
 
 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี  162/๒๕๖๔ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
............................................ 

 
 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้กำหนดจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันจันทร์ ท่ี 18 ตุลาคม 
๒๕๖๔ ณ หอประชุม  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุ ประสงค์การจัดงานจึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ดังต่อไปนี้ 

    
๑.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
มีหน้าที่ ๑.  วางแผน  ประสานงาน  อำนวยความสะดวก  ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด

ประโยชน์แก่ส่วนราชการ 
 ๒.  อำนวยการ  กำกับดูแล  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นสำเร็จลุล่วง 
 ๓.  สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 ๔.  ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ท้ังภาครัฐและเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 1.  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.  นายอาวุธ  จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสุภาภรณ์  บุตรหมีน รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
 4.  นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ครู คศ.๓   กรรมการ 
 5. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓   กรรมการ 
 6.  นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์ ครู คศ.๒   กรรมการ 
 7.  นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
 8.  นายธิรพงษ์   คงด้วง  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 9.  นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑0. นายรัฐพงศ์  ช่วยชู  ครูผู้ช่วย    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน 
มีหน้าท่ี  ๑.  กำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  ตามวันและ

เวลาและสถานท่ีท่ีกำหนด  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
 ๒.  เชิญชวนหน่วยงาน / บุคลากรทางการศึกษาภายนอกสังกัด  เข้าต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๓.  ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการชุดอื่น 
 ๔.  จัดเตรียมข้อมูล  ส่ิงของ  เครื่องใช้  เอกสาร  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 



ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นางสุภาภรณ์   บุตรหมีน  รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๖.  นางสาวมัสรีน่า  สะนิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๗.  นางสาวอาภาภรณ์   บุษบง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๘.  นายรัฐพงศ์  ช่วยชู   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์  พนักงานราชการ   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๐.  นายณฐนน ก๊งหวั่น  ครู คศ.๑   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓.  คณะกรรมการฝา่ยสถานที่ 
มีหน้าท่ี ๑.  จัดสถานท่ีและอุปกรณ์ตกแต่งเวที  ห้องประชุมให้สวยงาม  ตามความเหมาะสม อาทิเช่น โต๊ะหมู่บูชา  

เครื่องเสียง  เครื่องฉายและโปรเจคเตอร์  ติดป้ายอักษร  อาสนะสำหรับพระสงฆ์  เป็นต้น 
 ๒.  จัดทำแผนผังสถานท่ีจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน 
 3.  ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้งานสำเร็จลุล่วง 
 4.  ฝ่ายสถานท่ีลงปฏิบัติหน้าท่ี ในวันท่ี 16 - 17  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์ ครูคศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว  ครูคศ.๒    รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ  ครูคศ.๒    กรรมการ 
 ๔.  นายเดชศรี  สุวิรัตน์  ครูคศ.๒    กรรมการ 
 5.  นางยุพาพร  เกิดขุมทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 
 6.  นายเจนณรงค์   พันทวี  ครูคศ.๑    กรรมการ 
 7. นายจิรวัฒน์  บุญสิน  ครูคศ.๑    กรรมการ 
 8.  นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์  ครูคศ.๑    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวกุลธิดา   ฉิมคล้าย  ครูคศ.๑    กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาวนวียา  ปักษิณ  ครูคศ.๑    กรรมการ 
 ๑๑.  นางสาววันวิสาข์  สืบ  ครูคศ.๑   กรรมการ 
 ๑๒.  นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ ครูคศ.๑   กรรมการ 
 1๓.  นายธีรรัตน ์ โคตรพันธ์ ครูคศ.๑   กรรมการ 
 ๑๔.  นายณัฐกิตต์ิ สารสุข ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๕.  นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
 ๑๖.  นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
 ๑๗.  นางสาวธัญญารัตน์   จิตราภิรมย์ ครูผู้ช่วย               กรรมการ  
 ๑๘.  นางสาวพรประภา    นิรัตน์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
 ๑๙.  ว่าท่ีร.ต.หญิงวิราวรรณ ทิพย์รักษา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๒๐.  นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 2๑.  นายสันติ  สีตะพงศ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



 ๒๒.  นายเอกภพ  ไทยทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒๓.  นายธิติสรรค์   สงพราหมณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒๔.  นายอัครพล  ศรีฟ้า ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒๕.  นายรัฐพงศ์  ช่วยชู ครูผู้ช่วย   กรรมการ          
 ๒๖.  นายยุทธพงษ์  สนธิกลับ พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๒๗.  นางสาวนฤมล   สาริขา ครูอัตราจ้าง               กรรมการ 
 ๒๘.  นางสาวณัฐธิดา  ทองปัสโนว์ ครูอัตราจ้าง               กรรมการ 
 ๒๙.  นางสิริกานต์  บัวคง ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 ๓๐.  นายอองซาน  อาว ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 3๑.  นางวินวินโซ  ฟอง ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ  
 ๓๒.  นางสาวสุคันธา  พิมพ์ศรี ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 33.  นางสาวจารีย์  สุขเกษม ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 34.  นายปรีชา  แป้นปั้น ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 35.  นางสาวจันจิรา  ช่วยเกล้ียง ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 36.  นางสาวมาวินีย์  ชุมคง ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 37.  นางสาวปัทมา  ใจช่ืน ครู คศ.๑   กรรมการ/เลขานุการ 
 38. นายจตุพล บุญนาค ครูอัตราจ้าง   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
    
๔.  คณะกรรมการฝ่ายเคร่ืองเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 
มีหน้าที่ ๑.  จัดเตรียมติดต้ังเครื่องเสียงและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับใช้ในงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๒.  ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้งานสำเร็จลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นายภราดร  ไชยเขียว ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวจิราพร   บุญเหลือ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๓.  นายชวลิต   กรัดภิรมย์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๔.  นายวรรณศักดิ์  บุญช ู ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๕.  นายวรัญญู  ทองถึง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖.  นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๗.  นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ ครู คศ.๑  กรรมการ/เลขานุการ 
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
มีหน้าที่  ๑.  จัดเตรียมข้ันตอน  รายละเอียด  ในแต่ละช่วงในการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๒.  จัดหาพิธีกร  ผู้ช่วยพิธีกร  เพื่อดำเนินการในการจัดงาน 
 ๓.  รับลงทะเบียน จัดเรียงลำดับของท่ีระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๔.  ส่งมอบของท่ีระลึก 
 ๕.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง  
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
    พิธีกร 
 ๑.  นางสาวพัชริณี  พรหมเรืองโชติ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว ครู คศ.๑  กรรมการ 



 ๓.  นายณฐนน  กุ๊งหวั่น ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวนพวรรณ  แก้วโกสุม ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๕.  นายเอกภพ ไทยทอง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖.  นายวศิน ตุเกตุ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 7.  นายธิรพงษ ์ คงด้วง ครู คศ.1  กรรมการ/เลขานุการ 
 8.  นายรัฐพงศ์ ช่วยชู ครูผู้ช่วย  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    จัดลำดับของที่ระลึก 
 ๙.  นางสาวทิฆัมพร   ออมสิน ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 10.  นางนฤมล   ทิพย์พินิจ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 11.  นางสาวนิชาภา รัตนถาวร ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 12.  นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 13.  นางสาวอาภาภรณ์ บุษษบง ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ 
  
๖.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของที่ระลึก 
มีหน้าที่  ๑.  จัดซื้อของท่ีระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๒.  ติดโบว์  ประดับตกแต่งของท่ีระลึกให้สวยงาม  ให้แล้วเสร็จ 
 ๓.  จัดเรียงลำดับของท่ีระลึก  เพื่อมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๔.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นางสาววิภาวรรณ วิชยัดิษฐ์ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ ์ ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.  นางสาวณัฐชยา   พรหมสุภา ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 5.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ 
 
๗. คณะกรรมการถ่ายภาพ  จัดทำ VTR และบันทึกภาพ 
มีหน้าท่ี  ๑.  จัดทำ VTR /วีดีทัศน์ประวัติสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ๒.  บันทึกภาพนิ่งและถ่ายวีดีทัศน์ตลอดงาน 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นายภราดร  ไชยเขียว ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวจิราพร   บุญเหลือ ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายวรรณศักดิ์  บุญช ู ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๔.  นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๕.  นายวรัญญู  ทองถึง ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ 
 6.  นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ ครู คศ.๑  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
  
 
 
 
 



8.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
มีหน้าท่ี  ๑.  จัดทำหนังสือเชิญประธานในพิธี  และแขกผู้มีเกียรติ 
 ๒.  ให้การต้อนรับประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธี 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นางสาวอัญชรีย์   มีแสง ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ ครูคศ.๑  รองประธานกรรมการนาง
 3.  นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 4.  นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครู คศ.๑  กรรมการ 
 5.  นางอัญวีณ์   หนูอุไร ครู คศ.๑  กรรมการ 
 6.  นางสาวจตุพร  เฝือชัย ครู คศ.๑  กรรมการ 
 7.  ว่าท่ี ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 8.  นางกวินนาฎ  อินทจันทร์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 9.  นางสาวอุษมา  แสงระว ี ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 10.  นางสาวรัชฎาพร  เอียดรอด ครูผู้ช่วย  กรรมการ  
 11.  นางสาวนาวียา ปักษณิ ครู คศ.๑  กรรมการ/เลขานุการ 
 12.  นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง เจ้าหน้าท่ีธุรการ  การกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
9.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
มีหน้าที่  ๑.  จัดเตรียมอาหาร  ของว่างและเครื่องด่ืมในพิธี 
 ๒.  ใหบ้ริการอาหาร  ของว่างและเครื่องด่ืมแก่ ประธานในพิธี  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธี 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๓.  นางสายฝน   ราษีงาม ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวปาลินี   เพชรทอง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวนฤมล   บุญรอด ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๙.  นางสาวพรพิลาส  วิจิต ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 10.  สิบเอกหญิง อนุสา  ส่งสุริน ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑1.  นางสาวมัสรีน่า  สะนิ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 12.  นางสาวดวงกมล ทองหวาน ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑3.  นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 14.  นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
 15.  นางวินวินโซ  ฟอง ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 ๑6.  นางสาวสุคันธา  พิมพ์ศรี ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 ๑7.  นางสาวจารีย์  สุขเกษม ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
 ๑8.  นายปรีชา  แป้นปั้น ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 19.  นางสาวจันจิรา  ช่วยเกล้ียง ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ  



 20.  นางสาวมาวินีย์  ชุมคง ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 21.  นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ครู คศ.๑  กรรมการ/เลขานุการ  
 22.  นางสาวกรกมล กุลทอง ครู คศ.๑  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑0.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
มีหน้าที่  ๑.  ควบคุมดูแล  การรับจ่ายเงินให้เรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามหลักฐาน 
 ๒.  เบิก – จ่ายเงินงบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
 ๓.  รับจ่ายเงิน  จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายควบคุมการเบิกจ่ายเงินในการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการ

โรงเรียน ให้เรียบร้อยแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการทราบ 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นางวานีดา  ทองปัสโนว์ ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๓.  นายรัฐพงศ์ ช่วยชู ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
 5.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ 
 
11. คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองโควิด 19 
มีหน้าท่ี  ๑.  จัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิ และแอลกอฮอลล์ 
 ๒.  ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน และติดสต๊ิกเกอร์ผู้ผ่านเข้างาน 
 ๓.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
  ๑.  นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว  ครูคศ.๒    ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวนฤมล    สาริขา  ครูอัตราจ้าง               กรรมการ 
 3.  นางสาวณัฐธิดา   ทองปัสโนว์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 4.  นางสาวนันทรัตน์   อนุกูล  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
  5.  นางสาวชนุตม์  ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ/เลขานุการ  
 
๑2.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
มีหน้าท่ี  ๑.  วิเคราะห์กำหนดรูปแบบประเมินผล 
 ๒.  จัดทำเครื่องมือและประเมินผลการดำเนินการจัดงานและสรุปผลการจัดงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทราบ 
 ๓.  ประสานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานลุล่วง 
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 ๑.  นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
 3.  นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4.  นางสาวมัสรีน่า   สะนิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

5.  นางสาวอาภาภรณ์   บุษบง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 6.  นายรัฐพงศ์  ช่วยชู   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7.  นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ   กรรมการ 



 8.  นางสาวจิตชนก ประชุมทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ/เลขานุการ 
 9.  นายณฐนน ก๊งหวั่น  ครู คศ.๑   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ  
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานแก่ฝ่าย 
ดำเนินการทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
                                   ส่ัง  ณ  วันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
               (ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
กำหนดการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

วันจันทร ์ ท่ี  18  ตุลาคม  ๒๕๖๔   
ณ หอประชุม  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 
 
 
* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
               แต่งกายด้วยเส้ือสีฟ้าจิตรดา หรือเส้ือโทนสีฟา้ 

09.3๐ - ๑๒.๐๐ น. - ลงทะเบียนเข้างาน  ณ หอประชุม  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้อำนวยการ ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์ และคณะ 
- พิธีกรเชิญ ผอ.สมร  เผือกเดช กล่าวส่งและแสดงความยินดี มอบของท่ีระลึก  
- พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
  คุณบรรจง ภูวเศรษฐถาวร กล่าวต้อนรับ และมอบของท่ีระลึก 
- รับชมวิดีทัศน์ประวัติและผลงานผู้อำนวยการ ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์ 
- ผู้อำนวยการ ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์ กล่าวแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาส ได้รับแต่งต้ัง 
  ใหด้ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา 
- แขกผู้มีเกียรติมอบของท่ีระลึกให้แก่ผู้อำนวยการ ดร.พิมลรัตน์ โสธารัตน์ 
  เสร็จพิธี บันทึกภาพร่วมถ่ายภาพ 
  รับอาหารเท่ียงแบบ Box set  

  


