
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี    127     /2561 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะด าเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ตัดสินใจ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1. นางเพียงแข ชิตจุ้ย   ประธานกรรมการ 
1.2. นายประยงค์ ด่วนเดิน   รองประธานกรรมการ 
1.3. นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ  รองประธานกรรมการ 
1.4. นางสุลีพร ดีทอง   กรรมการ 
1.5. นายธนิต ดีทอง   กรรมการ 
1.6. นางจ าเรียง ใจกว้าง   กรรมการ 
1.7. นายณรงค์ ศิริยงค์   กรรมการ 
1.8. นายจงรักษ ์ บ ารุงวงศ์  กรรมการ 
1.9. นางอุทัยวรรณ ไชยสาร   กรรมการและเลขานุการ 
1.10. นางสาวอังคณา ทองด า   กรรมการและผู้ช่วยเลานุการ 

 
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าท่ี จัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ เวที โต๊ะวางพาน 

ดอกไม้ ธูปเทียน เก้าอี้ครู ประกอบด้วย 
2.1. นายประยงค์ ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
2.2. นายธนิต ดีทอง   รองประธานกรรมการ 
2.3. นายณรงค์ ศิริยงค์   กรรมการ 
2.4. นายสุนทร เหล่าอั้น   กรรมการ 
2.5. นายนาวิน โพธิ์ศรี   กรรมการ 
2.6. นายสุรศักด์ิ ศรีขวัญ   กรรมการ 
2.7. นายพิชัย บุญชูประภา  กรรมการ 
2.8. นายภราดร ไชยเขียว  กรรมการ 
2.9. นายปรีชา อิสสระ   กรรมการ 
2.10. นายฉัตรชัย ทองหีต   กรรมการ 
2.11. นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ   กรรมการ 
2.12. นายสายัน จิตรักษ์   กรรมการ 
2.13. นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์  กรรมการ 
2.14. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  กรรมการ 
2.15. นางสาวชนกพร ทองปาน  กรรมการ 
2.16. นางอุทัยวรรณ ไชยสาร   กรรมการ 
2.17. นางสาวอมรทิพย์    จิตรอารีย์  กรรมการ 



2.18. นางสาวจันทร์จีรา     บุญปติ   กรรมการ 
2.19. นางสาวจีรวรรณ       เพ็ชรรัตน์  กรรมการ 
2.20. นายเดชศรี  สุวิรัตน์   กรรมการ 
2.21. นายศรีสุวรรณ  บรมสุข   กรรมการ  
2.22. นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล  กรรมการ 
2.23. นางสาวนิธิยา   ทองยวน   กรรมการ 
2.24. นายเจนณรงค์  พันทวี   กรรมการ 
2.25. นางสาวปัทมา  ใจช่ืน   กรรมการ 
2.26. นายมะยาดี  ดาบู   กรรมการ 
2.27. นายธิรพงษ ์  คงด้วง   กรรมการ 
2.28. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย   กรรมการ 
2.29. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการ 
2.30. นางสาวปรมาภรณ์   พรหมประทีป  กรรมการ 
2.31. นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน   กรรมการ 
2.32. นางสาวคุณากร  วาณิชย์เจริญ  กรรมการ 
2.33. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   กรรมการ 
2.34. นางกรกมล  นาคบังเกิด  กรรมการ 
2.35. นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ   กรรมการ 
2.36. นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธุ ์  กรรมการ 
2.37. นางสาววิภาวรรณ    วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
2.38. นางสาวอัญวีณ์  หนูอุไร   กรรมการ 
2.39. นางสาวนวียา  ปักษิณ   กรรมการ 
2.40. นางสาวนิตยาพร     จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
2.41. นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร   กรรมการ 
2.42. นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการ 
2.43. นางสายทอง  ชารักดี   กรรมการ 
2.44. นางอองซาน  อาว พม่า  กรรมการ 
2.45. คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
2.46. นายอาวุธ  จันทร์เมือง  กรรมการและเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมกรรมการฝ่ายประกวดพาน  ธูป – เทียน และพานดอกไม้ มีหน้าท่ีจัดท าเกณฑ์การ

ประกวดและจัดการประกวดพาน ธูป – เทียน และพานดอกไม ้ในแต่ละระดับช้ัน ตัดสินการประกวดผู้
ชนะเลิศอันดับ 1 – 3 ประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 

3.1. นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์   ประธานกรรมการ 
3.2. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง  รองประธานกรรมการ 
3.3. นางอารมย์   เทพเกื้อ   กรรมการ 
3.4. นางสาวปาลินี  เพชรทอง  กรรมการ 
3.5. นางสาวยุภาพร  บุญเทียม  กรรมการ 
3.6. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว   กรรมการ 
3.7. นางสาวสายฝน  ราษีงาม   กรรมการ 
3.8. นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  กรรมการ 
3.9. นางสาวรักชนก  โสอินทร์   กรรมการ 



3.10. นางสาวพัชริณี  สมผล   กรรมการ 
3.11. นางสาวกรธิดา  กิมาคม   กรรมการ 
3.12. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน   กรรมการ 
3.13. นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  กรรมการ 
3.14. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายประกวดความเรียง และ วาดภาพครูในดวงใจ มีหน้าท่ี จัดท าเกณฑ์การประกวด

ความเรียงภาษาไทยและประกวดวาดภาพครูในดวงใจ และด าเนินการคัดเลือกผู้ชนะเลิศอันดับท่ี 1 – 3 ในแต่
ละระดับและประกาศผลการประกวดความเรียงและวาดภาพครูในดวงใจ ประกอบด้วย 

4.1. นางจ าเรียง  ใจกว้าง   ประธานกรรมการ 
4.2. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  รองประธานกรรมการ 
4.3. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง   กรรมการ   
4.4. นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  กรรมการ 
4.5. นางยุพาพร  เกิดขุมทอง  กรรมการ 
4.6. นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน   กรรมการ 
4.7. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์  กรรมการ 
4.8. นางอารีรัตน ์  คล้ายอุดม  กรรมการ 
4.9. นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
4.10. นายธิรพงษ ์  คงด้วง   กรรมการและเลขานุการ 
4.11. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าท่ีด าเนินการกิจกรรมเป็นพิธีการ และฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูเพื่อให้

กิจกรรมการด าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
5.1. นายประยงค์  ด่วนเดิน   ประธานกรรมการ 
5.2. นายณรงค์  ศิริยงค์   รองประธานกรรมการ 
5.3. นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
5.4. นายนาวิน  โพธิ์ศรี   กรรมการ 
5.5. นางสาวอังคณา  ทองด า   กรรมการ 
5.6. นายธิรพงษ ์  คงด้วง   กรรมการ 
5.7. นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร   กรรมการและเลขานุการ 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร มีหน้าท่ี ท าเกียรติบัตรให้ส าหรับห้องท่ีชนะเลิศการประกวด

พาน ธูป – เทียนและพานดอกไม้ ประกอบด้วย 
6.1. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   ประธานกรรมการ 
6.2. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  รองประธานกรรมการ 
6.3. นางสาวดาราราย    กัววงศ์   กรรมการ 
6.4. นางสาวธิติมา  เดชภักดี   กรรมการ 
6.5. นางสาวกันต์หทัย    ใจกว้าง   กรรมการ 
6.6. นางสาวนันทรัตน ์   อนุกูล   กรรมการ 
6.7. นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม   กรรมการและเลขานุการ 

 



7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพตามบรรยากาศของกิจกรรมไหว้ครูและลงข้อมูล
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประกบด้วย 

7.1. นายอาวุธ จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ 
7.2. นายภราดร ไชยเขียว   รองประธานกรรมการ 
7.3. นายอรรถพล พลวัฒน ์   กรรมการ 
7.4. นายสัญชัย พิกุลงาม    กรรมการและเลขานุการ 

 
8. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม และจัดเตรียม ท าพานธูป – เทียน และพานดอกไม้ และ

ตัวแทนห้อง มีหน้าท่ีฝึกซ้อมนักเรียนในหอประชุม และประสานงานกับนักเรียนในการเตรียม อุปกรณ์ และ
จัดท าพานธูป – เทียน และพานดอกไม้ ประกอบด้วย 

8.1. นายประยงค์ ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 
8.2. นายณรงค์ ศิริยงค์    รองประธานกรรมการ 
8.3. หัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน    กรรมการ 
8.4. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    กรรมการ 
8.5. นายสุรศักด์ิ ศรีขวัญ    กรรมการและเลขานุการ 

 
9. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย  มีหน้าท่ี บรรเลงดนตรีไทยเพื่อประกอบพิธไีหว้ครู ประกอบด้วย 

9.1. นายวีรภัทร อินทร์เนื่อง   ประธานกรรมการ 
9.2. นายชวลิต กรัดภิรมย์   รองประธานกรรมการ 
9.3. วงดนตรีไทยของโรงเรียน    กรรมการ 
9.4. นางสาวพิมพิไล กัญญา    กรรมกการและเลขานุการ 

 
10. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล มีหน้าท่ีจัดเตรียมและด าเนินการเอกสารประเมินผลการจัดกิจกรรมไหว้

ครู ประกอบด้วย 
10.1. นางอุทัยวรรณ ไชยสาร    ประธานกรรมการ 
10.2. นางสาวนิธิยา ทองยวน    รองประธานกรรมการ 
10.3. นายธิรพงษ ์ คงด้วง    กรรมการ 
10.4. นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย    กรรมการ 
10.5. นางสาวจันธิรัตน์  หมานจิตร   กรรมการ 
10.6. นางสาวนฤมล สาริขา    กรรมกการและเลขานุการ 
10.7. นางสาวอังคณา ทองด า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการอย่างแท้จริง 

ส่ัง ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 

 
 

 
            (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 



ก าหนดการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2561 
วันพฤหัสบดีที่  14  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรยีนทีปราษฎรพ์ิทยา 

07.40 น     นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
08.30 น    นักเรียนเข้าสู่พิธีไหว้ครู  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ห้องประชุม 
08.40 น.   ประธานในพิธีมาถึง  นักเรียนท าความเคารพประธาน 
09.00 น.     ประธานจุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
     -  พิธีกรน าสวดมนต์ 
     -  ตัวแทนนักเรียนน ากล่าวค าไหว้ครู 
     -  ตัวแทนห้องน าพานธูป – เทียน  พานดอกไม้ท าพิธีไหว้คร ู
     -  นักเรียน ม.6 ขึ้นเวที กราบครูทีละแถวตามล าดับ 
     -  การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์  
     -  ประธานเจิมหนังสือและให้โอวาทเนื่องในวันไหว้ครู 
     -  ประกาศผลการประกวดเรียงความ เรื่อง “ครูในดวงใจ” 
     -  ประกาศผลการประกวดพานธูป-เทียน และพานดอกไม้  
11.00 – 11.30   นักเรียนแยกพบครูที่ปรึกษา ตามห้องประจ า  
  

--  เสร็จพิธีไหว้ครู -- 

หมายเหตุ   คุณครูข้าราชการแต่งกายชุดข้าราชการ   
              คุณครูอัตราจ้างและบุคลากรแต่งกายเส้ือประจ าโรงเรียนสีน้ าเงิน  
                    

 

 


