
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี  070 /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงเวทีกลำงงำนประจ ำปีวัดบ่อพุทธำรำม  
 
 

 ด้วยวัดบ่อพุทธาราม ต. บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ได้จัดงานประจ าปีประเพณีก่อเจดีย์ทราย
และปิดทองหลวงพอ่กลบ ระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้น าไปสมทบ
ทุนก่อสร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อพทุธารามทางคณะกรรมการวัดได้จัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านต่างๆ ของนักเรียนและกลุ่มแมบ่้าน เพือ่รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับ
สังคมเกาะสมุยตลอดไป ทั้งนี้ทางวัดบ่อพทุธารามได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการแสดงเวที
กลางในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 19.00 น.-23.00 น.    
 เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ทางโรงเรียนจงึแต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบในการด าเนนิการ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที่  อ านวยการในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และ
ด าเนินการในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในระหว่างจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1.1  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
1.2  นายประยงค์ ด่วนเดิน  กรรมการ 
1.3  นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ  กรรมการ 
1.4  นางสุลีพร ดีทอง   กรรมการ 
1.5  นางจ าเรียง ใจกว้าง   กรรมการ 
1.6  นายณรงค์ ศิริยงค์   กรรมการ 
1.7  นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์  กรรมการ 
1.8  นางจันทร์นพิา  ขวยไพบูลย์   กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมอืง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร มีหน้าทีจ่ัดเตรียมและวางแผนรปูแบบการแสดง ประชุมช้ีแจง 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหา ให้กจิกรรมเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ 
ประกอบด้วย  
  2.1 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวจริาพร  บุญเหลือ   รองประธานกรรมการ  
  2.3 นายสายัน  จิตรรักษ์    กรรมการ 
  2.4 นายอาวุธ จันทร์เมือง   กรรมการ  
  2.5 นายจตุรงค์  ขุนปักษี   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



3. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมและเตรยีมชุดกำรแสดง มีหน้าที่ด าเนินการฝึกซ้อม ก ากับ ดูแลการ
ฝึกซ้อม ท าหนงัสือขออนุญาตผู้ปกครอง และดูแลนักเรียนหลังจากแสดง ประกอบด้วย   

3.1  นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน   ประธานกรรมการ 
3.2  นายพิชัย  บุญชูประภา   รองประธานกรรมการ 
3.3  นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
3.4  นางสาวพิมพ์พร  โพธ์ิกลิ่น   กรรมการ 
3.5  นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสรุัช   กรรมการ 
3.6  นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการ  
3.7  นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ  
3.8  นางสาวพิมพิไล  กัญญา  กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ จัดเตรียมพิธีกร ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 

ประสานงานกบัฝ่ายดนตรี บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง และก ากับการแสดงบนเวที ประกอบด้วย  
4.1  นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ประธานกรรมการ  
4.2  นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  รองประธานกรรมการ   
4.3  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์   กรรมการ  
4.4  นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ กรรมการ  
4.5  นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ  
4.6  นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว   กรรมการ  
4.7  นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ  
4.8  นางสาวฉันทลกัษณ์  ทานทน  กรรมการและเลขานุการ  

 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยพวงมำลยั มีหน้าที่ จัดเตรียมพวงมาลัย หรือดอกไม้ พร้อมจัด

จ าหน่ายและจัดเก็บพวงมาลัย และน าสง่เงินให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานของวัดบ่อพุทธาราม ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวปาลินี  เพชรทอง  รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  กรรมการ 
5.4 นางสาวนวียา  ปักษิน   กรรมการ  
5.5 นางสาวกรกมล  กุลทอง   กรรมการ  
5.6 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบลูย์   กรรมการ  
5.7 นางสาวอภิชญา  ฤทธ์ิพันธ์   กรรมการ  
5.8 นางสาวจันทรจ์ีรา  บุญปติ   กรรมการ  
5.9 นางสาวนิธิยา  ทองยวน   กรรมการ  
5.10   นางสาวสุรีรัตน์  ตลงึจิตร  กรรมการ  
5.11   นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ  
5.12   นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธ์  กรรมการ  
5.13   นางอัญวีณ์  หนูอุไร   กรรมการ  
5.14   นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ  
5.15   นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 



6. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ มีหน้าที่จัดรถรบั-ส่งนักเรียนที่ท าการแสดง ดังต่อไปนี ้
 6.1 นายวีรภัทร อินทรเ์นื่อง    ประธานกรรมการ  
 6.2 นายณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์   กรรมการ  
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าที่ จัดหาอุปกรณ์บนัทึกภาพ และบันทึกการแสดงตลอด
รายการ ประกอบด้วย  

  7.1 นายอาวุธ  จันทร์เมือง  ประธานกรรมการ 
  7.2 นายสัญชัย  พิกุลงาม   รองประธานกรรมการ 
  7.3 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์   กรรมการ 
  7.4 นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม  กรรมการและเลขานุการ  
 
 8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมของว่างและเครื่องดืม่ ประสานเรื่อง

การจัดอาหารแก่บุคลากรและนักเรียน ประกอบด้วย (ทางวัดไดจ้ัดเตรียมอาหารเครือ่งดื่มไว้พรอ้มแล้ว) 
 8.1  นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรอืง  ประธานกรรมการ  
 8.2  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  รองประธานกรรมการ  
 8.3  นางสาวจีรวรรณ เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
 8.4  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
 8.5  นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
 8.6  นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  กรรมการ  
 8.7  นางสาวจีราภรณ์  ทลกิรรณ์   กรรมการ  
 8.8  นางสาวยุพาพร  เกิดขุมทอง   กรรมการ  
 8.9  นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการ    
 8.10 นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ  
 8.11  นางติน  มาโชว์    กรรมการ  

8.12  นางสิริกานต์  บัวคง   กรรมการ  
8.13  นางวินวินโซ ฟอง พม่า   กรรมการ   
8.14  นางสาวชนกพร ทองปาน  กรรมการและเลขานุการ   

 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนที่ไปท าการ

แสดง และตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ณ บรเิวณเวทีการแสดง ประกอบด้วย   
9.1  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ  
9.2  นายฉัตรชัย  ทองหีต   รองประธานกรรมการ 
9.3  นายเดชศรี  สุวิรัตน์    กรรมการ 
9.4  นายปรีชา  อิสสระ    กรรมการ  
9.5  นายนาวิน  โพธ์ิศรี    กรรมการ  
9.6  นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการ 
9.7  นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการ   
9.8  นายอรรถพล  พลวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ  
  



10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุป ประเมินผล และรำยงำนกิจกรรม  มีหน้าที่ ออกแบบประเมินผลการ
จัดงาน เพื่อรายงานและประชาสมัพันธ์ผลการจัดงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ ประกอบด้วย 

10.1 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวนวียา  ปักษิณ   กรรมการ  
10.3  นางสาวพิมพ์พร  โพธ์ิกลิ่น   กรรมการ 
10.4  นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสรุัช  กรรมการและเลขานุการ  

 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแตง่ตั้งปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เพือ่บังเกิดผลดีแกท่าง

ราชการต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 

               สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

            (นายประยงค์ ด่วนเดิน)  
           ครู ค.ศ. 3 ปฏิบัติราชการแทน 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


