
 

 
ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ที่ ๐11/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62  พ.ศ. ๒๕61 

     ............................................... 
 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ร่วมกับชมรมครูอ าเภอเกาะสมุย ได้ก าหนดจัดงานวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕61 ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยก าหนดแก่นสาระ 
(Theme) ว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู กับประชาชน ในส่วน
ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับมอบหมายเรื่องสถานที่ แสง เสียง การลงทะเบียน และการต้อนรับ และใน
ภาคกลางคืนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ด้วย ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานเป็นไปได้
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๑.๑  นายประยงค ์ อินนุพัฒน์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นายประยงค์      ด่วนเดิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นายสมศักดิ์       นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔  นายธนิต           ดีทอง  ครู คศ. ๓   กรรมการ 
 ๑.๕  นางสุลีพร         ดีทอง  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๑.๕  นางจ าเรียง        ใจกว้าง  ครู คศ. ๓  กรรมการ 
 ๑.๖  นายณรงค์          ศิริยงค ์  ครู คศ. ๒  กรรมการ 
 ๑.๗  นายจงรักษ์        บ ารุงวงศ ์ ครู คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน า วางแผนและด าเนินการแก่คณะกรรมด าเนินงานการจัดงานวันครู 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง สี เสียง ประกอบด้วย 
 ๒.1 นายประยงค์       อินนุพัฒน์   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายประยงค์       ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ 

2.3 นายธนิต            ดีทอง    รองประธานกรรมการ 
 ๒.4 นายณรงค์            ศิริยงค ์    กรรมการ 

๒.5 นายสุรศักดิ์           ศรีขวัญ    กรรมการ 
๒.6 นายอาวุธ   จันทร์เมือง   กรรมการ 
2.7 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   กรรมการ 
๒.8 นางสาวจุฑามาส    ซุ้นห้วน    กรรมการ 
๒.9 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว    กรรมการ 
2.10 นางสาวฉันทลักษณ์     ทานทน    กรรมการ 
๒.๑1 นายอรรพล           พลวัฒน์      กรรมการ 



2.12 นายฉัตรชัย                  ทองหีต    กรรมการ 
2.13 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ    กรรมการ 
๒.14 นายภราดร  ไชยเขียว   กรรมการ 
2.15 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   กรรมการ 
2.16 นายวีรภัทร  อินทร์เนือง   กรรมการ 
2.17 นางสาววันวิสาข์  สืบ    กรรมการ 
2.18 นายสายัน   จิตรรักษ์    กรรมการ 
๒.19 นางอุทัยวรรณ       ไชยสาร    กรรมการ 
๒.20 นายนาวิน    โพธิ์ศรี    กรรมการ 
๒.21 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการ 
2.22 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
2.23 นางสาวกุลธิดา       ฉิมคล้าย    กรรมการ 
2.24 นางสาวอังคณา    ทองด า    กรรมการ 
๒.25 นายพิชัย              บุญชูประภา   กรรมการ 
2.26 นางสาวปัทมา  ใจชื่น    กรรมการ 
2.27 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์   กรรมการ 
2.28 นางอัยวีณ ์  หนูอุไร    กรรมการ 
2.29 นางสาวนวียา  ปักษิณ    กรรมการ 
2.30 นางสาวสุพรรษา  คล้ายอุดม   กรรมการ 
2.31 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด    กรรมการ 
2.32 นางสาวพิมพิไล  กัญญา    กรรมการ 
2.33 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช   กรรมการ 
2.34 นายชวลิต   กรัดภิรมย์   กรรมการ 
2.35 นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป   กรรมการ 
2.36 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการ 
2.37 นางนฤมล   ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
2.38 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์   กรรมการ  
2.39 นางกรกมล  นาคบังเกิด   กรรมการ 
๒.40 นางสาวนิตยาพร    จันทร์ประสิทธ์   กรรมการ 
๒.41 นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร    กรรมการ 
2.42 นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ   กรรมการ 
๒.43 นางสาวนฤมล       สาริขา    กรรมการ 
๒.44 นายศักดิ์ชัย           แอกอ้วน   กรรมการ 
๒.45 นางสายทอง          ชารักด ี    กรรมการ 
๒.46 นายณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์   กรรมการ 
2.47 นายอองซาน   อาว    กรรมการ 
2.48 นางวินวินโซ   ฟอง    กรรมการ 
2.49 นายอั้ม   ทูลลุย    กรรมการ 
๒.50 นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์    กรรมการและเลขานุการ 



มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ แสง เสียง จัดฉากเวที ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่เกี่ยวกับพิธีการทาง
ศาสนา โต๊ะหมู่บูชา อาสนสงฆ์ ขันน้ ามนต์ สายมงคล จ านวน 9 รูป จัดหาพระบรมสาทิสลักษณ์ ร.6 และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมกรวยและเครื่องราชสักการะ 
จัดและตกแต่งหอประชุม จัดสถานที่ประกอบพิธีบูรพาจารย์ จัดหาและตกแต่งแท่นส าหรับประธานและผู้กล่าว
รายงาน จัดหาและตกแต่งพิธีจุดเทียนมงคลบูชาครู จัดหาและตกแต่งท่ีพิธีมอบพวงมาลัยครูอาวุโส จ านวน 10 
ชุด จัดเตรียมติดตั้งเครื่องเสียงประกอบพิธี จัดโต๊ะลงทะเบียน จัดโต๊ะรายงานตัวของครู และจัดเตรียมเก้าอ้ี
ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ ครู ผ้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ให้เพียงพอและจัดเตรียมสถานที่ส าหรับงานเลี้ยงในภาค
กลางคืน 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   ประกอบด้วย 
3.๑ นายประยงค์  ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 

 3.๒ นายณรงค ์       ศิริยงค์     รองประธานกรรมการ 
 3.๓ นายอรรถพล     พลวัฒน์    กรรมการ 
 3.๔ นายศรีสุวรรณ     บรมสุข    กรรมการ 
 3.๕ นายอภิเดช      จิตมุ่ง    กรรมการ 
 3.6 นายนาวิน      โพธิ์ศรี    กรรมการ 
 3.7 นายเอกชัย   อะหลีแอ   กรรมการ 

3.8 นางสาวพัชริณี  สมผล    กรรมการ 
 3.9 นางสาวพิมพิไล  กัญญา    กรรมการ 
 3.10 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด    กรรมการ 
 3.11 นางจ าเรียง  ใจกว้าง    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ภาคเช้า ด าเนินการจัดกิจกรรมทางสาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ ตามก าหนดการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและนิมนตร์พระสงฆ์ 9 รูป จัดหาปัจจัย เครื่องไทยธรรม ขันน้ ามนต์ สายมงคล ที่กรวดน้ า 
2 ชุด โต๊ะหมู่บูชา  อาหารเพลส าหรับเลี้ยงพระสงฆ์ ดูแลอ านวยความสะดวกพระสงฆ์ในการรับ - ส่งพระสงฆ์  
  ภาคกลางคืน ด าเนินการจัดกิจกรรมในช่วงงานเลี้ยงสรรค์คณะครูให้ด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประกอบด้วย 
 4.1 นางจ าเรียง   ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวชนกพร  ทองปาน   รองประธาน 
 4.3 นายพิชัย   บุญชูประภา   กรรมการ 
 4.4 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
 4.5 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด    กรรมการ 
 4.6 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
 4.7 นางสาวพิมพิไล  กัญญา    กรรมการ 
 4.8 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
 4.9 นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ประสานขอรายชื่อครูดีเด่นระดับชาติ ครูดีศรีสมุย ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษและหนึ่งแสนครูดี ของแต่ละโรงเรียน จัดท าและท าพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้ (กรณี ค.ศ.3) 
และจัดหาดอกไม้แนะน าครูใหม่ และมอบดอกไม้ยินดีต้อนรับ 



๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
 - ฝ่ายต้อนรับ 
  ๕.๑ นางจ าเรียง                ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางสุลีพร                ดีทอง    รองประธานกรรมการ 
 5.3 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง    กรรมการ 
 ๕.4 นางสาวรักชนก  โสอินทร์    กรรมการ 
 5.5 นางสาวกรธิดา  กิมาคม    กรรมการ 

๕.6 นางสาวพัชริณี  สมผล    กรรมการ 
5.7 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น    กรรมการ 
5.8 นายเจนณรงค ์  พันทวี    กรรมการ 
5.9 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์   กรรมการ 
5.10 นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ   กรรมการ 
5.11 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
๕.12 นางสาวกันต์หทัย         ใจกว้าง    กรรมการ 
5.13 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง   กรรมการ 
- ฝ่ายปฏิคม 
5.14 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   กรรมการ 
๕.15 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง   กรรมการ 
๕.16 นางสาวยุพาพร    บุญเทียม   กรรมการ 
5.17 นางอารมย์  เทพเกื้อ    กรรมการ 
๕.18 นางสาวมุรณ ี  หะยีสาอ ิ   กรรมการ 
๕.19 นางสาวจันทร์จีรา      บุญปกติ    กรรมการ 

 ๕.20 นางสาวอภิชญา         ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ 
 5.21 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
 5.22 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ 
 5.23 นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน    กรรมการ 
 ๕.24 นางสาวปาลินี             เพชรทอง   กรรมการ 
 5.25 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ ์   กรรมการ 
 5.26 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการ 
 5.27 นางสายฝน  ราศีงาม    กรรมการ 
 5.28 นางสาวเกศวรา         ศรีพิบูรณ์    กรรมการ 
 5.29 นางสาวดาราราย  กัววงศ ์    กรรมการ 

๕.30 นางสาวธิติมา             เดชภัคด ี   กรรมการ 
5.31 นางสาวนฤมล   สาริขา    กรรมการ 

 5.32 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล    กรรมการ 
 5.33 นางสาวสายทอง      ชารักด ี    กรรมการ 
 5.34 นางสาวชนกพร  ทองปาน   กรรมการและเลขานุการ  
 



 มีหน้าที ่ให้การต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมพิธี จัดท าช่อดอกไม้ส าหรับประธานครู
อาวุโสและแขกผู้เกียรติ และจัดมอบดอกกุหลาบส าหรับครูใหม่และจัดเตรียมอาหาร (ชา กาแฟ ขนม น้ าดื่ม)
ให้บริการอาหารว่าง ไว้ต้อนรับคุณครูและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานโดยการจัดเตรียมอาหารว่างไว้ที่โรง
อาหารและดูแลอาหารในช่วงงานเลี้ยงสรรค์ 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบจราจร  ประกอบด้วย 

6.๑ นายณรงค ์   ศิริยงค ์    ประธานกรรมการ 
 6.๒ นายปรีชา             อิสสระ    รองประธานกรรมการ 
 6.๔ นายเดชศรี                 สุวิรัตน์    กรรมการ 
 6.๕ นายมะยาดี            ดาบู    กรรมการ 
 6.6 นายณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์   กรรมการ 
 6.7 นักศึกษาวิชาทหารจ านวน ๒๐ คน    กรรมการ 
 6.8 นายฉัตรชัย           ทองหีต    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ในกาจัดระบบการบริการจอดรถให้เพียงพอ สะดวกในการเข้าออกของครูและแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

7.๑ นายอาวุธ                    จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
7.๒ นายอรรถพล               พลวัฒน์    รองประธานกรรมการ 
7.๓ นายสัญชัย                   พิกุลงาม    กรรมการ 
7.4 นายเอกชัย   อะหลีแอ   กรรมการ 
7.5 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล   กรรมการ 
7.6 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม    กรรมการ 
7.6 นางสาวอังคณา    ทองด า    กรรมการ 

 7.7 นายอภิเดช       จิตมุ่ง    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ หรือวิดีโอ บันทึกภาพ 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสนับสนุน (กีฬาพื้นบ้าน) ประกอบด้วย 
 8.1 นายสุนทร            เหล่าอ้ัน    ประธานกรรมการ 
 8.2 นางสาวสาลีรัตน์    ทองขาว    รองประธานกรรมการ 
 8.3 นายมะยาดี            ดาบู    กรรมการ 
 8.4 นางสาวสุวัยดา        ง๊ะสมัน    กรรมการ 
 8.5 นายภาณุวัฒน์        คงเจาะ    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ควบคุม จัดระเบียบ และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน รวม
ไปถึงการด าเนินงานกิจกรรมสนับสนุน (กีฬาพ้ืนบ้าน) อ่ืนๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 



๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 
 ๙.๑ นางสุลีพร       ดีทอง    ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาวรัชนก      โสอินทร์    รองประธานกรรมการ 
 9.3 นายเจนณรงค ์  พันทวี    กรรมการ 
 ๙.4 นางสาวยุพาพร            บุญเทียม   กรรมการ 
 ๙.5 นางสาวพัชริณี      สมผล    กรรมการ  
 ๙.6 นางสาวปรมาภรณ์    พรหมประทีป   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่จัดท าบัญชี รายรับ รายจ่าย และรายงานผลการรับ - จ่าย ให้คณะกรรมการด าเนินงานได้รับ
ทราบ ประสานงานกับหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันครู เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คุรุสภา และสกสค.
สรุปและรายงานให้โรงเรียนทราบ  
   
10. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการและประเมินผล ประกอบด้วย 
 10.1 นางจันทร์นิภา  ขวยไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
 10.2 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  รองประธานกรรมการ 
 10.3 นางสาวศิรินาถ    ไทรงาม   กรรมการ 
 10.4 นางสาวสุพรรษา    คล้ายอุดม  กรรมการ 
 10.5 นายเอกชัย  อะหลีแอ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ/ความเห็นของครูต่อการร่วมกิจกรรม สรุปและรายงานให้
คณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอ าเภอเกาะสมุยและผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดนิทรรศการ
เฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และบังเกิดผลดีต่อ
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
         สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. ๒๕61 
     

   
 

(นายประยงค์ อินนุพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
        
 


