
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที่ 146  /2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงเวทีกลำงงำนประจ ำปีวัดภูเขำทอง  
 
 

 ด้วยวัดภูเขาทอง ต. แม่น ้า อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ได้จัดงานประเพณปีระจ้าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 13-20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางคณะกรรมการวัดได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและจัดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื นบ้านต่างๆ ของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่คู่กับ
สังคมเกาะสมุยตลอดไป ทั งนี ทางวัดภูเขาทองได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการแสดงเวทีกลาง
ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.- 23.00 น.     
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ทางโรงเรียนจึงแต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบในการด้าเนินการ ดังต่อไปนี  

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที่ อ้านวยการในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม และ
ด้าเนินการในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ นในระหว่างจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1.1  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
1.2  นายประยงค์ ด่วนเดิน  กรรมการ 
1.3  นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ  กรรมการ 
1.4  นางสุลีพร ดีทอง   กรรมการ 
1.5  นางจ้าเรียง ใจกว้าง   กรรมการ 
1.6  นายณรงค์ ศิริยงค์   กรรมการ 
1.7  นายจงรักษ์ บ้ารุงวงศ์  กรรมการ 
1.8  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร มีหน้าทีจ่ัดเตรียมและวางแผนรูปแบบการแสดง ประชุมชี แจง 
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหา ให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
ประกอบด้วย  
  2.1 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวจิราพร  บุญเหลอื   รองประธานกรรมการ  
  2.3 นายสายัน  จิตรรักษ์    กรรมการ 
  2.4 นายอาวุธ จันทร์เมือง   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



3. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมและเตรียมชุดกำรแสดง มีหน้าที่ด้าเนินการฝึกซ้อม ก้ากับ ดูแลการ
ฝึกซ้อม ท้าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง และดูแลนักเรียนหลังจากแสดง ประกอบด้วย   

3.1  นางสาวจุฑามาศ  ซุ่นห้วน   ประธานกรรมการ 
3.2  นายพิชัย  บุญชูประภา   รองประธานกรรมการ 
3.3  นายวีรภัทร  อินทรเ์นื่อง   กรรมการ 
3.4  นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
3.5  นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช   กรรมการ 
3.6  นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ  
3.7  นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ  
3.8  นายเจนณรงค์ พันทวี   กรรมการ  
3.9  นายพงศธร  อินพรม   กรรมการ  
3.10  นายจตุพล  บุญนาค   กรรมการ  
3.11  นางสาวพิมพิไล  กัญญา  กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ จัดเตรียมพิธีกร ด้าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก้าหนดการ 

ประสานงานกับฝ่ายดนตรี บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และก้ากับการแสดงบนเวที ประกอบด้วย  
4.1  นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ  ประธานกรรมการ  
4.2  นางสาวปฐมพร  เกตุก้าพล  รองประธานกรรมการ   
4.3  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์   กรรมการ  
4.4  นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ กรรมการ  
4.5  นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ  
4.6  นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว   กรรมการ  
4.7  นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ   
4.8  นายจตุรงค์  ขุนปักษี   กรรมการและเลขานุการ  

 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยพวงมำลัย มีหน้าที่ จัดเตรียมพวงมาลัย หรือดอกไม้ พร้อมจัด

จ้าหน่ายและจัดเก็บพวงมาลัย และน้าส่งเงินให้แก่คณะกรรมการด้าเนินงานของวัดบ่อพุทธาราม 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  ศรีพิบูลย์   กรรมการ  
5.7 นางสาวจันทร์จีรา  บุญปติ   กรรมการ  
5.8 นางสาวนิธิยา  ทองยวน   กรรมการ  
5.9   นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร  กรรมการ  
5.10   นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ  
5.11   นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธ์  กรรมการ  
5.12   นางอัญวีณ์  หนูอุไร   กรรมการ  
5.13   นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ  



5.14   นางสาวจตุพร  เฝือชัย   กรรมการ 
5.15   นางสาวนฤมล  ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
5.16   นางสาวปัทมา  ใจชื่น   กรรมการ 
5.17   นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ มีหน้าทีจ่ัดรถรับ-ส่งนักเรียนที่ท้าการแสดง ดังต่อไปนี  
 6.1 นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง    ประธานกรรมการ  
 6.2 นายณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์   กรรมการ  
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าที ่ จัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพ และบันทึกการแสดงตลอด
รายการ ประกอบด้วย  

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

การจัดอาหารแก่บุคลากรและนักเรียน ประกอบด้วย (ทางวัดไดจ้ัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้พร้อมแล้ว) 
 8.1  นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง  ประธานกรรมการ 
 8.2  นางวานิดา  ทองปัสโนว์  รองประธานกรรมการ  
 8.3  นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  กรรมการ     
 8.4  นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
 8.5  นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
 8.6  นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล   กรรมการ 
 8.7  นางสาววิภาวรรณ วชิัยดิษฐ์  กรรมการ  
 8.8  นางสาวจีราภรณ์  ทลิกรรณ์   กรรมการ  
 8.9  นางสาวยุพาพร  เกิดขุมทอง   กรรมการ  
 8.10  นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการ    
 8.11 นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ  
 8.12  นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการ  
 8.13  นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง  กรรมการ  
 8.14  นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ  กรรมการ  
 8.15  นางสาวปรมาภรณ์  ไชยเขียว   กรรมการ  

8.16  นางสาวยุพาพร  บุญเทียม   กรรมการ  
8.17  นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ  
8.18  นางสาวอังคณา  จงรักษ์วิทย์  กรรมการ  
8.19  นางสาวรักชนก  โสอินทร์   กรรมการ  
8.20  นางสาวอรวรรณ  อินทรักษ์  กรรมการ  
8.21  นางอารมย์ เทพเกื อ   กรรมการ 



 8.21  นางติน  มาโชว์    กรรมการ  
  8.22  นางสิริกานต์  บัวคง   กรรมการ  

8.23  นางวินวินโซ ฟอง พม่า   กรรมการ   
8.24  นางสาวชนกพร ทองปาน  กรรมการและเลขานุการ   

 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนที่ไปท้าการ

แสดง และตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ณ บริเวณเวทีการแสดง ประกอบด้วย   
9.1  นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ  
9.2  นายฉัตรชัย  ทองหีต   รองประธานกรรมการ 
9.3  นายเดชศรี  สวุิรัตน์    กรรมการ 
9.4  นายนาวิน  โพธิ์ศรี    กรรมการ  
9.5  นายภราดร ไชยเขียว   กรรมการ 
9.6  นายธิรพงษ์  คงด้วง    กรรมการ   
9.7  นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  
  

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุป ประเมินผล และรำยงำนกิจกรรม  มีหน้าที่ ออกแบบประเมินผลการ
จัดงาน เพ่ือรายงานและประชาสัมพันธ์ผลการจัดงานให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ ประกอบด้วย 

10.1 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวนวียา  ปักษิณ   กรรมการ  
10.3 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น   กรรมการ 
10.4 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช  กรรมการและเลขานุการ  

 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทาง

ราชการต่อไป 
 ทั งนี   ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
        สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

 
 
 

            (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
              ผู้อ้านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


