
 
 

  ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี 002 / 2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม่  
......................................................................................................................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียนเป็นประจ าทุกปี ซึ่งกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีการศึกษา 2561 นี้  โรงเรียนได้ก าหนดให้จัดในวันศุกร์ท่ี 4 มกราคม 2562 และเพื่อให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีด าเนินการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1. นางเพียงแข   ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
1.2. นายประยงค์   ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ  
1.3. นายสมศักดิ์   นนท์เจริญ   กรรมการ 
1.4. นางสุลีพร   ดีทอง    กรรมการ 
1.5. นางจ าเรียง   ใจกว้าง    กรรมการ 
1.6. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   กรรมการ 
1.7. นายณรงค์   ศิริยงค์    กรรมการ 
1.8. นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
1.9. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
1.10. นายธิรพงษ์   คงด้วง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ มีหน้าท่ี  วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดขั้นตอนกิจกรรมพิธีการ  และช้ีแจง
ท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจตรงกันและใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

2.1. นายประยงค์   ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ   
2.2. นายณรงค์   ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 
2.3. นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ    กรรมการ 
2.4. นายปรีชา   อิสสระ    กรรมการ 
2.5. นายนาวิน   โพธิ์ศรี    กรรมการ 
2.6. นายอรรถพล   พลวัฒน ์   กรรมการ 
2.7. นางเดชศรี   สุวิรัตน์    กรรมการ 
2.8. นายฉัตรชัย   ทองหีต    กรรมการ 
2.9. นางอังคณา   จงรักวิทย์   กรรมการ 
2.10. นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย    กรรมการ 
2.11. นาสาวนิธิยา   ทองยวน    กรรมการ 
2.12. นายวุฒินนัท์   จันทร์นพรัตน ์   กรรมการ 
2.13. นายชวลิต   กรัดภิรมย์   กรรมการ 
2.14. นางสาวนฤมล   สาริขา    กรรมการ 
2.15. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
2.16. นายธิรพงษ์   คงด้วง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้าท่ี จัดเตรียมเก้าอี้ โต๊ะส าหรับพิธีท าบุญตักบาตรบริเวณหน้าเสาธง และ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ แสง สี เสียงในการจัดสถานท่ีบริเวณหอประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และมี
ความเหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

3.1. นายประยงค์   ด่วนเดิน     ประธานกรรมการ 
3.2. นายณรงค์   ศิริยงค์     รองประธานกรรมการ 
3.3. นายสุนทร   เหล่าอั้น     กรรมการ 
3.4. นายสุรศักด์ิ   ศรีขวัญ     กรรมการ 
3.5. นายภราดร   ไชยเขียว    กรรมการ 
3.6. นายปรีชา   อิสสระ     กรรมการ 
3.7. นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ     กรรมการ 
3.8. นายฉัตรชัย   ทองหีต     กรรมการ 
3.9. นายเดชศรี   สุวิรัตน์     กรรมการ 
3.10. นายพิชัย  บุญประภา    กรรมการ 
3.11. นายอภิเดช   จิตรมุ่ง     กรรมการ 
3.12. นายอรรถพล   พลวัฒน ์    กรรมการ 
3.13. นายเจนณรงค์   พันทวี     กรรมการ  
3.14. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข     กรรมการ 
3.15. นายสายัน   จิตรรักษ์     กรรมการ 
3.16. นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง    กรรมการ  
3.17. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว    กรรมการ 
3.18. นางสาวชนกพร   ทองปาน    กรรมการ 
3.19. นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์    กรรมการ 
3.20. นางสาวปัทมา   ใจช่ืน     กรรมการ 
3.21. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ    กรรมการ 
3.22. นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ    กรรทการ 
3.23. นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน    กรรมการ 
3.24. นางสาวรักชนก   โสอินทร์     กรรมการ 
3.25. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์    กรรมการ 
3.26. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน     กรรมการ 
3.27. นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม    กรรมการ 
3.28. นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ ์    กรรมการ 
3.29. นางสาวนวียา   ปักษิณ     กรรมการ 
3.30. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน     กรรมการ 
3.31. นางสายฝน   ราษีงาม     กรรมการ 
3.32. นางสาวพิมพิไล  กัญญา     กรรมการ 
3.33. นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง    กรรมการ 
3.34. นางนฤมล   ทิพย์พินิจ    กรรมการ 
3.35. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน    กรรมการ 
3.36. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช    กรรมการ 
3.37. นางสาววันวิสาข์  สืบ     กรรมการ 
3.38. นางอัญวรี์   หนูอุไร     กรรมการ 
3.39. นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว    กรรมการ 



3.40. นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์    กรรมการ 
3.41. นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์     กรรมการ 
3.42. นายจตุรงค์   ขุนปักษี     กรรมการ 
3.43. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการ 
3.44. นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร     กรรมการ 
3.45. นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล     กรรมการ 
3.46. นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ    กรรมการ 
3.47. นางสาวกันหทัย  ใจกว้าง     กรรมการ 
3.48. นักการภารโรง      กรรมการ 
3.49. คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
3.50. นายธิรพงษ์   คงด้วง     กรรมการและเลขานุการ 
3.51. นายชวลิต   กรัดภิรมย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดของขวัญ มีหน้าท่ีรับลงทะเบียนของขวัญ เตรียมสลากของขวัญ  จับสลากและส่งมอบ

ของขวัญแก่นักเรียน ประกอบด้วย 
4.1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง     ประธานกรรมการ 
4.2. นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์    รองประธานกรรมการ 
4.3. นางสาวปาลินี   เพชรทอง    กรรมการ 
4.4. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน     กรรมการ 
4.5. นางอารมย์   เทพเกื้อ     กรรมการ 
4.6. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์    กรรมการ 
4.7. นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล    กรรมการ 
4.8. นางสาวกรธิดา   กิมาคม     กรรมการ 
4.9. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์    กรรมการ 
4.10. นางยุพาพร   เกิดขุมทอง    กรรมการ 
4.11. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม     กรรมการ 
4.12. นางสาวพัชริณี   สมผล     กรรมการ 
4.13. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ    กรรมการ 
4.14. นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป    กรรมการ 
4.15. นางสาวคุณากร   วาณิชย์เจริญ    กรรมการ 
4.16. นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด     กรรมการ 
4.17. นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย     กรรมการ 
4.18. นางสาวนฤมล   สาริขา     กรรมการ 
4.19. นายวุฒินนัท์  จันทร์นพรัตน ์    กรรมการและเลขานุการ 
4.20. นางสาวนิธิยา   ทองยวน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 



5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับพิธีการและควบคุมกิจกรรมต่างๆในวันขึ้นปีใหม่ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

- พิธีท าบุญตักบาตร  ประกอบด้วย  
5.1. นายประยงค์   ด่วนเดิน     ประธานกรรมการ 
5.2. นายอรรถพล   พลวัฒน ์    รองประธานกรรมการ 
5.3. นางฉัตรชัย   ทองหีต     กรรมการ 
5.4. นายเดชศรี   สุวิรัตน์     กรรมการ 
5.5. นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ     กรรมการ 
5.6. นายปรีชา   อิสสระ     กรรมการ 
5.7. คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
5.8. นายนาวิน   โพธิ์ศรี     กรรมการและเลขานุการ 

- กิจกรรมTPP สวัสดีปีใหม่  ได้แก่ การร้องเพลงประสานเสียงพรปีใหม่  การประกวดทูตเด็กดีศรีทีปกร  
และการแสดงดนตรีต้อนรับปีใหม่  ประกอบด้วย 
   5.8  นายประยงค์   ด่วนเดิน     ประธานกรรมการ 
 5.9  นายวุฒินนัท์   จันทร์นพรัตน ์    รองประธานกรรมการ 
   5.10 นายธิรพงษ์   คงด้วง     กรรมการ 
   5.11     นางสาวนิธิยา   ทองยวน     กรรมการ 
 5.12 นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย     กรรมการ 
 5.13 นางอังคณา  จงรักวิทย์    กรรมการ 
 5.14    นายชวลิต   กรัดภิรมย์    กรรมการ 
   5.15  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง     กรรมการ 
 5.16 นายพิชัย   บุญชูประภา    กรรมการ 
 5.17   คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
 5.18  นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร มีหน้าท่ี ท าเกียรติบัตรให้ส าหรับครูดีในดวงใจ ครูที่ปรึกษาดีเด่น ครูเวร
ประจ าวันดีเด่นและทูตเด็กดีศรีทีปกร  ประกอบด้วย 

6.1. นางสาวนิธิยา   ทองยวน     ประธานกรรมการ 
6.2. นางอังคณา   จงรักวิทย์    รองประธานกรรมการ 
6.3. นางสาวนฤมล   สาริขา     กรรมการ 
6.4. นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย      กรรมการและเลขานุการ 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพ ตลอดการด าเนินการของกิจกรรม ประกอบด้วย 
7.1. นายสัญชัย   พิกุลงาม     ประธานกรรมการ 
7.2. นายอาวุธ   จันทร์เมือง    รองประธานกรรมการ 
7.3. นายอมรพล   เรืองจันทร์    กรรมการ 
7.4. นายวรวิทย์   บุญทัน     กรรมการ 
7.5. นายสุเมฆ  ประจ าเมือง    กรรมการ 
7.6. นายสุภิญญา  ศรีวิไล     กรรมการ 
7.7. นายพุทธภรณ์   นามบุญตา    กรรมการ 
7.8. นายรัตนมงคล   ค าลือ     กรรมการ 
7.9. นางสาววีรวรรณ  สุมาลุย์     กรรมการ 



7.10. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม     กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 8.1  นายณรงค์   ศิริยงค์    ประธานกรรมการ 
 8.2  นายสุรศักด์ิ   ศรีขวัญ    รองประธานกรรมการ 
 8.3  นายนาวิน   โพธิ์ศรี    กรรมการ 
 8.4 นายฉัตรชัย   ทองหีต    กรรมการ 
 8.5 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 

8.6 นายปรีชา   อิสสระ    กรรมการ 
8.7 นายธิรพงษ์   คงด้วง    กรรมการ 
8.8 นายชวลิต   กรัดภิรมย์   กรรมการ 
8.9 นายวุฒินันท์   จันทร์นพรัตน์   กรรมการ 
8.10 นายอรรถพล  พลวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ 
 

9. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล มีหน้าท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่   
ประกอบด้วย 

9.1. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   ประธานกรรมการ 
9.2. นางสาวนิธิยา   ทองยวน    กรรมการ 
9.3. นายวุฒินนัท์   จันทร์นพรัตน ์   กรรมการ 
9.4. นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย    กรรมการ 
9.5. นางสาวนฤมล   สาริขา    กรรมการ 
9.6. นายธิรพงษ์   คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  2  มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
                            
                                               (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 

                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อรับปีใหม่ 

เวลา 07.40 – 08.10 น.  กิจกรรมหน้าเสาธง 
 08.10 – 09.00 o.  กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
 09.00 – 09.10 น.  ผู้อ านวยการกล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะครูและนักเรียน 
 09.10 – 09.20 น.  อ.ประยงค์  ด่วนเดิน  กล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะครูและนักเรียน 
 09.20 – 12.00 น.  นักเรียนท ากิจกรรมร่วมกับครูที่ปรึกษาในห้องเรียน 
 12.00 – 12.30 น.  นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียน 

12.30 – 12.45 น.  นักเรียนพร้อมกันหน้าเสาธง 
13.00 น.   นักเรียนทุกระดับช้ันพร้อมกนัท่ีหอประชุม 

 13.00 – 13.20 น.   พิธีเปิด งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  (ผอ.เพียงแข  ชิตจุ้ย)    
     ร้องเพลงประสานเสียง พรปีใหม่  
 13.20 – 13.30 น.  ชมการแสดงวงดนตรี  โฟล์คซอง  
 13.30 – 14.00 น.  การประกวดTPP Ambassador 2018 ทูตเด็กดีศรีทีปกร (ช่วงท่ี 1) 
 14.00 – 14.30 น.  ชมการแสดงดนตรีของนักเรียนช้ันม.1 และ ม.2 
 14.30 – 15.20 น.   ประกาศผลประกวดTPP Ambassador 2018 ทูตเด็กดีศรีทีปกร  
 15.20 – 16.20 น.   ชมการแสดงดนตรีการวงต่างๆ 
 16.20 – 16.30 น.  พิธีปิดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 

**ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 
 
 
 
 
 


