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ค าส่ังโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

ท่ี   214    /2562 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพธิี  "วันไหว้ครู"  ประจ าปีการศึกษา  2562 

 
                ด้วยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลก าหนดจัดงานวันไหว้ครู    ส าหรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2562    
 ในวันพฤหัสบดีที่   13  มิถุนายน  2562 เวลา  08.30-12.00 น.  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุม
พลเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญํูกตเวทิตาต่อคุณครู ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา ดังนั้น เพื่อให้
งานครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  2546  มาตรา  27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 109/2550 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า ส่ัง ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ี 1626/2551 เรื่อง    มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ส่ัง ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงแต่งต้ังครู  และบุคลากรของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้.- 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.  นายศราวุธ  สิงหาราโท ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นายพฤกษทล  ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
3.  นายวรพล  ชาวสูนย์      รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
4.  นายบวร  คุ้มหมู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
5.  นางเพลินตา  ประยูรหาญ        รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 

          6.  นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม      ครู                                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนงบประมาณและขวัญก าลังใจแก่คณะกรรมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายบวร คุ้มหมู่   รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม          ครู  รองประธานกรรมการ  
3. นางเพ็ญผกา เขตจ านันท์ ครู กรรมการ 
4. นายชัยณรงค์  สวัสด์ิวงษ์ ครู กรรมการ 
5. นางนิลวรรณ เขียนเขว้า ครู กรรมการ 
6. นายชาญณรงค์ ประภาวงษ์ ครู กรรมการ 
7. นายวีระศักดิ์  ศรีภู                     ครู กรรมการ 
8. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย ครู กรรมการ 
9. นางประสานพันธ์  พลทะยาน ครู กรรมการ   
10. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์                 ครู กรรมการ 
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11. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ ครู กรรมการ 
12. นายอมร  วาดสูงเนิน ครู กรรมการ 
13. นายจ านงค์  เขียนเขว้า ครู     กรรมการ 
14. นางสาววันเพ็ญ  มั่งม ี ครู กรรมการ 
15. นางจุฑามาศ อุทัยฉาย ครู กรรมการ 
16. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์ ครู กรรมการ 
17. นางวรญัญา โหนชัย ครู กรรมการ 
18. นางธีรวรรณ  พันธ์จ ารัส ครู   กรรมการ 
19. นางบุณณดา  เจริญสุข             ครู                             กรรมการ 
20. นางพรประภา  เพรียกขุนทด ครู                     กรรมการ 
21. นางสุขี  ศรีสกุล                  ครู                     กรรมการ 
22. นางเสาวภา  ชนะหาญ ครู      กรรมการ 
23. นางจารุณี  จ าเริญชัย ครู  กรรมการ   
24. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน ครู กรรมการ 
25. นางจิระพร ภูมิภักด ี ครู  กรรมการ         
26. นางประภัสสร  คิดบรรจง ครู กรรมการ 
27. นางกัญจน์วรา  โนราช ครู  กรรมการ 
28. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม ครู  กรรมการ   
29. นางเจรียงพร  อาจประจันทร์         ครู                             กรรมการ 
30. นางสาวสุปาริชาติ   สุวรรณชัย  ครู กรรมการ 
31. นายสุรักษ์ เท่ียงธรรม ครู  กรรมการ 
32. นางสาววิภาดา  ดังชัยภูมิ เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
33. นางสาวฤทัยรัตน์  โชควิเศษ เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
34. นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย เจ้าหน้าท่ี กรรมการ 
35. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู                                                กรรมการและเลขานุการ    
36. นายราชัน นาสมพงษ์ ครู กรรมการและช่วยเลขานุการ 
37. นางสาวลัคนา พงศ์พิมล ครูผู้ช่วย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
38. นางสาววันเพ็ญ มั่งม ี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                 
39. นายราชภักดิ์ นาคดี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
     1.  นายบวร  คุ้มหมู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
     2.  นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม ครู รองประธานกรรมการ 
     3.  นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู      กรรมการ 
     4.  นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู กรรมการ 
     5.  นางพรประพา  เพียกขุนทด ครู กรรมการ 
     6.  นายพงษ์พัฒน์   สุนนท์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
     7.  นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี                 ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย  เพื่อให้การจัดกิจกรรมไหว้ครู  เป็นไปด้วยความ 
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4. คณะกรรมการสถานที่ 
1.  นางเพลินตา  ประยูรหาญ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
2.  นายประยุทธ  ประสานพันธ์ ครู     กรรมการ 
3.  นางสุภาภรณ์  พรหมนา ครู     กรรมการ 
4.  นายสิทธิประสงค์  เรียบเจริญ ครู     กรรมการ 
5.  นายประสงค์  ป๎กษา ครู     กรรมการ 
5. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์    ครู     กรรมการ 
6.  นางประภัสสร  คิดบรรจง ครู     กรรมการ 
7.  นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ ครู     กรรมการ  
8. นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ 
9. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง ครู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   1. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ-พิธีกร  เพื่อให้จัดสถานท่ีได้ถูกต้อง 
  2. จัดสถานท่ี ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ และท าความสะอาด ให้แล้วเสร็จก่อนพิธีซ้อม   
  3. จัดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะและหนังสือส าหรับผู้อ านวยการเจิมหนังสือ แป้งเจิม ท่ีวางพานดอกไม้พานธปูเทียน ท่ีนั่ง
ประธาน ครูอาวุโส และผู้มาร่วมงานให้เพียงพอตามแผนผัง 
 4. จัดท่ีนั่งส าหรับพระสงฆ์ 9 รูป 
 5. ประดับตกแต่งบริเวณให้สวยงาม เหมาะสม และเขียนข้อความป้ายว่า 

 
พิธีไหว้ครู   2562 

13  มิถุนายน   2562 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

           
5.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารปิ่นโต  และเคร่ืองไทยทาน 

   1. นายบวร  คุ้มหมู่                    รองผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 
   2. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม           ครู       รองประธานกรรมการ 

             3. นางพรประภา  เพียกขุนทด             ครู                                         กรรมการ 
   4. นายศิริพงศ์  วงศ์ษา   ครู       กรรมการ 
   5. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน  ครู       กรรมการ  
   6. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  ครู       กรรมการ 
   7. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  ครู                กรรมการ 
   8. นางสาวกรกช  กุนา        ครู       กรรมการ 
   9. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  ครู                          กรรมการ 
   10. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์  ครู                                   กรรมการ 
   11. นางสุขี  ศรีสกุล               ครู                                   กรรมการ 
   12. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ             ครู       กรรมการ 
   13. นางลักขณา  ประจงค้า  ครู                 กรรมการ 
   14. นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก  ครู                กรรมการ 
   15. นายราชภักดิ์  นาคดี                   ครู                                         กรรมการ 
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   16. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์             ครู                                         กรรมการ 
   17. นางสาววันเพ็ญ  มั่งมี           ครูผู้ช่วย                                  กรรมการ 

    18. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์                   ครู                                        กรรมการ 
   19. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู           กรรมการ 
   20. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา  ครูพิเศษ                                 กรรมการ 
   21. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์  ครูพิเศษ                                 กรรมการ 
   22. นายศรัญ  บุญไทย   ครูพิเศษ                                 กรรมการ 

             23. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู          กรรมการและเลขานุการ 
   24.นายชูชีพ  ถนอมพันธ์                   ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าท่ี 1. นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ และจัดภัตตาหารปิ่นโตถวาย 
      2. ประสานงานกลุ่มสาระอื่นๆ ร่วมถวายอาหารปิ่นโต และป๎จจัยไทยทาน 
                3. เชิญชวน ครู -นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคป๎จจัยสมทบถวายภัตตาหารปิ่นโต        
 6.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
     ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 

1. นายจ านงค์  เขียนเขว้า   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/1 
2. นางสาววันเพ็ญ   มั่งม ี   ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/1 
3. นางสาวเยาวลักษณ์   อุปมายันต์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/2 
4. นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส  ครูผู้ช่วย   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/2 
5. นายสุริยวงศ์  ชัยวิชา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/3 
6. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์  ครูพิเศษ   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/3 
7. นายประสงค์  ป๎กษา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/4 
8. นายศรสิงห์  สิงหาราโท   ครูพิเศษ   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/4 
9. นางปิยะนาถ  กวางซ ี   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/5 
10. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/5 
11. นางพรประภา  เพียกขุนทด  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/6 
12. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/6 
13. นายชัยณรงค์  สวัสด์ิวงษ์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/7 
14. นายบุญชู  หนูสลุง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/7 
15. นายอดุลย์   ศรีพล   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/8 
16. นางสุดาทิพย์  หมูหัวนา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/8 
17. นางสาวปาริชาติ  ทุมสิทธิ์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/9 
18. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/9 
19. นางสาวมนัญญา  หมู่อาสา  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/10 
20. นางสาวสุวิภา  สุริยะป๎ญญา  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/10 
21. นายราชัน  นาสมพงษ์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/11 
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22. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/11 
23. นางสาวมิรินดา  อาจกมล   ครูพิเศษ   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/11 
24. นางสาวกัญจณ์วรา   โนราช  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/12 
25. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/12 
26. นางธนนิทรา  บุญชู   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/13 
27. นายปกครอง  บุญปล้ืม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.1/13 

     ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประกอบด้วย  
1. นางขนิษฐา  ขันตี      ครู ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/1 
2. นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ  ครู ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/1  
3. นางศิริพร  วงศ์สืบ   ครู ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/2 
4. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/2 
5. นางสุขี  ศรีสกุล    ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/3 
6. นางสุปาริชาติ  สุวรรณชัย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/3 
7. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/4 
8. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/4 
9. นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/5 
10. นายประยุทธ์  ประสานพันธ์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/5 
11. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา    ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/6 
12. นายสุนันท์  กลางพระเนตร  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/6 
13. นางนิลวรรณ  เขียนเขว้า   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/7 
14. นางอัมรา  ปราบภัย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/7 
15. นายศรัญยู  บุญไทย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/7 
16. นางสวลี  อินทร์อ่อน   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/8 
17. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/8 
18. นายอมร วาดสูงเนิน   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/9 
19. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/9 
20. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง  ครู   ครูท่ีปรึกษาช้ัน ม.2/10 
21. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/10 
22. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/11 
23. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/11 
24. นางสุภาภรณ์  พรหมนา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/12 
25. นางวอระพัน  เจริญภักด ี   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/12 
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     ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 

1. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/1 
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/1 
3. นางวรญัญา  โหนชัย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/2 
4. นายศราวุธ ศรีโฉม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/2 
5. นางมยุรี  กล่ินสุคนธ์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/3 
6. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/3 
7. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/4 
8. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/4 
9. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/5 
10. นายราชภักดิ์  นาคดี   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/5 
11. นางเกศินี   รอดเวียง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/6 
12. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/6 
13. นางเอื้องไพร  กิ่งปร ุ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/7 
14. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/7 
15. นางนันทนา  จักรบุตร   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/8 
16. นายวีระศักดิ์   ศรีภู   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/8 
17. นางสาวเจรียงพร  อาจประจันทร์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/9 
18. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/9 
19. นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/9 
20. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/10 
21. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.2/10 
22. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/11 
23. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.3/11 

     ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกอบด้วย 
1. นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/1 
2. นางนิภา  ชัยชวนานิตย์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/1 
3. นางสาวกชพร  มั่นคง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/2 
4. นางน้ าฝน  นพคุณ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/2 
5. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/3 
6. นายเอกรัตน์  สุทธิยดิลก   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/3 
7. นางผกามาศ   เท่ียงธรรม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/4 
8. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน  ครู    ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/4 
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9. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/5 
10. นางสาวบงกช  เส้ียมแหลม  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/5 
11. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  ครู    ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/6 
12. นางจิระพร  ภูมิภักด ี   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/6 
13. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/7 
14. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/7 
15. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/8 
16. นางสาวอัญญารัตน์  ร่วมกระโทก  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/8 
17. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/9 
18. นายศิริพงษ์  วงศ์ษา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/9 
19. นางสาวณัฎฐา  ขวัญศิริ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/9 
20. นายช้ัน  ภักดีศิริวงศ์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/10 
21. นายสุรักษ์  เท่ียงธรรม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/10 
22. นางเสาวภา  ชนะหาญ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/11 
23. นางโสภา  สีพั้วฮาม   ครู    ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/11 
24. นายจตุพล  แสนสุข   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/12 
25. นางจิราพร   หงษ์ทอง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/12 
26. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/13 
27. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย ์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.4/13 

     ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ประกอบด้วย 
1. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/1 
2. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/1 
3. นางประสานพันธ์  พลทะยาน  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/2 
4. นายธวัชชัย  ถาวรกาย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/2 
5. นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ า   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/2 
6. นายปราโมทย์ อินทรบ ารุง  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/3 
7. นางสาวอุไรรัตน์  มณีทิพย์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/3 
8. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/3 
9. นางสาวสุวคนธ์  พรมเมตตา  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/4 
10. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/4 
11. นายละออง  แกมค า   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/5 
12. นางเขมิกา  ไชยแสง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/5 
13. นายสนิท นาคพินิจ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/6 
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14. นางมะลิสา นาคพินิจ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/6 
15. นางสุดารัตน์  เส้ียมแหลม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/7 
16. นายวสันต์  เส้ียมแหลม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/7 
17. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/8 
18. นางจารุณี  จ าเริญชัย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/8 
19. นางสาวป๎ทมา  โขหานาม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/9 
20. นางลักขณา ประจงค้า   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/9 
21. นายเฉลิมชัย  นครไชย   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/10 
22. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/10 
23. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/11 
24. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/11 
25. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/11 
26. นายพิทักษ์  เจริญวานิช   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/12 
27. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/12 
28. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/13 
29. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.5/13 

     ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประกอบด้วย 
1. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/1 
2. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/1 
3. นายภานุมาศ  วรสันต์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/2 
4. นางภัณฑิรา  วรสันต์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/2 
5. นายประสาน  ชูเดช   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/3 
6. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/3 
7. นางประภัสสร  คิดบรรจง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/4 
8. นายมณฑณัช  บุญปลูก   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/4 
9. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/5 
10. นางสาวกรกช   กุนา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/5 
11. นายชรินทร์  ถิ่นชีลอง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/6 
12. นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/6 
13. นางบุณณดา  เจริญสุข   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/7 
14. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/7 
15. นางวีนัด  ศรีหาบุตร   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/8 
16. นายภคพล  จุ้มใหญ่   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/8 
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17. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/9 
18. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/9 
19. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ท้ังสาม  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/10 
20. นางสาวกัญจนา  บัวไสว   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/10 
21. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/11 
22. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/11 
23. นางเนาวรัตน์  สาริยา   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/12 
24. นายจักรกฤษ   สร้อยเพ็ชร  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/12 
25. นายเอนก  หงษ์ทอง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/13 
26. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/13 
27. นายชัยวัฒน์  ข าหินต้ัง   ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/14 
28. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/14 
29. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง  ครู   ครูที่ปรึกษาช้ัน ม.6/14 

มีหน้าท่ี   ควบคุมนักเรียนท่ีหน้าเสาธง  และวางแผนจัดนักเรียนให้แต่ละห้องเข้าตามแผนผัง  เริ่ม  07.30  น.           
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ-พิธีกร 

1. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม ครู                            ประธานกรรมการ            
2.  นายพิทักษ์  เจริญวานิช ครู รองประธานกรรมการ 
3.  นายศิริพงศ์  วงศ์ษา  ครู กรรมการ 

          4.  นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู    กรรมการ 
          5.  นางสวลี  อินทร์อ่อน ครู    กรรมการ 
          6.  นางวอระพัน  เจริญภักดี ครู กรรมการ 
          7.  นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู    กรรมการ 
          8.  นางเจรียงพร  อาจประจันทร์ ครู    กรรมการ  

9. นางสาวทิพวัลย์  จันทร์เปล่ง ครู    กรรมการ 
10. คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
11. นายวีระศักดิ์  ศรีภู ครู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี    1. ก าหนดพิธีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับประเพณีไหว้ครู ท้ัง 2 วัน คือวนัซ้อมและวนัไหว้ครู     
              2.  ประสานงานฝ่ายสถานท่ีเพื่อแจ้งรูปแบบการจัดกิจกรรมไหว้ครู 
              3.  ประชาสัมพันธ์กับครู-นักเรียนในการจัดพานดอกไม้- พานธูปเทียนห้องละ  2  พาน 
              4.  เตรียมฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อท าหน้าท่ีเป็นพิธีกร ในวันไหว้ครูตามล าดับข้ันตอนด้วยความเรียบร้อย 
8.คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียน 
1. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย ครู   ประธานกรรมการ 
3. นางสุขี  ศรีสกุล ครู รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู กรรมการ 
5. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู กรรมการ 
6. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู กรรมการ 
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7. นางพรประภา  เพียกขุนทด ครู กรรมการ 
8. นางสาวกรกช  กุนา ครู กรรมการ 
9. นายชูชีพ  ถนอมพันธุ์ ครู กรรมการ 
10. นางลักขณา  ประจงค้า ครู กรรมการ 
11. นางประภัสสร  คิดบรรจง ครู กรรมการ 
12.  นายวีระศักดิ์  ศรีภู ครู กรรมการและเลขานุการ 
13.  นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    คัดเลือกตัวแทนนักเรียนและฝึกซ้อมสวดมนต์ไหว้ครูและน าปฏิญาณ  และร้องเพลง และการแสดง   
ให้มีความพร้อมท่ีสุด 
9. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง            ครู                            ประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์  เส้ียมแหลม               ครู             รองประธานกรรมการ          
3. นางสาวกัญญาภัทร  แดงบ ารุง                       ครู    กรรมการ 
4. นางศันสนีย์  มีหมู่                              ครู   กรรมการ 
5. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง                        ครู   กรรมการ 
6. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง             ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวสุวิภา  สุริยะป๎ญญา   ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
9. นายมณฑณัช  บุญปลูก                         ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
10. นางสาวปทุมวรรณ   จันทะคู่   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
11. นางสาววิภาดา  ดังชัยภูมิ   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
12. นางสาวฤทัยรัตน์  โชควิเศษ   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
13. นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย   เจ้าหน้าท่ี  กรรมการ 
14. คณะกรรมการนักเรียน                                                             กรรมการ 
15. นางสาวกัญจณ์วรา   โนราช   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์                        ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    1.   จัดเตรียม-บริการน้ าด่ืม  ส าหรับผู้ร่วมพิธี 

   2.   ต้อนรับ  และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมพิธี 
10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  เคร่ืองเสียง  และประชาสัมพันธ ์
1. นางเพลินตา  ประยูรหาญ          รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.นายวสันต์  เส้ียมแหลม    ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวมณช์สิการณ์  แสงพรม   พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นายวัชร์พล  พลตาล    เจ้าหน้าท่ีโสต  กรรมการ 
5. นายสัตยา  ค าโหยก    เจ้าหน้าท่ีโสต  กรรมการ 
6. ชมรมถ่ายภาพโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล     กรรมการ 
7.นายสิทธิประสงค์  เรียบเจริญ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี     1.  บันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว  ในพิธีไหวค้รูตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ิน 
            2.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
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11. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทยและการแสดง 

1. นายณัฐวุฒิ      ทรัพย์ท้ังสาม  ครู            ประธานกรรมการ 
2. นางปิยะนาถ   กวางชี   ครู            รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ  ครู            กรรมการ 

 4. นางประภัสสร  คิดบรรจง  ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 6. นายมณฑณัช  บุญปลูก  ครู   กรรมการ 
 7. นายจักรกฤษ   สร้อยเพชร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 8. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย  ครู   กรรมการ 
 9. นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย     กรรมการ 

10. นายละออง      แกมค า                   ครู             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    เข้าร่วมฝึกซ้อม  และ จัดดนตรีไทยบรรเลง วงโปงลาง ในการแสดงในพิธีไหว้ครู 

 12.  คณะกรรมการคัดเลือกค ากลอนบูชาครู 
1.  นางจัทร์เพ็ญ  ศรีพล                  ครู ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุวคนธ์  พรหมเมตตา   ครู   รองประธานกรรมการ 
3.  นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ า ครู กรรมการ 
4.  นางประสานพันธ์  พลทะยาน ครู กรรมการ 
5.  นางสวลี  อินทร์อ่อน ครู กรรมการ  
6.  นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง ครู กรรมการ 
7.  นางสาวสมพิศ  กุลรักษา ครู กรรมการ 
8.  นางผกามาศ  เท่ียงธรรม ครู กรรมการ 
9.  นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน ครู กรรมการ 
10. นายวีระศักด์ิ  ศรีภู ครู กรรมการ 
11. นายสุนันท์  กลางพระเนตร ครู กรรมการ  
12. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ ครู กรรมการ 
13. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ ครู กรรมการ 
14. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    จัดประกวด คัดเลือกกลอนบูชาครูเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 

13.  คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ประเภทสวยงาม 

1.  นางเอื้อมไพร  กิ่งปรุ                  ครู ประธานกรรมการ 
2.  นางเสาวภา  ชนะหาญ   ครู   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู กรรมการ 
4.  นางปิยนาถ  กวางซี ครู กรรมการ 
5.  นางสวลี  อินทร์อ่อน ครู กรรมการ  
6. นางสาวกัญจณ์วรา   โนราช   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
7. นายปกครอง  บุญปล้ืม               ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



12 
 

ประเภทสร้างสรรค ์ 
1.  นางจีรวรรณ  ดวงเงิน                  ครู ประธานกรรมการ 
2.  นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย   ครู   รองประธานกรรมการ 
3.  นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ ครู กรรมการ 
4.  นางเกศินี  รอดเวียง ครู กรรมการ 
5.  นางเจรียงพร  อาจประจันทร์ ครู กรรมการ  
6. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางวอระพัน  เจริญภักดี               ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ประเภทสวยงาม 

1.  นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์                  ครู ประธานกรรมการ 
2.  นางจิระพร  ภูมิภักดี    ครู   รองประธานกรรมการ 
3.  นางจีรนุช  พุ้งสกุล ครู กรรมการ 
4.  นายพิทักษ์  เจริญวานิช ครู กรรมการ 
5.  นางเกศรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ ครู กรรมการ  
6. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
7. นางประภัสสร  คิดบรรจง                 ครู          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ประเภทสร้างสรรค์  
1.  นายศิริพงศ์  วงศ์ษา                  ครู ประธานกรรมการ 
2.  นายชูชีพ  ถนอมพันธุ ์   ครู   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์ ครู กรรมการ 
4.  นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ ครู กรรมการ 
5.  นายชูชีพ  ถนอมพันธุ ์ ครู กรรมการ  
6. นายมนฑนัช  บุญปลูก ครู กรรมการ 
7. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู กรรมการ 
8. นางน้ าฝน  นพคุณ ครู กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    ตัดสินประกวด พานไหว้ครู  ในกิจกรรมวันไหวค้รู 
    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันส้ินสุด 

    14.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
1. นายวรพล  ชาวสูนย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.  นางสุดารัตน์  เส้ียมแหลม ครู รองประธานกรรมการ 
3.  นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู กรรมการ 
4. นายสุนันท์  กลางพระเนตร ครู กรรมการ 
5.  นายศุภากร  ผ่องพันธุ ์ เจ้าหน้าท่ี กรรมการ    
6.  นายชัชรินทร์   ถิ่นชีลอง ครู กรรมการและเลขานุการ 

          มีหน้าท่ี    สนับสนุนงบประมาณ และ วัสดุอุปกรณ์  ท่ีใช้ในการจัดพิธีไหว้ครู    
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     15.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนท าพานภายในโรงเรียน 
 1. นายบวร  คุ้มหมู่            รองผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 

2. นายชัยณรงค์  สวัสด์ิวงษ์                  ครู            รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญชู  หนูสลุง   ครู              กรรมการ 
4. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ  ครู            กรรมการ  
5. นางเอื้องไพร  กิ่งปร ุ   ครู             กรรมการ  
6. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง  ครู             กรรมการ  
7. นายอมร  วาดสูงเนิน   ครู             กรรมการ  
8. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม                    ครู                                     กรรมการ 
9. นายสุริยวงค์  ชัยวิชา   ครู            กรรมการ  
10. นายจ านงค์ เขียนเขว้า  ครู              กรรมการ 
11. นางบุณณดา  เจริญสุข                    ครู                                     กรรมการ   
12. นายวีระศักดิ์  ศรีภู   ครู            กรรมการ 
13. นายชาญณรงค์  ประภาวงศ์  ครู            กรรมการ 
14. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ  ครู            กรรมการ 
15. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์  ครู            กรรมการ 
16. นายราชัน  นาสมพงษ์  ครู            กรรมการ 
17. นายราชภักดิ์  นาคดี   ครู            กรรมการ 
18. นางนิลวรรณ  เขียนเขว้า  ครู            กรรมการ 
19. นายธวัชชัย  ถาวรกาย  ครู            กรรมการ 

           20. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์               ครู            กรรมการและเลขานุการ 
           21. นางกัญจน์วรา  โนราช  ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           22. นางวอระพัน  เจริญภักดี  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
            มีหน้าท่ี   1.  ก าหนดเวลาการท าพานภายในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนทราบ 

   2.  ดูแลควบคุมนักเรียนท าพานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนดและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบใน
การท าความสะอาดหลังท าพานแล้วเสร็จ  
16.คณะกรรมการการเข้าคณะสี 
       1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ   ครู    ประธานกรรมการ 
       2. นายจ านงค์ เขียนเขว้า    ครู    รองประธานกรรมการ 
       3. นายอมร  วาดสูงเนิน    ครู    กรรมการ 
       4.  นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี   ครู    กรรมการ 
       5. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า    ครู    กรรมการ 
       6. ครูที่ปรึกษาคณะสีทุกคณะสี      กรรมการ 
       6. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ   ครู    กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าท่ี    ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ก ากับ  ดูแล  ความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาในการเข้าท ากิจกรรม
ของคณะสีแต่ละคณะสีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 
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17. คณะกรรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล 
          1.  นายศิริพงษ์   วงศ์ษา ครู  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาววิภาดา  ดังชัยภูมิ  เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ 
3.  นางสาวฤทัยรัตน์  โชควิเศษ  เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ 
4.  นายปิยะฉัตร  อ่อนชัย   เจ้าหน้าท่ี   กรรมการ 
3.  นางกัญจน์วรา  โนราช ครู  กรรมการ 
3.  นางสาวธีรดา  สุวรรณชัย ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี    ประเมินผลการจัดกิจกรรมไหว้ครู และรวบรวมผลการประเมินเสนอผู้บริหารเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ  และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  7  มิถุนายน   พ.ศ.  2562 
 
 
 
             ลงช่ือ       
              ( นายศราวุธ  สิงหาราโท ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
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ก าหนดการ “ไหว้ครู”   
ประจ าปีการศึกษา  2562   โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

วันที่ 13    มิถุนายน  2562 
 

 
วันพุธที่  12     มิถุนายน  พ.ศ.   2562  

เวลา  08.30 -  10.10  น. -  พิธีซ้อมไหว้ครู   ณ   อาคารเอกนกประสงค์ 
วันพฤหัสบดีที่  13    มิถุนายน  พ.ศ.  2562  

เวลา  08.30  -  10.10  น.  -  พิธีไหว้คร ู 
  เวลา  13.00  น.                 -  เข้าคณะสี  ท้ัง  6  คณะ ตามสถานท่ีท่ีก าหนด  ดังนี้ 
      คณะ  1   โรงยิมช้ันบน 
      คณะ  2   โรงยิมช้ันล่าง 
      คณะ  3   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้า 
      คณะ  4   ลานพระ 
      คณะ  5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ด้านหน้า 
                                                              คณะ  6   โรงอาหาร 

การแต่งกาย  
ครู  -  แต่งกาย ด้วย  เครื่องแบบสีกากี 

  นักเรียน  -  แต่งชุดนักเรียนเท่านั้น    (งดชุดพลศึกษา) 
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เกณฑ์การท าพานดอกไม้-ธูปเทยีน 
 
 
เน้นความประหยัดและตามประเพณีนิยม ส่ิงของเครื่องคารวะท่ีคนไทยนิยมน ามาบูชา  "ครู"  เพื่อให้มีความหมาย
ครบถ้วนตามท่ีถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล  คือ  ดอกมะเขือ  หญ้าแพรก  และข้าวตอก !! 

ดอกไม้ธูปเทียน  ใช้ธูปหอม  3  ดอก  เทียนไข  1  เล่ม  เอามามัดรวมกับดอกเข็ม  ดอกมะเขือ  หญ้าแพรก  
เพื่อใช้เป็นเครื่องสักการบูชาในพิธีไหว้ครู  ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอย่างสูงและสมบูรณ์   

ประจ าปกีารศกึษา  2562 
************************************** 

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลก าหนดจัดการประกวดพานไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2562  ห้องเรียนแต่ละห้อง
สามารถจัดท าพานได้ต้ังแต่เวลา  12.00 -16.30 น  โดยแบ่งการประกวดเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  ประเภทสวยงาม  
และประเภทความคิดสร้างสรรค์ 
กติกาการแข่งขัน 

1.  นักเรียนนักศึกษาแต่ละห้องของแต่ละสาขาวิชา  ส่งพานเข้าร่วมการประกวด  1  คู่  คือ  พานดอกไม้สด  และ
พานธูปเทียน  และส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น 

2. ขนาดพานและความสูงตามความเหมาะสม 
3. ต้องเป็นพานท่ีประดิษฐ์ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ  เช่น ใบตองดอกไม้สด และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ       เป็นหลัก 

ห้ามใช้วัสดุท่ีก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม หากคณะกรรมการตรวจพบ คณะกรรมการ  มีสิทธิตัดคะแนน
ได้ตามความเหมาะสม (ยกเว้นเข็มหมุดลวดเสียบ) 

4. พานท่ีเข้าร่วมประกวด ต้องมีของท่ีใช้ในการพิธีไหว้ครู เช่น  หญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ  เป็นต้น 
5. ผู้เข้าประกวดต้องน าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประดิษฐ์ท่ีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลในบริเวณท่ีก าหนดให้เท่านั้น 

(สามารถจัดเตรียมวัสดุได้บางส่วน ไม่เกิน 20% ของช้ินงาน) 

หลักเกณฑ์การตัดสิน ประเภทสวยงาม (100 คะแนน) 
1. ความประณีต สวยงาม                                   30     คะแนน 
2. รูปทรง,ความสมดุล,ความเหมาะสม              20     คะแนน 
3. ส่ือความหมายชัดเจน                                     15      คะแนน 
4. เน้นวัสดุจากธรรมชาติ,การตกแต่ง                 10      คะแนน 
5. ความสมบูรณ์/ถูกต้องตามเกณฑ์ประกวด      15      คะแนน 
6. ความร่วมมือของความสามัคคีความร่วมมือภายในห้องเรียน  10      คะแนน 

หลักเกณฑ์การตัดสิน ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (100 คะแนน) 
1. ความคิดสร้างสรรค์                                       30      คะแนน 
2. รูปทรง,ความสมดุล,ความเหมาะสม             20       คะแนน 
3. ส่ือความหมายชัดเจน                                    15       คะแนน 
4. เน้นวัสดุจากธรรมชาติ,การตกแต่ง                10       คะแนน 
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5. ความสมบูรณ์/ถูกต้องตามเกณฑ์ประกวด     15      คะแนน 
6. ความสามัคคีความร่วมมือภายในห้องเรียน    10      คะแนน 

 

รางวัลการประกวดพานไหว้ครู 
1. ประเภทสวยงาม        ประกอบด้วย 

รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล จ านวน 400 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จ านวน 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เงินรางวัล จ านวน 200 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล จ านวน 100 บาท 
 

2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์    ประกอบด้วย 
รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล จ านวน 400 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จ านวน 300 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 เงินรางวัล จ านวน 200 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล จ านวน 100 บาท 
 

**หมายเหตุ  
  1.    การประกวดพานไหว้ครู กรรมการจะพิจารณาท้ังพานธูปเทียน และพานดอกไม้ 

                   2.   การประกวดพานไหว้ครู จะประกวดไหว้ครูตั้งแต่วันพฤหัสบดี ท่ี  13  มิถุนายน  2562         
          3. ประกาศผล และรับรางวัลการประกวดในพิธีไหว้ครู (หลังเสร็จพิธีการ) 
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ขั้นตอนพิธีการไหว้ครู 
1. ผู้อ านวยการเดินเข้าด้านหน้า  ศาลาเอนกประสงค์  โดยมีผู้ไปเรียนเชิญและเดินมากับ  ผู้อ านวยการ 
2. เมื่อ ผู้อ านวยการเดินมาถึงหน้าเวที ประธานนักเรยีนจะบอกว่า…ท าความเคารพ ประธานในพิธี  "ตรง"   
             นักเรียนทุกคนให้กล่าวค าว่า  สวัสดีครับ  สวัสดีคะ พร้อมกันพร้อมกับโน้มศีรษะให้ดูสวยงาม 
3. ตัวแทนนักเรียน  เชิญ ผู้อ านวยการจุดธูปเทียนบูชาพระ  ทุกคนพนมมือ  ตัวแทนนักเรียนเป็นต้นเสียงสวดมนต์

พร้อมกัน  สวดมนต์เสร็จ  ผู้อ านวยการเดินกลับมานั่งท่ีจัดไว้ 
4. ตัวแทนนักเรียน  น ากล่าวค าไหว้ครู  เริ่มกล่าวด้วยค าว่า   

…ปาเจรา  จริยา  โหนติ  คุณุตตรา  นุสาสกา  ขณะท่ีนักเรียนคนอื่นๆในห้องประชุม  ต้องพนมมือ  (พร้อม
กัน) ………………………………..แก่ชาติและประเทศไทยเทอญตัวแทนนักเรียน  น าสวดตอนท้าย   
(คนอื่นไม่ต้องกล่าวตาม)  …ปัญญาวุฒิ  กะเร  เตเต  ทินโนวาเท  นะมามิหัง 

5. ตัวแทนนักเรียนน ากล่าวค าปฏิญาณตน…เสร็จแล้วนักเรียนทุกคนนัง่ลง 
6. ดนตรีไทยบรรเลง    ตัวแทนนักเรียนท่ีถือพานทุกห้องท้ังหมดยืนขึ้น 

-  คณะกรรมการนักเรียน  น าพานมาไหว้ครูหน้าเวที  เริ่มจากนักเรียนช้ัน ม. 1 
7. ตัวแทนนักเรียน  เรียนเชิญผู้อ านวยการ  เจิมหนังสือ  และกล่าวให้โอวาท 
8. ตัวแทนนักเรียนกล่าวค ากลอนบูชาครู   
9. การแสดงของครูและนักเรียน  
10. เริ่มพิธีสงฆ์  ด้วยการนิมนต์พระนัง่ประจ าท่ี  ท้ัง  9  รูป   

-  ตัวแทนนักเรียนน ากล่าวอาราธนาศีล  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
-  ถวายภัตตาหารปิ่นโต-เครื่องไทยธรรม 
-  พระสงฆ์ให้ศีลให้พร  เสร็จแล้วส่งพระสงฆ์กลับ  (เป็นเสร็จพิธีการของนักเรียน) 

10.          นักเรียนแต่ละห้องไหว้ครูที่ปรึกษาท่ีแถวพร้อมกันทุกห้อง 


