
 
 

 คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี 394 / 2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 

 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี 

เพื่อให้นักเรียนสืบสานประเพณีท่ีดีงามของไทย และเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ซึ่ง

โรงเรียนได้กำหนดจัดในวันศุกร์ท่ี 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ท้ังนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ประกอบด้วย  

  1.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 

 1.2 นางอุไรวรรณ   จันทร์เมือง   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

 1.3 นายอาวุธ    จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

 1.4 นางสาวสุริยา   เพราเพราะ รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

  1.5 นางจำเรียง   ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

 1.6 นางวานีดา    ทองปัสโนว์ ครู คศ.3   กรรมการ 

1.7 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  ครู คศ.3   กรรมการ 

  1.8 นายจงรักษ์   บำรุงวงศ์  ครู คศ.2   กรรมการ 

 1.9 นางอังคณา   จงรักวิทย์ ครู คศ.1   กรรมการ 

   1.10 นายธีรรัตน์   โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

1.11 นางราวีญา   ซอมัด  ครู คศ.1   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ทำหน้าท่ี วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม และช้ีแจงทำความเข้าใจกับ

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจตรงกันและการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

2.1 นายสัญชัย    พิกุลงาม  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

2.2 นางสาวรอวีญา   ซอมัด  ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 

2.3 นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน  ครู คศ.2   กรรมการ 

2.4 นางอารมย์    เทพเกื้อ  ครู คศ.2   กรรมการ 

2.5 นางสาวพัชริณี   สมผล  ครู คศ.1   กรรมการ 



2.6 นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว ครู คศ.1   กรรมการ 

2.7 นางสาวปัทมา   ใจช่ืน  ครู คศ.1   กรรมการ 

2.8 นางอมรทิพย์   จิตรอารีย์ ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเคร่ืองเสียง ทำหน้าท่ี จัดสถานท่ีบริเวณหอประชุม ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย สวยงาม กับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ประกอบด้วย 

3.1 นางสาวสาลีรัตน์   ทองขาว  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

3.2 นายณัฐกิตต์ิ   สารสุข  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 

3.3 นายภราดร    ไชยเขียว ครู คศ.1   กรรมการ 

3.4 นางสาวชกาภัฎ   ทิศคงทอง ครู คศ.1   กรรมการ 

3.5 นางสาวพิมพ์พร   ทิมขำ  ครู คศ.1   กรรมการ 

3.6 นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช  ครู คศ.1   กรรมการ 

3.7 นางสายฝน    ราษีงาม  ครู คศ.1   กรรมการ 

3.8 นางสาวนวียา   ปักษิณ  ครู คศ.1   กรรมการ 

3.9 นายวีรภัทร    อินทร์เนื่อง ครู คศ.1   กรรมการ 

3.10 นายชวลิต   กรัดภิรมย์ ครู คศ.1   กรรมการ 

3.11 นางสาววันวิสาข์   สืบ  ครู คศ.1   กรรมการ 

3.12 นางสาวซูไบดะห์  มะรือเด๊ะ ครู คศ.1   กรรมการ 

3.13 นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.14 นางสาวพรพิลาส   วิจิต  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.15 นายณัฐภัทร   อินทรเสนีย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.16 ว่าท่ี ร.ต.วิราวรรณ  ทิพย์รักษา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.17 นางสาวนพวรรณ   แก้วโกสุม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.18 นายอัครพล   สีฟ้า  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.19 นางสาวอาภาภรณ์  บุษบง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.20 นางสาวณัฐชยา   พรหมสุภา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.21 นายธิติสรรค์  สงพราหมณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.22 นายสันติ    สีตะพงศ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

3.23 นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

3.24 นายสาธิต    ด้วงนุ้ย  พนักงานราชการ  กรรมการ 

3.25 นายจตุรงค์  ขุนปักษี  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 



 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดของขวัญ ทำหน้าท่ี ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญ รับลงทะเบียนของขวัญ 

จับสลากของขวัญ และส่งมอบของขวัญแก่นักเรียน ในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 

ประกอบด้วย 

4.1 นางสาวพิมพ์ใจ   ทองเรือง ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 

4.2 นางยุพาพร    เกิดขุมทอง ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 

4.3 นางอารมณ์  เทพเกื้อ  ครู คศ.2   กรรมการ 

4.4 นางสาวจันทร์จีรา   บุญปติ  ครู คศ.1   กรรมการ 

4.5 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์ ครู คศ.1   กรรมการ 

4.6 นางอารีรัตน์   คล้ายอุดม ครู คศ.1   กรรมการ 

4.7 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  ครู คศ.1   กรรมการ 

4.8 นางอัญวีณ์    หนูอุไร  ครู คศ.1   กรรมการ 

4.9 นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน  ครู คศ.1   กรรมการ 

4.10 นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักดิ์ ครู คศ.1   กรรมการ 

4.11 นางสาวฑิฆัมพร   ออมสิน  ครู คศ.1   กรรมการ 

4.12 นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.1   กรรมการ 

4.13 นางสาวกรกมล   กุลทอง  ครู คศ.1   กรรมการ 

4.14 นางสาวณัฐนรี   พันธ์พงศ์ ครู คศ.1   กรรมการ 

4.15 นางสาวจตุพร   เฝือชัย  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.16 นางกวินนาฎ   อินทจันทร์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.17 นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.18 นางสาวนฤมล   บุญรอด  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.19 นางสาวชมพิชาน์   คงสิบ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.20 ว่าท่ี ร.ต.รพีพรรณ   จันทร์คง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.21 นางสาวนิชาภา   รัตนถาวร ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.22 นายรัฐพล   ช่วยชู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.23 นางสาวดวงกมล   ทองหวาน ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.24 นางสาวมัสรีน่า   สะนิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.25 นายเอกภพ   ไทยทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.26 นางสาวณัฐพัชร์   ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



4.27 นางสาวรัชฎาพร   เอียดรอบ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

4.28 นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ  กรรมการ 

4.29 นางสาวปาลินี   เพชรทอง ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ทำหน้าท่ี ดำเนินการในการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

5.1 นายเอกชัย    อะหลีแอ ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

5.2 นายธิรพงษ์    คงด้วง  ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 

5.3 นายเจนณรงค์   พันทวี  ครู คศ.1   กรรมการ 

5.4 นายณฐนน    ก๊งหวั่น  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

5.5 นางสาวภมร   สุขศรีแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

5.6 นายวศิน    ตุเกตุ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

5.7 นางสาวสุพรรษา   ดุริยานนท์ ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ทำหน้าท่ี บันทึกภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 

ประกอบด้วย 

6.1 นางสาวจิราพร   บุญเหลือ ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

6.2 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 

6.3 นางสาวนฤมล   ทิพย์พินิจ ครู คศ.1   กรรมการ 

6.4 นางลักขณา   นาคสมวงษ์กุล ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายดูแลห้องเรียน ทำหน้าท่ี ติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียนให้สะอาด 

หลังการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ  

7.2 นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ  

7.3 หัวหน้าระดับช้ัน ม.1-6      กรรมการ 

7.4 ครูท่ีปรึกษาทุกห้องเรียน     กรรมการ 

7.5 นางสาวพรประภา  นิรัตน ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



8. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทำหน้าท่ี อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยของนักเรียนใน

การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ประกอบด้วย 

8.1 นางอังคณา   จงรักวิทย์ ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

8.2 นายเดชศรี    สุวิรัตน์  ครู คศ.1   รองประธานกรรมการ 

8.3 นายสุรศักดิ์   ศรีขวัญ  ครู คศ.2   กรรมการ 

8.4 นายวรัญญู    ทองถึง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

8.5 นายวรรณศักดิ์   บุญชู  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการตัดสิน การประกวดทูตเด็กดีศรีทีปกรปีท่ี 3 ประกอบด้วย 

9.1 นายธิรพงษ์    คงด้วง  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

9.2 นางสาวอัญชรีย์   มีแสง  ครู คศ.3   รองประธานกรรมการ 

9.3 นางสาวอภิชญา   ฤทธิ์พันธ์ ครู คศ.1   กรรมการ 

9.4 นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

9.5 นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 

11. ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าท่ี มีหน้าท่ีและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ 2564 ประกอบด้วย 

11.1 นางสาวราวีญา   ซอมัด  ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 

11.2 นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 

11.3 นางสาวพรประภา  นิรัตน ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

11.4 นางสาวจิตชนก   ประชุมทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

  

จึงขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทาง
ราชการ 
 
                    ส่ัง ณ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
  
                                               

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 



 

 

กำหนดการกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563  ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

เวลา  08.15-09.00 น.  : กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เวลา  09.00-12.00 น.  : นักเรียนทำกิจกรรมกินห่อสานสัมพันธ์วันขึน้ปีใหม่ร่วมกับครูท่ีปรึกษา 
เวลา 12.00 น.   : นักเรียนทุกระดับช้ันพร้อมกนับริเวณหอประชุม 
เวลา 12.00-12.30 น.  : พิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย กล่าวเปิดงาน) 
เวลา 12.30-16.00 น.  : การประกวดทูตเด็กดีศรีทีปกร 
      การแสดงวงดนตรีของนักเรียน และคณะครู 
 
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  


