
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  035 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

      
       ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ  6 ในวันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ต้ังแต่เวลา 08.00–16.00 น. ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวนี้ 
ตามวันและเวลาท่ีก าหนด โดยขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 

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

  1.5 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู คศ. 2  กรรมการ 
  1.6 นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ครู คศ. 3  กรรมการ 
  1.7 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ. 3  กรรมการ 

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

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ  มีหน้าท่ีวางแผนการด าเนินการ  ประสานงานกับคณะกรรมการทุก
ฝ่าย เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 2.1 นายประยงค์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
 2.2 นายณรงค์  ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายสุนทร  เหล่าอั้น    กรรมกการ 
 2.4 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
 2.5 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ    กรรมการ 
 2.6 นายปรีชา อิสสระ    กรรมการ 
 2.7 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 
 2.8 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการ 
 2.9 นางสาวนิธิยา ทองยวน   กรรมการ 
 2.10 นายฉัตรชัย  ทองหีต   กรรมการ 
 2.11 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 



 

 2.12 นางอังคณา  จงรักวิทย์   กรรมการ 
 2.13 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
 2.14 นางสาวนฤมล   สาริขา   กรรมการ 
 2.15 นายเขนยา  นวการพิศุทธิ์   กรรมการ 
 2.16 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 
 2.17 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าท่ี  จัดท าก าหนดการ ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนทราบ 
รวมท้ังด าเนินการเป็นพิธีกร ควบคุมกิจกรรม การแสดงให้เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด และฝึกซ้อมนักเรียนส าหรับ
พิธีการหรือกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 -พิธี “ลอดซุ้มธงทะเลทอง” (จัดบริเวณหน้าประตูโรงเรียน – ลานหน้าเสาธง) 
  3.1 นายฉัตรชัย  ทองหีต    ประธานกรรมการ 
  3.2 นายอรรถพล  พลวัฒน์   รองประธานกรรมการ 
  3.3 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 
  3.4 นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการ 
  3.5 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
  3.6 ครูที่ปรึกษาระดับช้ันม.3 และ ม.6 ทุกท่าน กรรมการ 
  3.7 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 -พิธี “กราบลาอาศิรวาท พระครูวิภาตทีปกร” (จัดบริเวณลานหน้าซุ้มพระครู) 
  3.8 นายประยงค์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
  3.9 นายณรงค์ ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 
  3.10 นายปรีชา  อิสสระ    กรรมการ 
  3.11 นายศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมการ 
  3.12 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการและเลานุการ 
 
 -พิธี “มาลาบูชาครู” (จัดบริเวณหอประชุม) 
  3.13 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   ประธานกรรมการ 
  3.14 นายธิรพงษ์  คงด้วง    รองประธานกรรมการ 
  3.15 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล   กรรมการ 
  3.16 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการ 
  3.17 นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป  กรรมการ 
  3.18 นางอังคณา  จงรักวิทย์   กรรมการ 
  3.19 นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน   กรรมการ 
  3.20 นางสาวกรกมล  กุลทอง   กรรมการ 
  3.21 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์   กรรมการและเลขานุการ 



 

 - พิธี “อ าลาสถาบัน สายสัมพันธ์น้องพี่ ลูกทีปกร” (จัดบริเวณลานหน้าเสาธง) 
  3.22 นายเอกชัย  อะหลีแอ   ประธานกรรมการ 
  3.23 นายเจนณรงค์  พันทวี   รองประธานกรรมการ 
  3.24 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   กรรมการ 
  3.25 นางสาวรักชนก  โสอินทร์   กรรมการ 
  3.26 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน   กรรมการ 
  3.27 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช   กรรมการ 
  3.28 นางสาวฑิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ 
  3.29 นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ 
  3.30 นายอรรถพล  พลวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 - กิจกรรม “งานเลี้ยง สายสัมพันธ์วันปัจฉิม” (จัดบริเวณหอประชุม) 
  3.31 นายเดชศรี  สุวิรัตน์    ประธานกรรมการ 
  3.32 นายพิชัย  บุญชูประภา   รองประธานกรรมการ 
  3.33 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
  3.34 นางสาวนิธิยา  ทองยวน   กรรมการ 
  3.35 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ 
  3.36 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
  3.37 นางสาวจันธิรัตน์  หมายจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเคร่ืองเสียง  มีหน้าท่ี จัดท าป้ายงาน จัดสถานท่ีบริเวณหอประชุม 
พื้นท่ีทางเดินขึ้นโรงเรียน ลานกิจกรรมหน้าเสาธง บริเวณซุ้มพระครู วิภาตทีปกรให้สวยงาม ติดต้ังและควบคุม
ระบบไฟ เครื่องเสียงให้กิจกรรมด าเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 -จัดสถานที่บริเวณทางเดินขึ้นโรงเรียน และซุ้มถ่ายภาพบริเวณรอบลานหน้าเสาธง 
  4.1 นายณรงค์  ศิริยงค์    ประธานกรรมการ 
  4.2 นายอาวุธ  จันทร์เมือง   รองประธานกรรมการ 

4.3 นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการ 
4.4 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการ 

   4.5 นายฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมการ 
  4.6 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ   กรรมการ 

4.7 นายอรรถพล พลวัฒน ์   กรรมการ 
4.8 นายภราดร  ไชยเขียว    กรรมการ 
4.9 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ    กรรมการ 
4.10 นายอิศรเกษม  สีหะวงษ ์   กรรมการ 
4.11 นายจตุรงค์  ขุนปักษี   กรรมการ 
4.12 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
4.13 คณะครูและนักเรียนระดับช้ันม.1,2,4,5 กรรมการ 
4.14 นายปรีชา  อิสสระ    กรรมการและเลขานุการ 



 

  
-จัดสถานที่บริเวณซุ้มพระครูวิภาตทีปกร    

  4.15 นางสาวปัทมา ใจช่ืน    ประธานกรรมการ 
  4.16 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 

4.17 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์   กรรมการ 
4.18 นางสาวดาราราย  กัววงศ์   กรรมการ 
4.19 นางอัญวีร์  หนูอไุร    กรรมการ 
4.20 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
-จัดสถานที่บริเวณหอประชุม 

4.21 นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง       ประธานกรรมการ 
4.22 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   รองประธานกรรมการ 

  4.23 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการ 
  4.24 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน   กรรมการ   

4.25 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
 4.26 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ์  กรรมการ  
 4.27 นางสายฝน  ราษีงาม   กรรมการ 
  4.28 นางสาวนวียา  ปักษิณ   กรรมการ 
  4.29 นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
  4.31 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว   กรรมการ 

4.32 นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์   กรรมการ 
4.33 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 
4.34 คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
4.35 นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

  4.36 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  มีหน้าท่ี ประสานงานกับผู้ประกอบการ จัดเตรียมอาหารเครื่องด่ืมและ
จัดเก็บอุปกรณ์ท้ังก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย   

5.1 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง   ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง   รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   กรรมการ 
5.4 นางสาวปาลินี  เพชรทอง   กรรมการ  
5.5 นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ 
5.6 นางสาวอภิชญา  ฤทธิพันธ์    กรรมการ  
5.7 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง   กรรมการ 
5.8 นางสาวจีรวรรณ  เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
5.9 นางอารมย์ เทพเกื้อ    กรรมการ 
5.10 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
5.11 นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง   กรรมการ 
5.12 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ  

  5.13 นางสาวชนกพร  ทองปาน   กรรมการและเลขานุการ 
 



 

 
 6. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนนักเรียน  มีหน้าท่ี จัดแถว ควบคุมนักเรียน ฝึกซ้อมและจัดเตรียม           
คฑากร วงโยธวาทิตและแตรวงน าหน้าขบวนนักเรียน  จัดเตรียมธงโรงเรียนในพิธีลอดซุ้มธงและพิธีอ าลาสถาบัน 
สานสัมพันธ์น้องพี่ ลูกทีปกร ประกอบด้วย 
  6.1 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวพิมพิไล  กัญญา   รองประธานกรรมการ 
  6.3 นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
  6.4 หัวหน้าระดับช้ัน ม.3 และ ม.6   กรรมการ 
  6.5 นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 30 คน  กรรมการ 
  6.5 นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด   กรรมการและเลขานุการ 
 
 7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธี
มาลาบูชาครู รวมท้ังจัดท าวิดีทัศน์รวบรวมภาพนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ส าหรับเปิดในงานเล้ียง
สายสัมพันธ์วันปัจฉิม  ประกอบด้วย 

7.1 นาย สัญชัย  พิกุลงาม    ประธานกรรมการ 
7.2 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง    รองประธานกรรมการ 
7.3 นางสาวจิราพร บุญเหลือ   กรรมการ 
7.4 นายอมรพล  เรืองจันทร์   กรรมการ 
7.5 นายวรวิทย์  บุญทัน    กรรมการ 
7.6 นางสาวพุทธภรณ์  นามบุญตา   กรรมการ 
7.7 นายเฉลิมพงศ์  พุ่มเจริญ   กรรมการ 
7.8 นายสุเมฆ ประจ าเมือง   กรรมการ 
7.9 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการและเลขานุการ 
 

8. ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าท่ี จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 

8.1 นายธิรพงษ์  คงด้วง     ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย    รองประธานกรรมการ 
8.3 นางนิธิยา  ทองยวน     กรรมการ  
8.4 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร    กรรมการ 
8.5 นางสาวนฤมล   สาริขา    กรรมการและเลขานุการ  

 

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  12 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 

 
 
                              (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  

     ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 



 

 
ก าหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

วันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 เวลา    กิจกรรม 
 -เวลา 07.40 –  08.00 น.     - เข้าแถวเคารพธงชาติ 
 -เวลา 08.00 –  08.30 น.  - พิธีลอดซุ้มธงทะเลทอง 
 -เวลา 08.30 –  09.00 น.     - พิธีกราบลาอาศิรวาทพระครูวิภาตทีปกร 
 -เวลา 09.00 –  10.30 น.  - พิธีมาลาบูชาครู (หอประชุม) 
 -เวลา 10.30 –  12.00 น.     - พิธีอ าลาสถาบัน สานสัมพันธ์น้องพี่ ลูกทีปกร 
 -เวลา 12.00 –  12.30 น.     - รวมนักเรียนระดับช้ันม.3 ,ม.6 บริเวณเสาธง 
 -เวลา 13.00 –  15.30 น.  - กิจกรรม งานเล้ียงสานสัมพันธ์วันปัจฉิม 
 
 

*หมายเหตุ   บุคลากรสวมเสื้อสีชมพู (วันวาเลนไทน์) 
 


