมการ 
50.นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม ครู กรรมการ 
51.นางมยุรี  กล่ินสุคนธ์ ครู กรรมการ 
52.นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล ครู กรรมการ 
53.นายสุรักษ์  เท่ียงธรรม ครู กรรมการ 
54.นางเกศินี   รอดเวียง ครู กรรมการ 
55.นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว ครู กรรมการ 
56.นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง ครู กรรมการ 
57.นางเสาวภา  ชนะหาญ ครู  กรรมการ 
58.นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ ครู  กรรมการ 
59.นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม ครู                               กรรมการ 
60.นายศราวุธ  สีตานันท์ ครู                              กรรมการ 
61.นางประภัสสร  คิดบรรจง ครู                              กรรมการ 
62.นายมณฑณัช  บุญปลูก ครู                              กรรมการ 
63.นางสุปาริชาติ  สุวรรณชัย ครู                              กรรมการ 
64.นางสาวกัญจนา  บัวไสว ครู                              กรรมการ 
65.นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์ ครู                              กรรมการ 
66.นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง ครู                              กรรมการ 
67.นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ ครู                              กรรมการ 
68.นายราชัน  นาสมพงษ์ ครู                              กรรมการ 
69.นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์ ครู                              กรรมการ 
70.นางสาวเจรียงพร  อาจประจันทร์ครู                              กรรมการ 
71.นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์ ครู                             กรรมการและเลขานุการ 
72. นายอมร วาดสูงเนิน ครู                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่       ก ากับดูแลนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 
                  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                  ณ Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทตลอดกิจกรรมในช่วงบ่าย 
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2.3 ฝ่ายพิธีสงฆ์ 
   1. นายพฤกษทล  ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
   2. นายปราโมทย์ อินทรบ ารุง ครู                              รองประธานกรรมการ 
   3. นางพรประภา  เพียกขุนทด ครู   กรรมการ 
   4. นายศิริพงศ์  วงศ์ษา ครู  กรรมการ 
   5. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู  กรรมการ  
   6. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู  กรรมการ 
   7. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย ครู  กรรมการ 
   8. นางสาวกรกช  กุนา ครู  กรรมการ 
   9. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู  กรรมการ 
   10. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ ครู  กรรมการ 
   11. นางสุขี  ศรีสกุล ครู  กรรมการ 
   12. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ  ครู  กรรมการ 
   13. นางลักขณา  ประจงค้า ครู  กรรมการ 
   14. นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก ครู  กรรมการ 
   15. นายราชภักดิ์  นาคดี ครู  กรรมการ 
   16. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ ครู  กรรมการ 
   17. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   18. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ ครู   กรรมการ 
   19. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู  กรรมการ 
   20. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา ครูพิเศษ กรรมการ 
   21. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์ ครูพิเศษ กรรมการ 
   22. นายศรัญ  บุญไทย ครูพิเศษ กรรมการ 
   23. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ครู                           กรรมการและเลขานุการ 
   24.นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ ครู                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าท่ี 1. นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 10 รูป และจัดภัตตาหารปิ่นโตถวาย 
              2. ประสานงานกลุ่มสาระอื่นๆ ร่วมถวายอาหารปิ่นโต และปัจจัยไทยธรรม 

         2.4 ฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ ์ประกอบด้วย 
1. นายวสันต์  เส้ียมแหลม ครู                                 ประธานกรรมการ 
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย ครู                               รองประธานกรรมการ 
3. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี ครู กรรมการ 
4. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ ครู กรรมการ 
5. นายวัชร์ชพล  พลตาล เจ้าหน้าท่ีงานโสต กรรมการ 
6. นักเรียนชุมนุมโสต  กรรมการ 
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7. นายสิทธิประสงค์  เรียบเจริญ   ครู                              กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม พนักงานราชการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้าที่ 1. บันทึกภาพเหตุการณ์กิจกรรมท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
  2. จัดท า QR CODE เกียรติบัตรนักเรียน/ครู-บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม 
           3. ตัดต่อ VTR เผยแพร่กิจกรรมอย่างหลากหลายและเหมาะสม  
         2.5 ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์/งบประมาณ 

1. นายวรพล  ชาวสูนย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์   เส้ียมแหลม ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นายชรินทร์ ถิ่นชีลอง ครู                          กรรมการ 
4. นางจิระพร  ภูมิภักด ี ครู                             กรรมการ 
5. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์  ครู                             กรรมการ 
6. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู                        กรรมการและเลขานุการ  

    มีหน้าที่ 1. สนับสนุนงบประมาณ และ วัสดุอุปกรณ์  ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
                          พระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2562   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
                          มหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท 
    2. ประสานงานเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้ปกครองเครือข่ายและแขกผู้มี 
       เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม 
    3. จัดเตรียมค ากล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 
    4. เชิญประธาน  ภาคเช้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ภาคบ่าย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 
       การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
         2.6  ฝ่ายสถานที่และจัดนิทรรศการ 

1. นางเพลินตา  ประยูรหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
2. นายประยุทธ  ประสานพันธ ์ ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นายปราโมทย์ อินทรบ ารุง ครู                                     กรรมการ 
4. นางน้ าฝน  นพคุณ ครู   กรรมการ 
5. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันฺท์ ครู  กรรมการ 
6. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล ครู  กรรมการ 
7. นายราชัน  นาสมพงษ์ ครู  กรรมการ 
8. นายพิทักษ์  เจริญวานิชย์ ครู  กรรมการ 
9. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย ครู  กรรมการ 
10.นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ ครู  กรรมการ 
11.นายบุญชู  หนูสลุง ครู  กรรมการ 
12.นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ท้ังสาม ครู  กรรมการ 
13.นางจีราวรรณ  ดวงเงิน ครู  กรรมการ 
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14.นางธนนิทรา บุญชู ครู  กรรมการ 
15.นายปกครอง  บุญปล้ืม ครู  กรรมการ 
16.นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ ครู  กรรมการ 
17.นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ ครู  กรรมการ 
18.นางสาวมณีกานต์  เต็มหลวง ครู  กรรมการ 
19.นางสาวปัทมา  โขหานาม ครู  กรรมการ 
20.นางพรประภา  เพียกขุนทด ครู     กรรมการ 
21.นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู     กรรมการ  
22.นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู     กรรมการ 
23.นางสาวกรกช  กุนา ครู     กรรมการ 
24.นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู     กรรมการ 
25.นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ ครู     กรรมการ 
26.นางสุขี  ศรีสกุล ครู     กรรมการ 
27.นางลักขณา  ประจงค้า ครู     กรรมการ 
28.นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก ครู     กรรมการ 
29.นายราชภักดิ์  นาคดี ครู     กรรมการ 
30.นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ ครู     กรรมการ 
31.นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู     กรรมการ 
32.นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ ครู     กรรมการ 
33.นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู     กรรมการ 
34.นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา ครูพิเศษ    กรรมการ 
35.นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์ ครูพิเศษ     กรรมการ 
36. นายศรัญ  บุญไทย ครูพิเศษ    กรรมการ 
37. นางสาววันเพ็ญ  มั่งม ี ครู     กรรมการ 
38. นายประสงค์  ปักษา ครู     กรรมการ 
39. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง ครู                     กรรมการและเลขานุการ 
40. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
41. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. ก าหนดวางแผนจัดนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
                        รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                  2. จัดสถานท่ีเฉลิมนิทรรศการพระเกียรติหน้าอาคาร Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท 
       2.7 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

1. นายบวร  คุ้มหมู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  ครู                            รองประธานกรรมการ  
3. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันฺท์ ครู  กรรมการ 
4. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล ครู  กรรมการ 
5. นายราชัน  นาสมพงษ์ ครู  กรรมการ 
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6. นายพิทักษ์  เจริญวานิชย์ ครู  กรรมการ 
7. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย ครู  กรรมการ 
8. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ ครู  กรรมการ 
9. นายบุญชู  หนูสลุง ครู  กรรมการ 
10.นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ท้ังสาม ครู  กรรมการ 
11.นางสวลี  อินทร์อ่อน ครู  กรรมการ 
12.นางวอระพัน  เจริญภักด ี ครู  กรรมการ 
13.นางเจรียงพร  อาจประจันทร์ ครู  กรรมการ 
14. นายวีระศักดิ์ ศรีภู  ครู                                   กรรมการและเลขานุการ 
15.นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์  ครู                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที่  1. ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม 
         2. ก าหนดพิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตลอดกิจกรรม 
         3. ประสานกับฝ่ายสถานท่ีเพื่อจัดกิจกรรม 
         2.8 ฝ่ายประเมินผล  
           1.  นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู      ประธานกรรมการ 

 2.  นางสาววิภาดา  ดังชัยภูมิ เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 3.  นางสาวฤทัยรัตน์  โชควิเศษ เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 4.  นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 5.  นางกัญจน์วรา  โนราช ครู  กรรมการ 
 6.  นางวรัญญา  โหนชัย ครู          กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที่    ประเมินผลการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 
             พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                     ณ Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทและรวบรวมผลการประเมินเสนอผู้บริหาร  
                     เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ 
          ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ความสามารถและให้เกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 
 
          ท้ังนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
                      ส่ัง    ณ    วันท่ี  23   กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 
             ลงช่ือ       

  ( นายศราวุธ  สิงหาราโท ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
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ก าหนดการพิธีลงนามถวายพระพร 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท 

โดย ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
 

ก าหนดการภาคเช้าวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เวลา 07.00 – 08.20 น.  นักเรียน-ครู-บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน / ตัวแทนผู้ปกครอง 

พร้อมบริเวณพิธี 
เวลา 08.20 - 08.50 น. พิธีกรเตรียมความพร้อมขั้นตอนพิธีการ 
เวลา 08.59 - 10.00 น. ประธานพิธี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เดินทางถึง 
                               บริเวณงาน 

- พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กลับนั่งท่ีรับรอง 
- พิธีกรอาราธนาศีล / พระภิกษุสงฆ์ให้ศีล 
- พิธีกรเชิญประธาน คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง บุคลากร นักเรียนประกอบพิธี ถวาย

พระพรชัยมงคล 
- ประธานลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้สด ถวายความเคารพ น ากล่าวค า 

ถวายพระพร จบ ถวายความเคารพ (ถวายค านับพร้อมกัน) 
- เพลงสรรเสริญบรรเลง พระภิกษุสงฆ์ สวดชัยมงคลคาถา 
- เพลงสดุดีจอมราชา เพลงจบถวายค านับ 
- พิธีกรเชิญประธานถวายปิ่นโต, ถวายปัจจัย รับพร, และกลับนั่งท่ีรับรอง 

เวลา 10.00 – 11.50 น. คณะวิทยากรด าเนินการอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทยตามอุดมการณ์ความรักชาติ และหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
เวลา 11.50 – 12.00 น. ประธานเดินทางกลับนักเรียนกลับโรงเรียน(ครูสอนม.ปลายกลับพร้อมนักเรียน) 
เวลา 12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
***หมายเหตุ   ภาคเช้า   -     คณะครู ผู้บริหาร บุคลากร ชุดปกติขาวไม่สวมหมวก 

- ผู้เข้าร่วม ผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษา ชุดสุภาพผ้าไทย (โทนเหลือง) 
- นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน 
- ครูที่ไม่มีคาบสอนในคาบเช้าให้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 



 
ก าหนดการพิธีลงนามถวายพระพร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25 กรกฎาคม 2562 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ Convention Hall โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท 
โดย ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

 
ก าหนดการภาคบ่ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เวลา 12.30 – 12.50 น. นักเรียน ม.ต้น ครูม.ต้นพร้อมกนัท่ีสยามริเวอร์รีสอร์ท 
เวลา 12.50 – 12.55 น. นักเรียนม.ต้น ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมกันท่ีโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท  
 จังหวัดชัยภูมิ 
เวลา 13.00 – 13.20 น.  พิธีกรเตรียมความพร้อมขั้นตอนพิธ ี
เวลา 13.20 – 14.00 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                               มัธยมศึกษา เขต 30 พิธีกรเชิญประธาน ลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้สด 
                               ถวายเครื่องสักการะ และ น ากล่าวถวายพระพร 

- ดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
- เพลงสดุดีจอมราชา เพลงจบถวายค านับ 

เวลา 14.00 – 16.00 น.  คณะวิทยากรด าเนินการอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทยตามอุดมการณ์ความรักชาติ และหลักธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
เวลา 16.00 น. นักเรียนเดินทางกลับ เสร็จพิธีปิดกิจกรรม 
***หมายเหตุ   ภาคบ่าย -      ครู  ผู้บริหาร บุคลากร ชุดสุภาพโทนเหลือง หมวก/ผ้าผูกคอจิตอาสา 

- นักเรียนชุดเครื่องแบบนักเรียน / จิตอาสาหมวก / ผ้าผูกคอ 
- ผู้เข้าร่วมท่ัวไป ผ้าไทยโทนเหลือง 
- ครูที่ไม่มีคาบสอนในคาบเช้าให้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                   


