
 
 
 
  
 

ค ำส่ังโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี   005 /2562 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันครู ครั้งท่ี 63 พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------------  

 ด้วย สมำคมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้มี
ก ำหนดกำรจัดงำนวันครู ครั้งท่ี 63 พ.ศ. 2562 โดยใช้สถำนท่ีหอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ ในวันท่ี 
16 มกรำคม 2562 โดยทำงโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำต้องด ำเนินกำรจัดเตรียมควำมพร้อม และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันครู ท้ังด้ำนสถำนท่ี ด้ำนกิจกรรมระหว่ำงกำรจัดงำน และกำรบริหำรก ำลัง
บุคลำกรในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆให้บรรลุผลส ำเร็จ  

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีควำมพร้อม และมีควำมสะดวกต่อ
กำรจัดงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันครู ครั้งท่ี 63 พ.ศ. 2562
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 1.1 นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำร รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร รองประธำน 
 1.4 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป กรรมกำร 
 1.5 นำงสุลีพร  ดีทอง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
 1.6 นำยณรงค์  ศิริยงค์  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
 1.7 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร กรรมกำร 
 1.8 นำงจ ำเรียง  ใจกว้ำง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.9 นำงสำวมำสีเต๊ำะ  ซอมัด เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับดูแลและติดตำมให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 2.1 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำยประยงค์  ด่วนเดิน รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำยณรงค์  ศิริยงค์ กรรมกำร 
 2.4 นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ กรรมกำร 
 2.5 นำยภรำดร  ไชยเขียว กรรมกำร 
 2.6 นำยนำวิน  โพธิ์ศรี กรรมกำร 
 2.7 นำยพิชัย  บุญชูประภำ กรรมกำร 



 2.8 นำยอำวุธ  จันทร์เมือง กรรมกำร 
 2.9 นำยภำนุวัฒน์  คงเจำะ กรรมกำร 
 2.10 นำยสัญชัย  พิกุลงำม กรรมกำร 
 2.11 นำยสุนทร  เหล่ำอั้น กรรมกำร 
 2.12 นำยปรีชำ  อิสสระ กรรมกำร 
 2.13 นำยสำยัน  จิตรรักษ์ กรรมกำร 
 2.14 นำยอิศรเกษม  สีหะวงษ์ กรรมกำร 
 2.15 นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมกำร 
 2.16 นำยอรรถพล  พลวัฒน ์ กรรมกำร 
 2.17 นำยธิรพงษ์  คงด้วง กรรมกำร 
 2.18 นำยจตุรงค์  ขุนปักษี กรรมกำร 
 2.19 นำยฉัตรชัย  ทองหีต กรรมกำร 
 2.20 นำงสำวจุฑำมำส  ซุ่นห้วน กรรมกำร 
 2.21 นำงสำวอุไรวรรณ  จันทร์เมือง กรรมกำร 
 2.22 นำงสำวสำลีรัตน์  ทองขำว กรรมกำร 
 2.23 นำงอำรมย์  เทพเกื้อ กรรมกำร 
 2.24 นำงสำวปัทมำ  ใจช่ืน กรรมกำร 
 2.25 นำงสำวฉันทลักษณ์  ทำนทน กรรมกำร 
 2.26 นำงสำวกุลธิดำ  ฉิมคล้ำย กรรมกำร 
 2.27 นำงสำวนฤมล  สำริขำ กรรมกำร 
 2.28 นำงสำวจันธิรัตน์  หมำนจิตร กรรมกำร 
 2.29 นำงสำววันวิสำข์  สืบ กรรมกำร 
 2.30 นำงสำวสุวัยดำ  ง๊ะสมัน กรรมกำร 
 2.31 นำงอัญวีณ์  หนูอุไร กรรมกำร 
 2.32 นำงสำวจันทร์จิรำ  บุญปติ กรรมกำร 
 2.33 นำงกรกมล  นำคบังเกิด กรรมกำร 
 2.34 นำงสำวนันทรัตน์  อนุกูล กรรมกำร 
 2.35 นำงนฤมล  ทิพย์พินิจ กรรมกำร 
 2.36 นำงสำวดำรำรำย  กัววงศ์ กรรมกำร 
 2.37 นำงสำวอมรทิพย์  จิตรอำรีย์ กรรมกำร 
 2.38 นำงสำวทิฆัมพร  ออมสิน กรรมกำร 
 2.39 นำงสำวจิรำรัตน์  ตรีรัตนพันธุ์ กรรมกำร 
 2.40 นำงสำวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมกำร 
 2.41 นำยศักดิ์ชัย  แอกอ้วน กรรมกำร 
 2.42 นำยตัน  โซไท่ กรรมกำร 
 2.43 นำยอองซำน อำว พม่ำ กรรมกำร 
 2.44 นำงสำวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนท่ี แสง เสียง จัดฉำกเวที ด ำเนินกำรจัดเตรียมสถำนท่ีเกี่ยวกับพิธีกำรทำง
ศำสนำ โต๊ะหมู่บูชำ อำสนสงฆ์ ขันน้ ำมนต์ สำยมงคล จ ำนวน 9 รูป จัดหำพระบรมสำทิสลักษณ์พระบำทสมเด็จ



พระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลท่ี.6) พร้อมกรวยและเครื่องรำชสักกำระ จัดและตกแต่งหอประชุม จัดสถำนท่ี
ประกอบพิธีบูชำบูรพำจำรย์ จัดหำและตกแต่งแท่นส ำหรับประธำนและผู้กล่ำวรำยงำน จัดหำและตกแต่งพิธีจุด
เทียนมงคลบูชำครู จัดหำท่ีนั่งครูอำวุโส จัดเตรียมติดต้ังเครื่องเสียงประกอบพิธี จัดโต๊ะลงทะเบียน จัดโต๊ ะ
รำยงำนตัวของครู และจัดเตรียมเก้ำอี้ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ ครูผู้มำร่วมพิธีบูชำบูรพำจำรย์ ให้เพียงพอ พร้อม
ท้ังจัดโต๊ะส ำหรับวำงของขวัญของรำงวัล และด ำเนินกำรจัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับงำนเล้ียงกลำงคืน จัดท ำช่อ
ดอกไม้ส ำหรับประธำนในพิธี ครูอวุโส แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ำร่วมพิธี และจัดท ำปูเก้ส ำหรับครูใหม่ 
 
3. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 3.1 นำงสำวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำงยุพำพร  เกิดขุมทอง รองประธำนกรรมกำร 
 3.3 นำงสำวอภิชญำ  ฤทธิ์พันธ์ กรรมกำร 
 3.4 นำงสำวจิรำภรณ์  ทลิกรรณ์ กรรมกำร 
 3.5 นำงอำรีรัตน์  คล้ำยอุดม กรรมกำร 
 3.6 นำงอังคณำ  จงรักวิทย ์ กรรมกำร 
 3.7 นำงสำวปำลินี  เพชรทอง กรรมกำร 
 3.8 นำงสำวคุณำกร  วำนิชย์เจริญ กรรมกำร 
 3.9 นำงสำวนิธิยำ  ทองยวน กรรมกำร 
 3.10 นำงสำวปฐมพร  เกตุก ำพล กรรมกำร 
 3.11 นำงสำวสำยฝน  รำษีงำม กรรมกำร 
 3.12 นำงสำวพรรณธิดำ  ภูริวิทยำธีระ กรรมกำร 
 3.13 นำงสำวนิตยำพร  จันทร์ประสิทธิ์ กรรมกำร 
 3.14 นำงสำวเกศวรำ  ศรีพิบูลย์ กรรมกำร 
 3.15 นำงสำวกันต์หทัย  ใจกว้ำง กรรมกำร 
 3.16 นำยเจนณรงค์  พันทวี กรรมกำร 
 3.17 นำยวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ กรรมกำร 
 3.18 นำงอองซำน  อ่ำวพม่ำ กรรมกำร 
 3.19 นำงวินวินโซ ฟอง พม่ำ  กรรมกำร 
 3.20 นำงติน  มำโชว์ กรรมกำร 
 3.21 นำงสิริกำนต์  บัวคง กรรมกำร 
 3.22 นำงสำวชนกพร  ทองปำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนท่ีรับประทำนอำหำรว่ำง ติดต่อประสำนงำน ดูแล บริกำรอำหำรและเครื่องด่ืม
ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติและแขกผู้เข้ำร่วมพิธี โดยจัดเตรียมอำหำรและดูแลอำหำรในช่วงงำนเล้ียงสังสรรค์ 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 4.1 นำงจ ำเรียงใจ  กว้ำง ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงสุลีพร  ดีทอง รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำงสำวรักชนก  โสอินทร์ กรรมกำร 
 4.4 นำงสำวยุพำพร  บุญเทียม กรรมกำร 
 4.5 นำงสำวพัชริณี  สมผล กรรมกำร 



 4.6 นำงสำววิภำวรรณ  วิชัยดิษฐ์ กรรมกำร 
 4.7 นำงสำวนวียำ  ปักษิณ กรรมกำร 
 4.8 นำงสำวมำสีเต๊ำะ  ซอมัด กรรมกำร 
 4.9 นำงสำวจีรำวรรณ  เพ็ชรรัตน์ กรรมกำร 
 4.10 นำงสำวจิรำพร  บุญเหลือ กรรมกำร 
 4.11 นำงสำวอัญชรีย์  มีแสง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ ให้กำรต้อนรับประธำนในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้ำร่วมพิธี จัดเตรียมและบริกำรอำหำร (ชำ 
กำแฟ ขนม น้ ำด่ืม)  
 
5. คณะกรรมการฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 5.1 นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย ประธำนกรรมกำร 
 5.2 นำยประยงค์  ด่วนเดิน รองประธำนกรรมกำร 
 5.3 นำยสมศักดิ์  นนท์เจริญ รองประธำนกรรมกำร 
 5.4 นำงจันทร์นิพำ  ขวยไพบูลย์ กรรมกำร 
 5.5 นำงสุลีพร  ดีทอง  กรรมกำร 
 5.6 นำยณรงค์  ศิริยงค์  กรรมกำร 
 5.7 นำยจงรักษ์  บ ำรุงวงศ์  กรรมกำร 
 5.8 นำงจ ำเรียง  ใจกว้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.9 นำงสำวพิมพิไล  กัญญำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ ประสำนขอรำยช่ือครูดีศรีสมุย ของแต่ละโรงเรียน จัดท ำเกียรติบัตรครูดีศรีสมุยและท ำพิธีมอบ
เกียรติบัตร และจัดหำดอกไม้ให้แก่โรงเรียนและครูท่ีได้รับรำงวัลระดับชำติ 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 6.1 นำยนำวิน  โพธิ์ศรี ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำยเอกชัย  อะหลีแอ รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำงสำวฉันทลักษณ์  ทำนทน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ  พิธีบูชำบูรพำจำรย์ ตำมก ำหนดกำรให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป จัดหำปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกพระสงฆ์ในกำรรับ-
ส่งพระสงฆ์ จัดเตรียมพิธีกำร รวมไปถึงช้ีแจง และด ำเนินกำรในพิธีต่ำง ๆ ก ำกับ / น ำ / อ ำนวยกำร ให้กิจกรรม 
รำยกำรหรือ พิธีกำรต่ำง ๆ ด ำเนินกำรไปให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
7. ฝ่ายงานเลี้ยงกลางคืน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 7.1 นำงสำวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำงสำวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช รองประธำนกรรมกำร 
 7.3 นำงสำวภมร  สุขศรีแก้ว กรรมกำร 
 7.4 นำงสำวนัฐนรี พันธ์พงศ์ กรรมกำร 
 7.5 นำยวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์ กรรมกำร 
 7.6 นำยจตุรงค์  ขุนปักษี กรรมกำร 
 7.7 นำยอิสรเกษม  สีหะวงษ์ กรรมกำร 



 7.8 นำงสำวอัญวีณ์  หนูอุไร กรรมกำร 
 7.9 นำงสำวปรมำภรณ์  พรหมประทีป กรรมกำร 
 7.10 นำงสำวพิมพิไล  กัญญำ กรรมกำร 
 7.11 นำยชวลิต  กรัดภิรมย์ กรรมกำร 
 7.12 นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง กรรมกำร 
 7.13 นำยเอกชัย  อะหลีแอ กรรมกำร 
 7.14 นำยศรีสุวรรณ  บรมสุข กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่  ก ำหนดรูปแบบงำนเล้ียงกลำงคืน เตรียมควำมพร้อมและเป็นตัวแทนกำรแสดงในงำนเล้ียง
กลำงคืน ประสำนงำนเรื่องกำรแสดงบนเวที ควบคุม จัดระเบียบชุดกำรแสดงของโรงเรียน จัดเตรียมกำรแสดง 
ของขวัญ ของรำงวัล รวมไปถึงกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 8.1 นำยอำวุธ  จันทร์เมือง ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำยอมรพล  เรืองจันทร์ กรรมกำร 
 8.3 นำยวรวิทย์  บุญทัน กรรมกำร 
 8.4 นำงสำวสุภิญญำ  ศรีวิไล กรรมกำร 
 8.5 นำยรัตนมงคล  ค ำลือ กรรมกำร 
 8.6 นำยพุทธพร  งำมบุญตำ กรรมกำร 
 8.7 นำยสัญชัย  พิกุลงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่  บันทึกภำพกิจกรรมข้ันตอนพิธีกำรต่ำงๆ พร้อมรวบรวมภำพถ่ำยลงในเว็บไซต์โรงเรียนและเพจ
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ และส่งภำพให้ฝ่ำยประเมินผลด ำเนินกำร 
 
9. ฝ่ายจัดระบบจราจร ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 9.1 นำยณรงค์  ศิริยงค์ ประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำยอภิเดช  จิตรมุ่ง รองประธำนกรรมกำร 
 9.3 นักศึกษำวิชำทหำร กรรมกำร 
 9.4 นำยณพงษ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์ กรรมกำร 
 9.5 นำยสุทิน  ช่วยแก้ว กรรมกำร 
 9.6 นำยเดชศรี  สุวิรัตน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ จัดระเบียบจรำจรให้เพื่อกำรสัญจรเข้ำออกโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และอ ำนวย
ควำมสะดวกสถำนท่ีจอดรถให้อยู่ในสถำนท่ีๆเหมำะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 10.1 นำงสุลีพร  ดีทอง ประธำนกรรมกำร 
 10.2 นำงสำวพัชริณี  สมผล รองประธำนกรรมกำร 
 10.3 นำงสำวยุพำพร  บุญเทียม กรรมกำร 
 10.4 นำงสำวรักชนก  โสอินทร์ กรรมกำร 
 10.5 นำงสำวปรมำภรณ์ พรหมประทีป กรรมกำรและเลขำนุกำร 



 มีหน้าที่ จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำย และรำยงำนผลกำรรับ-จ่ำย ให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนได้รับทรำบ  
ประสำนงำนกับหน่วยงำนท่ีสนับสนุนจำกจัดงำนวันครู 
 
11. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 11.1 นำยภรำดร  ไชยเขียว ประธำนกรรมกำร 
 11.2 นำงสำวจิรำพร  บุญเหลือ รองประธำนกรรมกำร 
 11.3 นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที่ จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมร่วมกิจกรรมท่ีมีต่อ
กิจกรรมงำนวันครูครั้งท่ี 63 สรุปและรำยงำนให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ และผู้เกี่ยวข้องทรำบ  
 
  ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และบังเกิดผลดี
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน หำกมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและผู้
เกี่ยวข้อทรำบ เพื่อแก้ไขปัญหำต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี           4  มกรำคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (นำงเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
 โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดงานวันครู 
คร้ังที่ ๖๓ ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

วันพุธที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

***************************************** 
๐๗.๐๐ น. - คณะกรรมกำรจัดงำน  คณะครู  แขกผู้มีเกียรติ  ลงทะเบียนท่ีหอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์

พิทยำ และรับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงอำหำร(น้ ำชำ กำแฟ ขนม) 
๐๘.๑๕ น.  - คณะกรรมกำรจัดงำน  คณะครู  แขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกันท่ีหอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์
พิทยำ 
๐๘.๓๐ น. - ว่ำท่ีร้อยตรี กิตติภพ  รอดดอน นำยอ ำเภอเกำะสมุย ประธำนในพิธี เดินทำงมำถึงบริเวณจัด

งำนครูทุกคนยืนตรง ***บรรเลงเพลงมหำฤกษ์โดยวงโยธวำทิต***โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
๐๘.๔๕ น. - เริ่มพิธีกำรทำงศำสนำ  
 *** บรรเลงเพลงสำธุกำร โดยชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

o ประธำนในพิธีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย  
o พิธีกรฝ่ำยสงฆ์น ำอำรำธนำศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์  
o ถวำยภัตตำหำรและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนำแล้วเดินทำงกลับ 

๐๙.๑๕ น. พิธีกร เรียนเชิญประธำนในพิธี  
o น้อมเกล้ำฯ ถวำยเครื่องรำชสักกำระพระบรมสำทิสลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี ๖ 
 - ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี น ำโดยวงโยธวำทิตโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
๐๙.๓๐ น. - เริ่มพิธีร ำลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ 

o นำงมะลิ สำยทอง อดีตครูโรงเรียน ท.๑ วัดละไม จุดเทียนบูชำบูรพำจำรย์  
o นำยเสนีย์ ใจเย็น ท่ีปรึกษำสมำคมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ.เกำะสมุย  อ่ำน

โองกำรอันเชิญบูรพำจำรย์ 
o นำงจิรวรรณ คุ้มพร้อม ส ำลีพันธ์ ผอ.โรงเรียนเกำะสมุย อ่ำนน ำสวดค ำฉันท์ระลึกถึง

พระคุณบูรพำจำรย์ 
 - พิธีกรเชิญผู้เข้ำร่วมพิธียืนสงบนิ่งไว้อำลัยบูรพำจำรย์ผู้ล่วงลับ ๑ นำที  

o นำยประยงค์  ด่วนเดิน ครูโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำกล่ำวน ำถวำยสัตย์ปฏิญำณ   
o นำยอำนนท์ แข็งแรง ผอ.ส ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครเกำะสมุย อ่ำน “สำรวันครู” 

ของนำยกรัฐมนตรี  
o นำยสมยศ โชคสถำพร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ท. ๒ วัดสระเกศอ่ำน “สำรวันครู” ของ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
๑๐.๓๐ น.       - พิธีกร เรียนเชิญประธำนขึ้นบนเวที และเรียนเชิญนำงเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ทีปรำษฎร์พิทยำ กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำนวันครู ครั้งท่ี ๖๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ ต่อประธำนในพิธี   
 - ชมกำรแสดงของชุมนุมนำฏศิลป์โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ (ซำวด์ดนตรีประกอบ) 
 
๑๑.๐๐ น. - เริ่มพิธีคำรวะครูอำวุโส 
  - พิธีมอบพวงมำลัยครูอำวุโส 
  - ตัวแทนครูอำวุโสให้โอวำทคณะครู  และแขกผู้มำร่วมงำนวันครู 



๑๑.๑๕ น. - นำยมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์
ธำนีเขต 1 ในพิธีมอบประกำศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ     

               *** ชุมนุมดนตรีไทยบรรเลงเพลงครูดีในดวงใจ 
o เกียรติบัตรแก่ครูและโรงเรียนท่ีมีผลงำนดีเด่นระดับชำติ 
o เกียรติบัตร “ครูดีศรีสมุย” 

  - อ่ำนท ำนองเสนำะ“ใครคือครู ครูคือใคร” โดยนักเรียนโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
  - ร้องเพลงประสำนเสียง “พระคุณท่ีสำม” โดยนักเรียนโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ (ซำวด์ดนตรี
ประกอบ) 
 - ประธำนในพิธีกล่ำวค ำปรำศรัย  
  - ประธำนในพิธีเดินทำงกลับ 
๑๑.๔๕ น. - เสร็จส้ินกิจกรรมวันครูช่วงเช้ำ 
๑๗.๐๐ น. - คณะกรรมกำรจัดงำน  คณะครู  แขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกันท่ีหอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์
พิทยำ 
๑๗.๓๐ น.        - พิธีกร เรียนเชิญประธำน นำยรำมเนตร  ใจกว้ำง นำยกเทศมนตรีนครเกำะสมุย  
    ขึ้นบนเวที และเรียนเชิญนำงเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ    
    กล่ำวรำยงำนกำรจัดกิจกรรมช่วงเย็นต่อประธำนในพิธี  
  - ประธำน นำยรำมเนตร  ใจกว้ำง กล่ำวเปิดงำน 
๑๘.๐๐ น. - ร่วมรับประทำนอำหำรพร้อมกัน 
๑๙.๐๐ น. - เริ่มกิจกรรมกลำงคืน 
  ๑. กำรแสดงบนเวที จ ำนวน ๖ ชุด 
  ๒. จับฉลำกของขวัญ 
  ๓. ร ำวงเวียนครก 
  ๔. กิจกรรมพบปะสังสรรค์ 
๒๓.๐๐ น. - ตัวแทนครู กล่ำวปิดงำน 
๒๔.๐๐ น.  - เสร็จส้ินกิจกกรมงำนวันครู ครั้งท่ี ๖๓ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 
 

.............................................. 
 
หมำยเหตุ   ๑. ก ำหนดกำรสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 ๒. กำรแต่งกำย  - ช่วงเช้ำแต่งกำยด้วยชุดสุภำพ/ชุดทีมโรงเรียน 
  - ช่วงบ่ำยแต่งกำยด้วยชุดแฟนซี (โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำตีมคำวบอย) 
 
 
 
 
 
 


