
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
ท่ี ๐๓๙ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมำลำบูชำครู  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. เพื่อให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนเกิดความรักและ
ความหวงแหนสถาบันอันเป็นท่ีรักก่อนจบการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเชิญผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวันและเวลาท่ีก าหนด
นี้ โดยขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นางเพียงแข ชิตจุ้ย  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางจ าเรียง ใจกว้าง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองประธานธรรมการ 
  ๑.๓ นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔ นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  ๑.๕ นางสาวสุริยา เพราเพราะ รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  ๑.๖ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓  กรรมการ 
  ๑.๗ นางวานีดา ทองปัสโนว์ ครู คศ.๓   กรรมการ 
  ๑.๘ นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ ครู คศ.๒  กรรมการ 
  ๑.๙ นายธิรพงษ์ คงด้วง  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐ ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง      ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  มีหน้าท่ีวางแผนการด าเนินการ ประสานงานกับคณะกรรมการทุก
ฝ่าย เพื่อให้การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางอังคณา จงรักวิทย ์ ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๒.๔ นายเดชศรี สุวิรัตน์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๗ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๘ นายชวลิต กรัดภิรมย์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๙ นายวรรณศักดิ์ บุญชู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวพรพิลาส วิจิต ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  (ต่อ) 
 ๒.๑๒ นางสาวนิชาภา รัตนถาวร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายวศิน ตุเกตุ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวณัฐภัทร ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๒.๑๖ นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ  พนักงานราชการ กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวนฤมล สาริขา  ครู  กรรมการ 
 ๒.๑๘ นายธิรพงษ์ คงด้วง   ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

๒.๑๙ ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าท่ี จัดท าก าหนดการ ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียน 

ทราบ รวมทั้งด าเนินการเป็นพิธีกรและควบคุมกิจกรรมหรือการแสดงให้เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด และฝึกซ้อม
นักเรียนส าหรับพิธีการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

- พิธีลอดซุ้มธงทะเลทอง (จัดบริเวณหน้าประตูโรงเรียน-ลานหน้าเสาธง) 
๓.๑ นางอังคณา จงรักวิทย ์  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวพรพิลาส วิจิต  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๔ นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๕ นางสาวชกาภัฏ ทิศคงทอง  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

- พิธีกรำบลำอำศิรวำท พระครูวิภำตทีปกร (จัดบริเวณลานหน้าซุ้มพระครู) 
๓.๖ นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์  ครูผู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
๓.๗ นายณัฐกิตต์ิ สารสุข   ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
๓.๘ นายเดชศรี สุวิรัตน์   ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๙ นางสาวจิตชนก ประชุมทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวนิชาภา รัตนถาวร  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

- พิธีมำลำบูชำครู กตัญญูกตเวทิตำ (จัดบริเวณหอประชุม) 
๓.๑๑ นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
๓.๑๒ นายธิรพงษ์ คงด้วง   ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวพัชริณี สมผล  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวกรกมล กุลทอง  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๘ นายจตุรงค์ ขุนปักษี  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๑๙ นายณฐนน ก๊งหวั่น   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๒๐ นายวรรณศักดิ์ บุญชู  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ นายวศิน ตุเกตุ   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



- พิธีอ ำลำสถำบัน สำนสัมพันธ์น้องพี่ ลูกทีปกร  (จัดบริเวณลานหน้าเสาธง) 
๓.๒๕ นายเอกชัย อะหลีแอ  ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๓.๒๖ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ครู คศ.๒ รองประธานกรรมการ 
๓.๒๗ นางสาวนวียา ปักษิณ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๒๘ นางสาวพิมพ์พร ทิมข า  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๒๙ นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๓๐ นางสาวชูไบดะห์ มะดือเร๊ะ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๓๑ นางสาวณัฐพัชร์ ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๓๒ นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๓๓ นายรัฐพงศ์ ช่วยชู   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๓๔ นางสาวมัสรีน่า สะนิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๓.๓๕ นางยุพาพร เกิดขุมทอง  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

- กิจกรรมลำนดนตรีสำยสัมพันธ์วันปัจฉิม (จัดบริเวณลานข้างบันไดทางขึ้นซุ้มพระครู) 
๓.๓๖ นายชวลิต กรัดภิรมย์  ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๓.๓๗ นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ครู คศ.๒ รองประธานกรรมการ 
๓.๓๘ นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๓๙ นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๓.๔๐ นายภราดร ไชยเขียว  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และเคร่ืองเสียง มีหน้าท่ีจัดท าป้ายงาน จัดสถานท่ีบริเวณหอประชุม  

พื้นท่ีทางเดินขึ้นโรงเรียน ลานกิจกรรมหน้าเสาธง บริเวณซุ้มพระครูวิภาตทีปกรให้สวยงาม รวมท้ังติดต้ังและ
ควบคุมระบบไฟ แสง สี เสียงให้กิจกรรมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

- จัดสถำนที่ซุ้มถ่ำยภำพบริเวณพื้นที่ลำนหน้ำเสำธง 
๔.๑ นายอาวุธ จันทร์เมือง  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวอัญชรีย์ มีแสง   ครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๔.๔ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.๑    กรรมการ 
๔.๕ นายวรัญญู ทองถึง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๖ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.๒    กรรมการ 
๔.๗ นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๘ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.๔    กรรมการ 
๔.๙ นายณัฐกิตต์ิ สารสุข   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๑๐ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.๕    กรรมการ 
๔.๑๑ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๔.๑๒ ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

- จัดสถำนที่และเคร่ืองเสียงบริเวณซุ้มพระครูฯ และลำนข้ำงทำงขึ้นบันไดซุ้มพระครู 
๔.๑๓ นางสาวปัทมา ใจช่ืน  ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์  ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 



- จัดสถำนที่และเคร่ืองเสียงบริเวณซุ้มพระครูฯ และลำนข้ำงทำงขึ้นบันไดซุ้มพระครู (ต่อ) 
๔.๑๕ นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔.๑๗ นายวรัญญู ทองถึง   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

  ๔.๑๘ นายวรรณศักดิ์ บุญชู  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

- จัดสถำนที่และเคร่ืองเสียงบริเวณหอประชุม 
๔.๒๐ นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๔.๒๑ นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์  ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
๔.๒๒ นางอารมย์ เทพเกื้อ  ครู คศ.๒ กรรมการ 
๔.๒๓ นายเจนณรงค์ พันทวี  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔.๒๔ นางอารีรัตน์ คล้ายอุดม  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔.๒๕ นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔.๒๖ นางอัญวีณ์ หนูอุไร   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔.๒๗ นางสาววันวิสาข์ สืบ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔.๒๘ นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔.๒๙ นางสายฝน ราษีงาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔.๓๐ นางนฤมล ทิพย์พินิจ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
๔.๓๑ นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๒ สิบเอกหญิงอนุสา ส่งสุริน  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๓ นางสาวดวงกมล ทองหวาน  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๔ นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๕ ว่าท่ีร.ต.หญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๖ นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๗ นายสันติ สีตะพงศ์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๘ นายเอกภพ ไทยทอง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๓๙ นางสาวณัฐชยา พรหมสุภา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๔๐ นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์  ครู  กรรมการ 
๔.๔๑ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔๒ นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู คศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนนักเรียน มีหน้าท่ี จัดแถว ควบคุมนักเรียน ฝึกซ้อมและจัดเตรียม       
วงโยธวาทิตและแตรวง ป้ายโรงเรียน ตราสัญลักษณ์โรงเรียนน าหน้าขบวนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน 
รวมท้ังจัดเตรียมธงโรงเรียนในพิธีลอดซุ้มธงและพิธีอ าลาสถาบัน สานสัมพันธ์น้องพี่ ลูกทีปกร ให้เรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวราวีญา ซอมัด  ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวภมร สุขศรีแก้ว  ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
๕.๓ ว่าท่ีร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพรประภา นิรัตน์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 



๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนนักเรียน (ต่อ) 
๕.๕ นางสาวชุติมา จิตตรารมย์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๕.๖ นางสาวธัญญารัตน์ จิตราภิรมย์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๕.๗ นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๔.๘ นายอัครพล ศรีฟ้า   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๕.๙ หัวหน้าระดับช้ันม.๓ และม.๖    กรรมการ 
๕.๑๐ นักศึกษาวิชาทหารจ านวน ๓๐ นาย   กรรมการ 
๕.๑๑ นายชวลิต กรัดภิรมย์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู 
ประกอบด้วย 

 ๖.๑ นายสัญชัย พิกุลงาม   ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวจิราพร บุญเหลือ  ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นายอาวุธ จันทร์เมือง  รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายวรัญญู ทองถึง   ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวจุฑามาส ซุ่มห้วน  ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๗.๔ นายวรรณศักดิ์ บุญชู   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.๕ นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.๖ นายณัฐกิตต์ิ สารสุข   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.๗ นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.๘ นายธิติสรรค์ สงพราหมณ์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.๙ นายยุทธพงษ์ สนธิกลับ  พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๗.๑๐ นายเดชศรี สุวิรัตน์   ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและพยำบำล มีหน้าท่ี จัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องด่ืมรับรองแขกผู้

มีเกียรติ คณะครูท่ีเข้าร่วมพิธีมาลาบูชาครู  ดูแล ควบคุมความสะอาดภายในห้องเรียนหลังจากการรับประทาน
อาหารให้เรียบร้อย รวมท้ังจัดเตรียมยาและปฐมพยาบาลนักเรียนเบื้องต้นหากเกิดกรณีฉุกเฉินส าหรับท า
กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 ๘.๑ นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวฑิฆัมพร ออมสิน  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวนฤมล บุญรอด  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๘.๕ นายจตุพล บุนนาค   ครู  กรรมการ 



๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและพยำบำล (ต่อ) 
 ๘.๖ นางสาวนฤมล สาริขา  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 

๘.๗ นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
 ๘.๘ นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 

๘.๙ นางสาวชนุตม์ ศรีบุญเรือง  เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
๘.๑๐ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.๓    กรรมการ 
๘.๑๑ ครูท่ีปรึกษาระดับช้ันม.๖    กรรมการ 
๘.๑๒ นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวปาลินี เพชรทอง  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 

๙. ฝ่ำยสรุปและประเมินผล มีหน้าท่ี จัดเตรียมและด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมาลาบูชาครู ประกอบด้วย 

 ๙.๑ ว่าท่ี ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นายธิรพงษ์ คงด้วง   ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓ นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑ กรรมการ 
 ๙.๔ นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร  ครู คศ.๑ กรรมการ 

๙.๕ นายวศิน ตุเกตุ   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๙.๖ นางสาวนฤมล สาริขา  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  
 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างแท้จริง 
ส่ัง ณ วันท่ี ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
 
     ลงช่ือ 

 
                 (นางเพียงแข ชิตจุ้ย)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมำลำบูชำครู ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ณ โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
เวลำ    กิจกรรม 

- ๐๗.๔๐ – ๐๘.๐๐ น. - เข้าแถวเคารพธงชาติ (นักเรียนช้ันม.๓ และ ม.๖ เข้าแถวหน้าหอประชุม) 
- ๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๐ น. - พิธีมาลาบูชาครู (หอประชุม) 
- ๐๘.๔๐ – ๐๙.๓๐ น. - พิธีลอดซุ้มธงทะเลทอง (คณะผู้บริหารโรงเรียนเดินน าขบวน) 
- ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - พิธีกราบลาอาศิรวาท พระครูวิภาตทีปกร (ซุ้มพระครู) 
- ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. - พิธีอ าลาสถาบัน สานสัมพันธ์น้องพี่ ลูกทีปกร (ลานหน้าเสาธง) 
- ๑๑.๓๐ – ๑๒.๔๐ น. - กิจกรรมลานดนตรีสายสัมพันธ์วันปัจฉิม (ลานข้างบันไดซุ้มพระครู) 

*หมายเหตุ -บุคลากรสวมชุดข้าราชการสีกากี 
  
(ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 
 

 

 

 

 


