
 
    
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที ่253/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ด้วยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จะดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ใน           
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เพ่ือให้การดำเนินการกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย  

1.1  นางเพียงแข    ชิตจุ้ย  ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ  
1.2  นายสมศักดิ ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ  
1.3  นางจำเรียง   ใจกว้าง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
1.4  นางสุลีพร   ดีทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ  
1.5  นางจันทร์นิพา    ขวยไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
1.6  นายณรงค ์  ศิริยงค ์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
1.7  นายจงรักษ์   บำรุงวงศ ์ ครู คศ.๒                    กรรมการ 
1.8  นายพิชัย              บุญชูประภา      ครู คศ.๒  กรรมการ  
1.9  นางอังคณา  จงรักวิทย์ ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ  
1.10 นายชวลิต    กรัดภิรมย์ ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        

 2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่บริเวณหอประชุม จัดทำป้ายเวที    
จัดโต๊ะหมู่บูชา  พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ เวท ีโต๊ะวางพานดอกไมธู้ปเทียน รวมทั้งรักษาความสะอาด  
พร้อมติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงเพ่ือให้กิจกรรมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

2.1  นางจันทร์นิพา      ขวยไพบูลย์  ประธานกรรมการ  
2.2 นายวุฒินันท์    จันทร์นพรัตน์  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายสุรศักดิ์     ศรีขวัญ   กรรมการ 
2.4 นายอิศรเกษม      สีหะวงษ ์  กรรมการ 
2.5 นายธิรพงษ์    คงด้วง   กรรมการ 
2.6 นายธีรรัตน์    โคตรพันธ์  กรรมการ 
2.7 นายชนกันต์      ชูขำ   กรรมการ 
2.8  นางสาวชุติมา      จิตตรารมย์  กรรมการ 
2.9  นางสาววันวิสาข์     สืบ   กรรมการ 
2.10 นางสาวจตุพร    เฝือชัย   กรรมการ 

     2.11 นางสาวนวียา    ปักษิณ   กรรมการ 
2.12 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  กรรมการ 



2.13 นางสาวปัทมา    ใจชื่น   กรรมการ 
2.14 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ์  กรรมการ 
2.15 นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
2.16 นางสาวพรพิลาส    วิจิต    กรรมการ 

     2.17 ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ     จันทร์คง   กรรมการ 
2.18 นางสาวณัฐนรี    พันธ์พงศ ์  กรรมการ 
2.19 นางสาวนฤมล     สาริขา    กรรมการ 
2.20 นายจตุพล     บุนนาค    กรรมการ 

     2.21 นางสาวภมร      สุขศรีแก้ว  กรรมการ 
     2.22 นางสาวธัญญารัตน์       จิตราภิรมย์   กรรมการ 
     2.23 นางสาวพรประภา    นิรัตน์   กรรมการ 
     2.24 นายภาณุวัฒน์     คงเจาะ   กรรมการ 
     2.25 นายณัฐกิตติ์     สารสุข    กรรมการ 
     2.26 นายจตุรงค์     ขุนปักษี   กรรมการ 
     2.27 นายณัฐภัทร    อินทรเสนีย์   กรรมการ 
     2.28 นางสาวนฤมล     บุญรอด   กรรมการ 
     2.29 นางสาวกรกมล     กุลทอง   กรรมการ 
     2.30 นางสาววิภาวรรณ     วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
     2.31 นายอาวุธ      จันทร์เมือง            กรรมการและเลขานุการ 
     2.32 นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมกรรมการฝ่ายประกวดพาน ธูป –เทียน และพานดอกไม้ มีหน้าที่จัดทำเกณฑ์การประกวดและ
จัดการประกวดพาน ธูป –เทียน และพานดอกไม้ ในแต่ละระดับชั้น รับลงทะเบียนพานไหว้ครู ตัดสินการประกวด
ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 – 3 ประเภทความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย  
     3.1 นางสาวจุฑามาส    ซุ่นห้วน   ประธานกรรมการ  
     3.2 นางสาวพิมพ์ใจ     ทองเรือง   รองประธานกรรมการ  

3.3 นางสาวปัทมา    ใจชื่น   กรรมการ 
3.4 นางสาวกรธิดา     กิมาคม    กรรมการ  
3.5 นางสาวปาลินี     เพชรทอง   กรรมการ 

     3.6 นางสาวชนกพร     ทองปาน  กรรมการ 
     3.7 นางสาวทิฆัมพร     ออมสิน   กรรมการ 
     3.8 นางสาวเกศวรา     ศรีพิบูลย์   กรรมการ  
     3.9 นางปรมาภรณ์      ไชยเขียว  กรรมการ  
     3.10 นางสาววันวิสาข์    สืบ   กรรมการ 
     3.11 นายศรีสุวรรณ     บรมสุข   กรรมการ 
     3.12 นางสาวจิราภรณ ์   ทลิกรรณ์  กรรมการ 
     3.13 นางสาวอมรทิพย์    จิตรอารีย์  กรรมการ 



     
3.14 นางยุพาพร    เกิดขุมทอง  กรรมการ 
3.15 นางอุไรวรรณ    จันทร์เมือง   กรรมการและเลขานุการ  

  
4. คณะกรรมการฝ่ายประกวดกลอนสุภาพ มีหน้าที่ ดำเนินการตัดสินผลการประกวดกลอนสุภาพ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ครู คือ ผู้ให้” และ และประกาศผลการประกวดกลอน
สุภาพ ประกอบด้วย  

4.1 นางสาวอัญชรีย์    มีแสง    ประธานกรรมการ  
4.2 นางยุพาพร     เกิดขุมทอง  รองประธานกรรมการ  
4.3 นางสาวอภิชญา    ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ  
4.4 นางสาวจิราภรณ์    ทลิกรรณ์   กรรมการ  
4.5 นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม   กรรมการ  
4.6 นายธิรพงษ์     คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ  

 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ดำเนินการกิจกรรมในช่วงพิธีการ และฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูเพ่ือให้กิจกรรม
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

5.1 นายณรงค ์    ศิริยงค์   ประธานกรรมการ  
5.2 นางจันทร์นิพา     ขวยไพบูลย์  รองประธานกรรมการ  
5.3 นางสาวพัชริณี   สมผล    กรรมการ 
5.4 นายเจนณรงค์   พันทวี   กรรมการ 
5.5 นายเอกชัย     อะหลีแอ  กรรมการ 
5.6 นางสาวสุพรรษา     ดุริยานนท์    กรรมการ 
5.7 นางสาวเกศวรา    ศรีพิบูลย์                     กรรมการ  
5.8 นางอังคณา     จงรักวิทย์  กรรมการ 

          5.9 นายธิรพงษ์     คงด้วง    กรรมการและเลขานุการ 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร มีหน้าที่ ทำเกียรติบัตรให้สำหรับห้องท่ีชนะเลิศการประกวด 
พานธูป –เทียน พานดอกไม้ และการประกวดการแต่งกลอนสุภาพ ประกอบด้วย  

6.1 นางสาวจิราพร    บุญเหลือ  ประธานกรรมการ  
6.2 นายวรรณศักดิ์    บุญชู   รองประธานกรรมการ  
6.3 นางลักขณา     นาคสมวงษ์กุล  กรรมการ 
6.4 นายภราดร     ไชยเขียว  กรรมการ 
6.5 นายวรัญญ ู    ทองถึง   กรรมการและเลขานุการ   

 

7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที ่บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครูและลงข้อมูลประชาสัมพันธ์
โรงเรียน ประกอบด้วย  

7.1 นายอาวุธ     จันทร์เมือง   ประธานกรรมการ  
7.2 นายสัญชัย     พิกุลงาม   รองประธานกรรมการ  
7.3 นางสาวจันธิรัตน์     หมานจิตร  กรรมการ 
7.4 นางสาวสาลีรัตน์    ทองขาว   กรรมการ 
7.5 นางอังคณา     จงรักวิทย์  กรรมการและเลขานุการ  



 

8. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการฝึกซ้อม จัดเตรียมการทำพานธูป –เทียน พานดอกไม้ และตัวแทนนักเรียน
ถือพานไหว้ครู มีหน้าที่ฝึกซ้อมนักเรียนในหอประชุม และแจ้งให้นักเรียนทราบในการเตรียมอุปกรณส์ำหรับจัดทำ
พานธูป –เทียน และพานดอกไม้ ประกอบด้วย  

8.1 นายณรงค ์    ศิริยงค์   ประธานกรรมการ  
8.2 นายสุรศักดิ์     ศรีขวัญ   รองประธานกรรมการ  
8.3 หัวหน้าระดับทุกระดับชั้น      กรรมการ  
8.4 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน       กรรมการ  
8.5 นายเดชศรี      สุวิรัตน์    กรรมการและเลขานุการ  

 

9. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทยและการแสดง มีหน้าที่ จัดเตรียมการแสดง บรรเลงดนตรีไทยในการประกอบพิธี
ไหว้คร ูประกอบด้วย  

9.1 นางสาวพิมพ์พร   ทิมขำ   ประธานกรรมการ  
9.2 นางสาวพัชรีวรรณ    อินทสุรัช  รองประธานกรรมการ  
9.3 นายวีรภัทร     อินทร์เนื่อง  กรรมการ 
9.4 นายจตุพล     บุนนาค    กรรมการ 
9.๕. วงดนตรีไทยของโรงเรียน      กรรมการ  
9.๖. นายชวลิต     กรัดภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 

 
10.ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ วางแผน ค่าใช้จ่าย จัดวัสดุอุปกรณ์ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เก็บหลักฐานในการจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย 
      10.1 นางสุลีพร    ดีทอง   ประธานกรรมการ 
      10.2 นางวานีดา   ทองปัสโนว์  รองประธานกรรมการ 
      10.3 นางปรมาภรณ์   ไชยเขียว  กรรมการ 
      10.4 นางนฤมล    ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
     10.5 นางสายฝน   ราษีงาม   กรรมการ 
      10.6 สิบเอกหญิงอนุสา     ส่งสุริน   กรรมการ 
 10.7 นางอังคณา    จงรักวิทย์  กรรมการ 
      10.8 นางอรวรรณ   วัชรถาวรศักด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 
11.ฝ่ายคัดกรอง มีหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ประกอบด้วย 
      11.1 นางสาวสาลีรัตน์      ทองขาว     ประธานกรรมการ 
      11.2 นางสาวพรรณธิดา   ภูริวิทยาธีระ  รองประธานกรรมการ 
      11.3 นางสาวจิตชนก     ประชุมทอง   กรรมการ 
     11.4 นางอารมย์             เทพเกื้อ   กรรมการ 
      11.5 นางกวินนาฎ   อินทจันทร์  กรรมการ 
     11.6 นางสาวจันทร์จีรา    บุญปติ   กรรมการ 
      11.7 นางสาวมัสรีน่า      สะนิ   กรรมการ 
      11.8 นางสาวชุติมา     จิตตรารมย์    กรรมการ 
      11.9 นางอัญวีณ์     หนูอุไร   กรรมการ 



      11.10 นางสาวมาสีเต๊าะ    ซอมัด   กรรมการ 
 11.11 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิราวรรณ  ทิพย์รักษา  กรรมการ 
 11.12 นางสาวณัฐธิดา    ทองปัสโนว์  กรรมการ 
     11.13 นางสาวนันทรัตน์    อนุกูล    กรรมการ 
     11.14 นางสาวกันต์หทัย    ใจกว้าง    กรรมการ 
     11.15 นางสาวสุวัยดา    ง๊ะสมัน   กรรมการและเลขานุการ 
  
 12. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล มีหน้าที่ ประเมิลผลการจัดกิจกรรม และสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม
และรายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

12.1 นางอังคณา    จงรักวิทย์   ประธานกรรมการ  
12.2 นายชวลิต    กรัดภิรมย์  รองประธานกรรมการ  
12.3 นายธิรพงษ์    คงด้วง    กรรมการ  
12.4 นางสาวนฤมล    สาริขา   กรรมการ  
12.5 นางสาวจันธิรัตน ์   หมานจิตร   กรรมการ  
12.6 นางสาวกุลธิดา    ฉิมคล้าย   กรรมการและเลขานุการ  

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับ

นักเรียนและทางราชการต่อไป 

สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม  2563 
 

                                                                                    
                         ( นางเพียงแข ชิตจุ้ย )  
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
07.40 น  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ  
08.30 น คณะผู้บริหาร หัวหน้าระดับ ตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียน 
                     ห้องละ 8 คน โดยมีนักเรยีนชายจำนวน 4 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 4 คน  
                     เข้าสู่พิธีไหว้ครู โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม  
                     (นักเรียนที่ไม้ได้ร่วมกิจกรรมในหอประชุม ให้ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูกับครูที่ปรึกษา ณ   
                     ห้องเรียนประจำของนักเรียน ) 
08.50 น.  ประธานในพิธีมาถึง นักเรียนทำความเคารพประธาน  
09.00 น.  ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  

-พิธีกรนำสวดมนต์  
-ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครู  
-ตัวแทนสภานักเรียน นำพานธูป – เทียน พานดอกไม้ทำพิธีไหว้ครู  
-ตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครูแต่ละห้อง นำพานธูป – เทียน พานดอกไม้ 
 ทำพิธีไหว้ครู 
-การแสดงจากชุมนุมนาฏศิลป์  
-ประธานเจิมหนังสือและให้โอวาทเนื่องในวันไหว้ครู  

 
--เสร็จพิธีไหว้ครู -- 

 
หมายเหตุ ข้าราชครแูต่งกายด้วยชุดข้าราชการ  และบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อประจำโรงเรียน (สีฟ้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เกณฑ์การประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ประเภทสวยงาม 
กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ประเภทสวยงาม  พิจารณารวมทั้งพานดอกไม้และพานธูปเทียน 

( หมายเหตุ : วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แต่ละห้องเรียนลงทะเบียนส่งพานดอกไม้และพานธูปเทียนที่ หอประชุม  
ก่อนเวลา 7.-30 น.) 
 

สรุปผลการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ประเภทความสวยงาม 
ระดับ ม.ต้น 

ลำดับที่ คะแนนรวม ระดับชั้น 
1   
2   
3   

 
ระดับ ม.ปลาย 

ลำดับท่ี คะแนนรวม ระดับชั้น 
1   
2   
3   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประกวด คะแนน 
1. มีความประณีต สวยงาม รูปทรง  สัดส่วนมีความเหมาะสม 20 
2. เน้นวัสดุธรรมชาติ มีสัญลักษณ์ของการไหว้ครู เช่น ดอกเข็ม  หญ้าแพรก  ดอกมะเขือ       
   ข้าวตอก (ไม่อนุญาตให้ใช้โฟม) 

10 

3. มีความเหมาะสมเป็นพานคู่กันระหว่างพานดอกไม้และพานธูปเทียน 10 
รวม 40 

ลงช่ือ…………………………………………ประธานกรรมการตดัสิน 



 
 

เกณฑ์การประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์   
กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์  พิจารณารวมทั้งพานดอกไม้และพานธูปเทียน 

( หมายเหตุ : วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แต่ละห้องเรียนลงทะเบียนส่งพานดอกไม้และพานธูปเทียนที่ หอประชุม  
ก่อนเวลา 7.-30 น.) 
 
                                                                

สรุปผลการประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ประเภทความคิดสร้างสรรค์   
ระดับ ม.ต้น 

ลำดับที่ คะแนนรวม ระดับชั้น 
1   
2   
3   

 
ระดับ ม.ปลาย 

ลำดับที่ คะแนนรวม ระดับชั้น 
1   
2   
3   

 
 
 
 

 
 

 
 

เกณฑ์การประกวด คะแนน 
1. มีความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบในการจัดตกแต่งพานไหว้ครู 20 
2. เน้นวัสดุธรรมชาติ มีสัญลักษณ์ของการไหว้ครู เช่น ดอกเข็ม  หญ้าแพรก  ดอกมะเขือ       
   ข้าวตอก (ไม่อนุญาตให้ใช้โฟม) 

10 

3. มีความเหมาะสมเป็นพานคู่กันระหว่างพานดอกไม้และพานธูปเทียน 10 
รวม 40 

ลงช่ือ…………………………………………ประธานกรรมการตดัสิน 



 


