
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่ 036/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ประจ าปีการศึกษา 2560 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู  นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ ตามวันและเวลาที่
ก าหนด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 
      1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1 นายประยงค์  อินนุพัฒน์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

1.3 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
1.4 นายธนิต  ดีทอง  ครู คศ. 3   กรรมการ 

  1.5 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.6 นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.7 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 

1.8 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ครู คศ. 2  กรรมการ 
            1.9 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
  1.10 นายธิรพงษ์   คงด้วง ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ  มีหน้าที่วางแผนการด าเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

2.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
  2.2 นายณรงค์  ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 
  2.3 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
  2.4 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง   กรรมการ 
  2.5 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   กรรมการ 

2.6 นายพิชัย  บุญชูประภา   กรรมการ 
2.7 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    กรรมการ 
2.8 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
2.9 นายฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมการ 
2.10 นายอรรถพล  พลวัฒน์   กรรมการ 
2.11 นายธนภูมิ  สมวงศ์    กรรมการ 
2.12 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่ จัดท าก าหนดการ ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนทราบ รวมทั้ง
ด าเนินการเป็นพิธีกร ควบคุมกิจกรรม การแสดงให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม และฝึกซ้อมนักเรียนส าหรับพิธีหรือ
กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามก าหนดการ  ประกอบด้วย 

พิธี “กราบลาอาศิรวาท พระครูวิภาตทีปกร”  (จัดบริเวณศาลาพระครูวิภาตทีปกร) 
3.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 

  3.2 นายณรงค์  ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 
  3.3 นายปรีชา  อิสสระ    กรรมการ 

3.4 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ   
  3.5 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการและเลขานุการ 
 พิธี “มาลาบูชาคร”ู  (จัดบริเวณใต้อาคาร 3) 
  3.6 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   ประธานกรรมการ 
  3.7 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร   รองประธานกรรมการ 
  3.8 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล   กรรมการ 
  3.9 นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป  กรรมการ 
  3.10 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์   กรรมการ 
  3.11 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 
  3.12 นางสาวอังคณา  ทองด า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กิจกรรม “อ าลาพ่ีด้วยใจรักมั่น  สายสัมพันธ์น้องพ่ีลูกทีปกร”  (จัดบริเวณหน้าเสาธง) 
  3.13 นายเอกชัย  อะหลีแอ   ประธานกรรมการ 

3.14 นายเจนณรงค์  พันทวี   รองประธานกรรมการ 
3.15 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
3.16 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช   กรรมการ 
3.17 นางสาวรักชนก  โสอินทร์   กรรมการ 
3.18 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 

  3.19 นายอรรถพล  พลวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรม “งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศ”  (จัดบริเวณใต้อาคาร 3) 

  3.20 นายพิชัย  บุญชูประภา   ประธานกรรมการ 
  3.21 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   รองประธานกรรมการ 

3.22 นายมะยาดี  ดาบู    กรรมการ 
3.23 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 

  3.24 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  3.25 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง สี เสียง  มีหน้าที่จัดเตรียมที่นั่ง ผูกผ้า จัดดอกไม้และติดป้ายงานในการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้สวยงาม เรียบร้อย ได้แก่ บริเวณศาลาพระครูวิภาตทีปกร บริเวณพ้ืนที่ใต้อาคาร ๓ และบริเวณ
พ้ืนที่ทางเดินขึ้นโรงเรียน รวมทั้งติดตั้ง ควบคุมระบบไฟและเครื่องเสียงให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย   

4.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ                            
4.2 นายณรงค์  ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ   
4.3 นายสุนทร  เหล่าอ้ัน    กรรมการ                                                                                                                                    
4.4 นายอาวุธ  จันทร์เมือง   กรรมการ 



4.5 นายพิชัย  บุญชูประภา   กรรมการ 
   4.6 นายภราดร  ไชยเขียว    กรรมการ 
  4.7 นายปรีชา  อิสสระ    กรรมการ 

4.8 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 
4.9 นายภานุวัฒน์  คงเจาะ   กรรมการ 
4.10 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   กรรมการ 
4.11 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการ 
4.12 นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์       กรรมการ 
4.13 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   กรรมการ 
4.14 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน   กรรมการ 
4.15 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ 
4.16 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์   กรรมการ 
4.17 นายฉัตรชัย  ทองหีต   กรรมการ 
4.18 นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ      กรรมการ 
4.19 นางสาวปัทมา  ใจชื่น   กรรมการ 
4.20 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ ์   กรรมการ 
4.21 นายสายัน จิตรรักษ์    กรรมการ 
4.22 นางสาวพิมพิไล  กัญญา   กรรมการ 
4.23 นายวีรภัทร  อินเนื่อง   กรรมการ 
4.24 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
4.25 นางสาวนวียา  ปักษิณ   กรรมการ 
4.26 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ 
4.27 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ 
4.28 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
4.29 นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
4.30 นางกรกมล  นาคบังเกิด   กรรมการ 
4.31 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
4.32 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
4.33 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ 
4.34 นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการ 
4.35 นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ   กรรมการ 
4.36 นายศักดิ์ชัย  แอกอ้วน   กรรมการ 
4.37 นางสาวสายทอง ชารักดี   กรรมการ 
4.38 นายอองซาน อาว พม่า   กรรมการ 
4.39 นางวินวินโซ ฟอง พม่า   กรรมการ 
4.40 นายไทน์  ซอ    กรรมการ 
4.41 นายอัม  ทูลลุย    กรรมการ 
4.42 นางติน  มาโชว์    กรรมการ 
4.43 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมการและเลขานุการ 
4.44 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



5. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารและภาชนะใส่อาหาร ส าหรับนักเรียนและคณะครู 
ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องดื่มและจัดเก็บอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

5.1 นางจ าเรียง  ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
  5.2 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง   รองประธานกรรมการ 
  5.3 นางสาวปาลินี  เพชรทอง   กรรมการ 
  5.4 นางสาวยุภาพร  บุญเทียม   กรรมการ 
  5.5 นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ 
  5.6 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   กรรมการ 
  5.7 นางสาวจีราวรรณ  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
  5.8 นางสาวยุพาพร  เกิดขุมทอง   กรรมการ 

5.9 นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์   กรรมการ 
  5.10 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ 
     5.11 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด   กรรมการ 
  5.12 นางสายฝน ราษีงาม    กรรมการ 
  5.13 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน   กรรมการ 
  5.14 นางสาวนิธิยา  ทองยวน   กรรมการ 
  5.15 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการ 
  5.16 นางสาวสุพรรษา  คล้ายอุดม   กรรมการ 
  5.17 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ   กรรมการ 
  5.18 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 

5.19 นางสาวธิติมา  เดชภักดี   กรรมการ 
5.20 นางสาวดาราราย  กัววงศ์   กรรมการ 
5.21 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ   
5.22 นางสาวสายทอง  ชารักดี   กรรมการ 
5.23 นางสาวชนกพร  ทองปาน   กรรมการและเลขานุการ 

  6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชา
ครู ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ประกอบด้วย 

6.1 นายอาวุธ  จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
6.2 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง    รองประธานกรรมการ 
6.3 นาย สัญชัย  พิกุลงาม    กรรมการ 
6.4 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   กรรมการ 
6.5 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดซุ้มส าหรับถ่ายรูป มีหน้าที่ ออกแบบ จัดวางสถานที่ซุ้มถ่ายรูป รวมทั้งควบคุมการ
จัดท าซุ้มถ่ายรูปของนักเรียนในแต่ละระดับ   
  7.1 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    ประธานกรรมการ 

7.2 นางสาวอัญชรีย์  มีแสดง   รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางอารมย์  เทพเกื้อ    กรรมการ    

  7.4 นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ 
  7.5 นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ   กรรมการ 
  7.6 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.1  จัดท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป 1 ซุ้ม 



7.7 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.2  จัดท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป 1 ซุ้ม 
7.8 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.4  จัดท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป 1 ซุ้ม 
7.9 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นม.5  จัดท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป 1 ซุ้ม 

  7.10 คณะกรรมการสภานักเรียน   จัดท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป 1 ซุ้ม 
8. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน  มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมนักเรียนระหว่างด าเนินการฝึกซ้อมพิธีมาลาบูชา

ครูและการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 8.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
 8.2 นายณรงค์  ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 
 8.3 นายนาวิน โพธิ์ศรี    กรรมการ 
 8.4 นายฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมการ 
 8.5 นายพิชัย  บุญชูประภา   กรรมการ 
 8.6 นายอรรถพล  พลวัฒน์   กรรมการ 
 8.7 นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    กรรมการและเลขานุการ 
 8.8 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมแบบประเมินผล รวบรวมข้อมูลการด าเนินการจัด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 และ
สรุปผลเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 

9.1 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร   ประธานกรรมการ 
9.2 นายธิรพงษ์  คงด้วง    รองประธานกรรมการ  
9.3 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
9.4 นางสาวอังคณา  ทองด า   กรรมการ 
9.5 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย   กรรมการและเลขานุการ 
9.6 นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
อย่างแท้จริง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 
 
                            (นายประยงค์   อินนุพัฒน์)  
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  ปีการศึกษา 2560 

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

(เวลา)   (กิจกรรม) 
08.00 น.  -เข้าแถวเคารพธงชาติ 
   -กิจกรรมลอดซุ้มธง (ตั้งแถวหน้า รร.เดินขึ้นมา) หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาเดินน านักเรียน 
08.30-08.50 น.  -พิธีกราบลาอาศิรวาท พระครูวิภาตทีปกร  

09.00-10.30 น.  -คณะครู นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณใต้อาคาร 3  
   -ประธานในพิธี (ผู้อ านวยการประยงค์ อินนุพัฒน์) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  
   -ตัวแทนนักเรียนกล่าวค ามาลาบูชาครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม 
   -ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน มอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

เรียนดีและนักเรียนกิจกรรมเด่น ของระดับชั้นม.3 และม.6 
-พิธีติดเข็มกลัดที่ระลึกโดยผู้บริหาร หัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.3 และ6 
-กิจกรรม “ผูกข้อมือสานสายใย ผสานใจศิษย์กับครู เคียงคู่รั้วท.พ.” 

10.30-12.30 น.  -กิจกรรม “อ าลาพี่ ด้วยใจรักมั่น สายสัมพันธ์น้องพ่ี ลูกทีปกร” 
   -กิจกรรมลอดซุ้มธง(ตั้งแถวหน้ารร.เดินขึ้นมา) ครูหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษาเดินน านักเรียน 
   -กิจกรรมการแสดงของม.3  ตัวแทนกล่าวค าอ าลาครูและพ่ีน้องนักเรียน 
   -กิจกรรมการแสดงของม.6  ตัวแทนกล่าวค าอ าลาครูและพ่ีน้องนักเรียน 
   -ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวอวยพรนักเรียน 
   -ตัวแทนสภานักเรียนกล่าวอ าลารุ่นน้องและรุ่นพ่ี 
   -กิจกรรมถ่ายรูปรวม  พบปะน้องพ่ีลูกทีปกร 
12.40 น.  -นักเรียนพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง (เฉพาะม.3 และม.6)  
13.00-16.00 น.  -กิจกรรมรับประทานอาหารเที่ยง 
   -ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (อ.ประยงค์  ด่วนเดิน) กล่าวเปิดงานเลี้ยงและให้โอวาทแก่นักเรียน 
   -ผู้ช่วยผู้อ านวยการ (อ.สมศักดิ์ นนท์เจริญ) กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 
   -การแสดงเปิดงานของชมรม To BE Number One 
   -การแสดงของนักเรียนระดับชั้นม.1  

-การแสดงของนักเรียนระดับชั้นม.2 
-ครูหัวหน้าระดับชั้นม.3 กล่าวความรู้สึกและอวยพรนักเรียน 

   -การแสดงของนักเรียนระดับชั้นม.4  
   -การแสดงของนักเรียนระดับชั้นม.5 

-ครูหัวหน้าระดับชั้นม.6 กล่าวความรู้สึกและอวยพรนักเรียน 
   -การแสดงจากวงดนตรี  
16.00 น.  -เสร็จสิ้นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู 

 

 

 

 


