
 
 
  

 ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ที่ 408 / 2562 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2563  

 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียนเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือให้นักเรียนสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย และเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ซ่ึงโรงเรียนได้ก าหนดให้จัดในวันศุกร์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนรี่เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ด าเนินการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

   1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธาน 
   1.2 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
   1.3 นางจ าเรียง  ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
   1.4 นางสุลีพร  ดีทอง   ครู คศ. 3   กรรมการ 

1.5 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  ครู คศ. 3   กรรมการ 
   1.6 นายณรงค์  ศิริยงค์   ครู คศ. 2   กรรมการ 
   1.7 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์  ครู คศ. 2   กรรมการ 
   1.8 นายพิชัย  บุญชูประภา ครู คศ. 2   กรรมการ 
    1.9 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ครู คศ. 1   กรรมการและเลขานุการ 

1.10 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  ครู คศ. 1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร มีหน้าที่ วางแผนด าเนินการก าหนดขั้นตอนกิจกรรม  และชี้แจงท า
ความ เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือความเข้าใจตรงกันและการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  2.1. นายณรงค์  ศิริยงค์         ประธานกรรมการ    
   2.2. นายนาวิน  โพธิ์ศรี         รองประธานกรรมการ  
   2.3. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ         กรรมการ  
   2.4. นายฉัตรชัย  ทองหีต     กรรมการ  
   2.5. นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์    กรรมการ  
   2.6. นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการ  
   2.7. นายเดชศรี  สุวิรัตน ์     กรรมการ  



   2.8. นายธิรพงษ์  คงด้วง         กรรมการ  
    2.9. นางอังคณา  จงรักวิทย์    กรรมการ  
   2.10. นายชวลิต  กรัดภิรมย์         กรรมการ  
   2.11 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์    กรรมการ 
   2.12 นางสาวจตุพร  เฝือชัย    กรรมการ 
   2.13 ว่าที่ร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง   กรรมการ 
   2.14 นางสาวพรพิลาส วิจิต    กรรมการ 
   2.15 นางสาวนฤมล  สาริขา    กรรมการ 
   2.11. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร       กรรมการและเลขานุการ  
   2.12. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และเครื่องเสียง มีหน้าที่ จัดสถานที่บริเวณหอประชุม ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สวยงาม กับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563  ประกอบด้วย 
  3.1 นายณรงค์ ศิริยงค์      ประธานกรรมการ 
   3.2 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์    รองประธานกรรมการ 
   3.3 นายพิชัย บุญชูประภา     กรรมการ 
   3.4 นายเดชศรี สุวิรัตน์      กรรมการ 
   3.5 นายฉัตรชัย ทองหีต      กรรมการ 
   3.6 นายธิรพงษ์ คงด้วง     กรรมการ 
   3.7 นายสายัน จิตรรักษ์      กรรมการ 
   3.8 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ    กรรมการ 
   3.9 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว     กรรมการ 
   3.12 นายวุฒินันท์  จันทร์นพรัตน์     กรรมการ 
   3.13 นางอังคณา   จงรักวิทย์    กรรมการ 
   3.14 นางสาวกรกมล กุลทอง     กรรมการ 
   3.15 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์     กรรมการ 
   3.16 นางสาวปัทมา ใจชื่น     กรรมการ 
   3.17 นายชวลิต กรัดภิรมย์     กรรมการ 
   3.18 นายจตุรงค์ ขุนปักษี     กรรมการ 
   3.19 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์     กรรมการ 
   3.20 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ    กรรมการ 
   3.21 นายวรรณศักดิ์ บุญชู     กรรมการ 
   3.22 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์    กรรมการ 



   3.23 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร     กรรมการ 
   3.24 นางสาววันวิสาข์ สืบ     กรรมการ 
   3.25 นางสาวนฤมล สาริขา     กรรมการ 
    3.26 นายจตุพล  บุญนาค     กรรมการ 
    3.27 นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
    3.28 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์     กรรมการ 
    3.29 นายณฐนน ก๊งหวั่น     กรรมการ 
    3.30 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว    กรรมการ 
    3.31 นายณัฐกิตต์ สารสุข     กรรมการ 

3.32 นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง    กรรมการ 
  3.33 นางสาวนฤมล บุญรอด    กรรมการ 
 3.34 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์     กรรมการ 
  3.35 นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ     กรรมการ 
  3.36 นางกวินนาฎ  อินทจันทร์     กรรมการ 
  3.37 ว่าที่ร.ต.หญิงรพีพรรณ  จันทร์คง    กรรมการ 

   3.38 นางสาวพรพิลาส  วิจิต     กรรมการ 
3.39 นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์     กรรมการ 

  3.40 นายนายวรัญญู ทองถึง    กรรมการ 
   3.41 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมการ 
   3.42 นายอองซาน อาว พม่า     กรรมการ 
   3.43 นางวินวินโซ ฟอง พม่า    กรรมการ 
   3.44 นายตัน โซไท่     กรรมการ 
   3.45 นางติน มาโชว์     กรรมการ 
   3.46 นายสุทิน ช่วยแก้ว     กรรมการ 
   3.47 นางสิริกานต์ บัวคง     กรรมการ 
   3.48 นายสิทธิเดช หนูทองแก้ว    กรรมการ 
   3.49 นายอาวุธ  จันทร์เมือง     กรรมการและเลขานุการ 
   3.50 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.51 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  
 
   



  4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดของขวัญ มีหน้าที่รับลงทะเบียนของขวัญ จับสลากของขวัญและส่งมอบ
ของขวัญแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563  ประกอบด้วย 
    4.1 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง         ประธานกรรมการ  
   4.2 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง         รองประธานกรรมการ  
   4.3 นางสาวปาลินี  เพชรทอง         กรรมการ  
   4.4 นางอารมย์  เทพเกื้อ         กรรมการ 
   4.5 นายเจนณรงค์  พันทวี    กรรมการ  
   4.6 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์        กรรมการ  
   4.7 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล        กรรมการ  
   4.8 นางสาวกรธิดา  กิมาคม         กรรมการ  
   4.9 นางสาวชนกพร ทองปาน    กรรมการ  
   4.10 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง         กรรมการ  
   4.11 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์       กรรมการ  
   4.12 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน     กรรมการ 
   4.13 นางสาวพิมพ์พร ทิมข า     กรรมการ 
   4.14 นางสาวพิมพิไล  กัญญา         กรรมการ  
   4.15 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช       กรรมการ  
   4.16 นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ       กรรมการ  
   4.17 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์       กรรมการ  
   4.18 นางสาวนันทรัตน์  อนุกูล        กรรมการ  
    4.19 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์    กรรมการ 

4.20 นางสาวนวียา ปักษิณ     กรรมการ 
4.21 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ     กรรมการ 
4.22 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์     กรรมการ 
4.23 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน     กรรมการ 
4.24 นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม     กรรมการ 
4.25 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์       กรรมการ 
4.26 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์    กรรมการ 

   4.27 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง    กรรมการ 
4.28 คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
4.29 นางสาวนิธิยา  ทองยวน    กรรมการและเลขานุการ 
 

 
   5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร หน้าที่ ด าเนินการควบคุมการด าเนินกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   5.1 นายนาวิน โพธิ์ศรี      ประธานกรรมการ  
   5.2 นายเอกชัย อะหลีแอ      รองประธานกรรมการ  
   5.3 นางสาวภมร สุขศรีแก้ว      กรรมการ  



   5.4 นางสาวพัชริณี สมผล      กรรมการ 
   5.5 นายณฐนน ก๊งหวั่น      กรรมการ 

5.6 นายสรวิทย์ เอี่ยมแจง     กรรมการ 
  5.6 นายธิรพงษ์ คงด้วง      กรรมการและเลขานุการ 

 
  6. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าที่ บันทึกภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย 
   6.1 นายสัญชัย พิกุลงาม      ประธานกรรมการ 
   6.2 นายอาวุธ จันทร์เมือง     รองประธานกรรมการ 
   6.3 นายอมรพล เรืองจันทร์     กรรมการ 
   6.4 นางอังคณา จงรักวิทย์    กรรมการและเลขานุการ 
 
  7. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลห้องเรียน มีหน้าที่ดูแล ติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียน
ให้สะอาด หลังการท ากิจกรรมกินห่อสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ ประกอบด้วย 
    7.1 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน    ประธานกรรมการ 
   7.2 นายนาวิน โพธิ์ศรี     รองประธานกรรมการ 
   7.3 นายฉัตรชัย ทองหีต     กรรมการ 
   7.4 นายธิรพงษ์ คงด้วง     กรรมการ 
   7.5 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ     กรรมการ 
   7.6 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1     กรรมการ 
   7.7 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.2     กรรมการ 
   7.8 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3     กรรมการ 
   7.9 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4     กรรมการ 

  7.10 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5     กรรมการ 
   7.11 ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6     กรรมการ 
   7.12 นายเดชศรี สุวิรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าที่อ านวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยของ
นักเรียนในการท ากิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี 2563 ประกอบด้วย 
   8.1 นายฉัตรชัย ทองหีต      ประธานกรรมการ 

8.2 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ     รองประธานกรรมการ 
   8.3 นายนาวิน โพธิ์ศรี     กรรมการ 
   8.4 นายเดชศรี สุวิรัตน์     กรรมการ 
   8.5 นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์    กรรมการ 
   8.6 นายชวลิต กรัดภิรมย์     กรรมการ 
   8.7 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,3    กรรมการ 
   8.8 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
 



  9. คณะกรรมกำรตัดสิน การแข่งขันการประกวดทูตเด็กดีศรีทีปกร  ประกอบด้วย  
   9.1 นายธิรพงษ์  คงด้วง         ประธานกรรมการ  
   9.2 นางสาวอัญชรีย์  มีแสง         รองประธานกรรมการ  
   9.4 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์        กรรมการ  
   9.6 นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์    กรรมการ 
   9.7 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร      กรรมการและเลขานุการ 
 
  10. ฝ่ำยสรุปและประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัด
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย 
   10.1 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร    ประธานกรรมการ 
   10.2 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย    รองประธานกรรมการ 
   10.3 นางสาวนิธิยา ทองยวน    กรรมการ 
   10.4 นางสาวจตุพร เฝือชัย     กรรมการ 
   10.5 นางสาวนฤมล สาริขา     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่งเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างแท้จริง 
 

สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  

                                                
 

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรม ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2563 
วันศุกร์  ที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 

เวลา 08.15 – 09.00 น.     :   กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เวลา 09.00 – 12.00 น.     :   นักเรียนท ากิจกรรมกินห่อสานสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ร่วมกับครูที่ปรึกษา/ท า 

        ความสะอาดห้องเรียน 
เวลา 12.00      :   นักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมกันที่บริเวณหน้าเสาธง  
เวลา 12.00 – 12.20 น.     :   พิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  (ผอ. เพียงแข ชิตจุ้ย และคณะ 
                                       ผู้บริหาร) ร่วมร้องเพลงพรปีใหม่ และกล่าวเปิดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
                                       ปีใหม่ 2563  
เวลา 12.20 – 16.00 น.     :   การแสดงวงดนตรีของนักเรียน  
           การแสดงวงดนตรีของคณะครู 
           การประกวดทูตเด็กดีศรีทีปกร  
 
 

*หมำยเหตุ    -ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 
 


