
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ท่ี ๑๑๒  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง จัดพิธีไหว้ครู  
ประจ ำปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๒ 

.................................... 
 ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์จัดให้มีพิธีไหว้ครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนำยน 
๒๕๖๒  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อครู – อำจำรย์และแสดงออกตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
นักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพุทธศักรำช  ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔๐ 
ว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินกำรอื่นของผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ  พุทธศักรำช  ๒๕๔๙   จึงแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง  ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 ๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  และแก้ปัญหำในกำรท ำงำนของงำนใน
ฝ่ำยต่ำงๆ และก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรจัดพิธีไหว้ครูตำมสำยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นำยประทิน  เหลืองทอง     ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
    ๑.๒ นำยสรสิช  แขวงแข่งขัน     รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๑.๓ นำยทนงศักดิ์  ธำรำเกษม     รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๑.๔ นำงสำวณัฏฐ์ธนัน ร ำเจรญิ     รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
    ๑.๕ นำยสมชำย   ศรีฉ่ ำพันธ์     รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  มีหน้ำที่  พิจำรณำตัดสินด้ำนนโยบำย  กระบวนกำรท ำงำน พิจำรณำและ
อนุมัติผลกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  เป็นที่ปรึกษำ สนับสนุน และให้ค ำแนะน ำ กับทีมงำนโครงกำรฯ  

ตั้งคณะท ำงำนย่อยเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นำยสมชำย   ศรีฉ่ ำพันธ์  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ ประธำน 
  ๒.๒  นำงค ำพัน  หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 

๒.๓  นำงพชิยำ  ฐิติโรจน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน    
๒.๔  นำงอ ำภวัล  ไชยทำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร    
๒.๕  นำงลดำวลัย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๖  นำงสำวพรทิพย์  อ่อนทว้ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๗  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๒.๘   นำยระลึก  ซำ้ยหนองขำม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๒.๙   นำงสำวสุปรำณี สุนทรสุริยวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงอรพมิพ์  พรหมชลุ ี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงวรำกร  น่วมถนอม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๑๒  นำยสำคร  เปำ้ใจสุข  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๓  นำยสถิตย์ ชมชื่น   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 



๒ 

 

 

๒.๑๔  นำงเบญจมำศ  สขุเจรญิ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๕  นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร   
๒.๑๖   นำยพิพฒัน์  ตันติพันธ์พิพฒัน์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๗   นำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๘   นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  
๒.๑๙   นำงกนกนิษฐ์   ยูงทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๒๐   นำงสำวภคัธีมำ  แก้วยม  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  
๒.๒๑   นำยสมำน  ทวีผล   คร ู    กรรมกำร 
๒.๒๒   นำยปิยะพงษ์  เอมรญุ  คร ู    กรรมกำร 
๒.๒๓   นำงวิริยำ   รินลำ   คร ู    กรรมกำร 
๒.๒๔   นำยสรุพิชญ์  วงศ์น้อย  คร ู    กรรมกำร 
๒.๒๕   นำยชชัวำนนท์  สงครำม  คร ู    กรรมกำร 
๒.๒๖    นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  คร ู    กรรมกำร 
๒.๒๗    นำงสำวนิลุบล  สำระ  คร ู    กรรมกำร 
๒.๒๘   นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์  คร ู    กรรมกำร  
๒.๒๙   นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๒.๓๐   นำงสำวอรัญญำ ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร   

๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี   
 ๓.๑ ฝ่ำยจัดสถำนท่ี  มีหน้ำที่จัดสถำนที่ ณ หอประชุมมรกต เพื่อประกอบพิธีกำรต่ำงๆ เตรียมชุด 

รับแขก ๑  ชุดส ำหรับพระ เก้ำอี้ส ำหรับครูนั่ง  ๑๒๐ ตัว ชุดโซฟำส ำหรับผู้บริหำร  โพเดียมส ำหรับประธำนกล่ำวให้
โอวำท ๑ ตัว พิธีกร  ๑  ตัว  พรม  พร้อมทั้งจัดโต๊ะส ำหรับวำงพำน  โต๊ะหมู่บูชำครบชุด  ผูกผ้ำและตกแต่งบริเวณหน้ำ
เวที  จัดสถำนที่ภำยใน  ตกแต่งให้เกิดควำมสวยงำมและเหมำะสม โต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำงของประกอบด้วย 

๓.๑.๑ นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
๓.๑.๒ นำงนวลนุช  จันทรพทิักษ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๓ นำงพิชยำ  ฐิติโรจน์          ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๔ นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๕ นำงปคุณำณัช  ทองแจ่ม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๖ นำงจุฑำภัทร์  ปะเมโท  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๗ นำยสมชัย   เต็งวงศ์เดิม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๘ นำยวิเชียร   สุทธหลวง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๙ นำยสถิตย์  ชมช่ืน   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๐ นำยมำโนช  ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๑ นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๓ นำยนคร   กงจีน   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๔ นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๕ นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๖ นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๗ นำยชำญณรงค์  บุญจิตร  ครู    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๘ นำงสำววรัตม์ฐนัน   มีชำญเช่ียว ครู    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๙ นำยธมกร  ยำหลง  คร ู    ผู้ช่วย 



๓ 

 

 

๓.๑.๒๐ นำยสุรพชิญ์  วงศ์น้อย  คร ู    ผู้ช่วย 
๓.๑.๒๑ นำยสุรัตน์  แซงสีนวล  ครูผูช้่วย    ผู้ช่วย 
๓.๑.๒๒ นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๒๓ จ้ำงประจ ำทุกคน   ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย 
๓.๑.๒๔นักศึกษำฝกึประสบกำรณ์ทุกคน     ผู้ช่วย 
 

  ๓.๒   ฝ่ำยตกแต่งสถำนท่ี  มีหน้ำที่ตกแต่งเวที  โต๊ะหมู่บูชำ  โต๊ะวำงพำน พร้อมทั้งจัดเตรียมผู้เชิญ
เทียนชนวน จัดเตรียมถ้วยเจิม และเตรียมถุงส ำหรับใส่กรวยดอกไม้ธูปเทียนประกอบด้วย 
   ๓.๒.๑ นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  หัวหน้ำ 
   ๓.๒.๒ นำงสุมำลี  ด ำรงพันธุ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๓ นำงนวลนุช  จันทรพทิักษ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๔ นำงค ำพรอย  สุวรรณรอ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๕ นำงพชรมน  รัตนมณ ี  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๖ นำงพิชยำ  ฐิติโรจน ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๗ นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 

๓.๒.๘ นำงสำวสปุรำณี  สุนทรสรุิยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 

   ๓.๒.๙ นำงอรอุมำ  ลักษณะทอง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๐ นำงสุนันทำ  ปิ่นแก้ว  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๑ นำงสำวมะลิ  ทุยไธสง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย  
   ๓.๒.๑๒ นำงสำวปิยพร   ยะตัน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๓ นำงผสุดี   กินขุนทด  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๔ นำงสมฤดี   สุทธหลวง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๕ นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๖ นำงสำวอนุช  มนตร ี  ครูผู้ทรงคุณค่ำ   ผู้ช่วย  
   ๓.๒.๑๗ นำงสกุัญญำ  จุมพรม  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๘ นำงปิยกมล  กงจีน  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๐ นำงเยำวลกัษณ์   สำมำ  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
    ๓.๒.๒๑ นำงสำวมะลสิำ  สุธำรัตน์  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
    ๓.๒.๒๒ นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๓ นำงสำวอจัฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๔ นำงอภิญญำ  พรหมรักษำ ครู    ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๕ นำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย ครู    ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๖ นำงวิมลรัตน์ รูปแก้ว  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๗ นำงสำวสุภัสสร  กันโรคำ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๘ นำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมด ี ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๙ นำงสำวมณธิชำ  สิทธิยศ  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๓๐ นำงสำวทิพวรรณ  เพชรกันหำ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๓๑ นำงสำวภรฤดี   ผินสันเทียะ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๓๒ นำงกชณิภำ  สินทรัพย ์  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๓๓ นำงสำวไอลดำ  เลิกนอก  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 



๔ 

 

 

   ๓.๒.๓๔  ลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกคน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๓๕ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ ทุกคน     ผู้ช่วย  
 

๓.๓ ฝ่ำยอักษรศิลป์   มีหน้ำที่  จัดท ำป้ำยอักษรพร้อมติดตัง้ ณ หอประชุมมรกต 
มีข้อควำมดังนี้ 
 
 
 
 
  

ประกอบด้วย 
๓.๓.๑  นำยสำคร   เป้ำใจสุข  ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
๓.๓.๒  นำยสุทธิกำญจน์  แหวนหล่อ ครูช ำนำญกำร     ผู้ช่วย 
๓.๓.๓   นำยพิพัฒณ์พล   เนตรทิพย ์ ครู    ผู้ช่วย 

   ๓.๓.๔  นำยสมำน  ทวีผล   ครู    ผู้ช่วย 
   ๓.๓.๕   นำยมำโนช  ทัตเศษ  ครู    ผู้ช่วย 
   ๓.๓.๖   นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล  ครู           ผู้ช่วย 

๓.๓.๖ นำงสำวอรญัญำ  ทุริดไธสง พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์   
 

  ๔.๑ งำนควบคุมเครื่องเสียง มีหน้ำที่ ติดตั้งและควบคุมเครือ่งเสียงตลอดกจิกรรม จัดเตรียมเพลง
สำธุกำรหรือบรรเลงดนตรีไทย ใช้ในพิธีกำรที่ ๓ สถำนที่หอประชุมมรกตและช้ันล่ำงอำคำรกำญจนำ ฯ ประกอบด้วย 
    ๔.๑.๑ นำยสถิตย์  ชมช่ืน   ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
     ๔.๑.๒ นำยพิพัฒน์ ตันติพันธ์ุพิพัฒน์   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
   ๔.๑.๓ นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย ์  ครูช ำนำญกำร    ผู้ช่วย 
   ๔.๑.๔ นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
    ๔.๑.๕ นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  ครู    ผู้ช่วย 

   ๔.๑.๖ นำยปิยะพงษ์  เอมรุญ  ครู    ผู้ช่วย 
   ๔.๑.๗ นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
   ๔.๑.๘ นำยรัฐภูม ิ   เอี่ยมรอด  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  
    ๔.๑.๙ นำยอุไร   บุญค ำ   ลูกจ้ำงช่ัวครำว   ผู้ช่วย 

  ๔.๒ งำนบันทึกภำพ มีหน้ำที่ บันทึกภำพน่ิง  ภำพเคลื่อนไหว  ตำมควำมเหมำะสม รวบรวมสง่ 
ไฟล์ภำพที่หัวหน้ำ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลของโรงเรียนในกำรประเมินและสรุปโครงกำรต่อไป ประกอบด้วย 
   ๔.๒.๑ นำยเสกสรรค์ค์  หินแก้ว  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  หัวหน้ำ 
   ๔.๒.๒ นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย 
   ๔.๒.๓ นำงรวีวรรณ   โชคชัยชีวำกร ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ผู้ช่วย  
   ๔.๒.๔ นำยชัชวำนนท์   สงครำม  ครู    ผู้ช่วย 
   ๔.๒.๕ นักเรียนอำสำสมัคร  นักเรียน    ผู้ช่วย 
  
  

ปำเจรำ  บูชำคร ู
พิธีไหว้ครู 

โรงเรียนนิยมศิลปอ์นุสรณ์  สพม. ๔๐ 
๑๓   มิถุนำยน   ๒๕๖๒ 



๕ 

 

 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรให้พิธีไหว้ครูด ำเนินไปตำมก ำหนดกำรพร้อมทั้งเป็นพิธีกร
ก ำหนดล ำดับข้ันตอน  หน้ำที่ฝึกซ้อมนกัเรียนในพิธีไหว้ครู ตัวแทนถือพำนของแต่ละห้อง และสภำนักเรียน ให้เกิดควำม
พร้อมเพรยีงและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส ำหรบันักเรียนช้ันมธัยมศึกษำตอนต้น ในวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๒  และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย ในวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมรกต เริ่มฝึกซอ้มเวลำ ๑๔.๒๐ น. 
ประกอบด้วย 

๕.๑  นำงพชิยำ  ฐิติโรจน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน  
๕.๒  นำยไพโรจน์  ผิวเณร   ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
๕.๓  นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕.๔  นำงนิรำมัย   โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕.๕  นำงวรำกร  น่วมถนอม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๕.๖   นำงปำลิกำ  ทัตเศษ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕.๗   นำงเบญจมำศ  สขุเจรญิ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕.๘  นำงกนกนิษฐ์   ยูงทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕.๙   นำงสำวภคัธีมำ  แก้วยม  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร    
๕.๑๐   นำงวิริยำ   รินลำ   คร ู    กรรมกำร 
๕.๑๑   นำยปิยะพงษ์  เอมรญุ  คร ู    กรรมกำร  
๕.๑๒   นำยชชัวำนนท์ สงครำม  คร ู    กรรมกำร 
๕.๑๓  นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  คร ู    กรรมกำร 
๕.๑๔  นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์  คร ู    กรรมกำร 
๕.๑๕  นำงสำวนิลุบล  สำระ  คร ู    กรรมกำร 
๕.๑๖ นำงวมิลรัตน์  รปูแกว้  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๕.๑๗ นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 

  ๕.๑๘ นำงสำวสุภัสสร  กันโรคำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๕.๑๙ นำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมดี  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๕.๒๐ นำงสำวมณธิชำ  สิทธิยศ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

๕.๒๑ นำงสำวอรัญญำ ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
   ๕.๒๒ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน     กรรมกำร   

๕.๒๓ นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๖. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมสภำนักเรียน มีหน้ำที่ จัดเตรียมธงโรงเรียน และฝกึซ้อมข้ันตอนกำรด ำเนินงำนในพิธี
กำรที่ ๑ และ พิธีกำรที่ ๕ ประกอบด้วย 

๖.๑ นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครู    ประธำน 
๖.๒ นำงสำวปนัดดำ   กองมนต ์  ครู    รองประธำน 
๖.๓ นำงวิริยำ   รินลำ   ครู    กรรมกำร 
๖.๔ นำยต่อลำภ   ส ำเภำ   ครู    กรรมกำร 
๖.๕ นำงสำวนิลบุล   สำระ  ครู    กรรมกำร 
๖.๖ นำยสรุัตน์   แซงศรีนวล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๖.๗ นำงวิมลรัตน์   รูปแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๖.๘ นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖.๙ นำงสำวอรญัญำ  ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
๖.๑๐ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  นักเรียน    กรรมกำร 



๖ 

 

 

๖.๑๑ นำยรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

 ๗. คณะกรรมกำรจัดเตรียมหนังสือส ำหรับเจิมและแป้งเจมิหน้ำผำก มีหน้ำที่ จัดหำและฝกึซ้อมตัวแทน
นักเรียนเชิญพำนหนังสือเจิม จัดเตรียมหนังสือ พำน ผ้ำคลุม โต๊ะ และอุปกรณ์ส ำหรบัเจิมตำมจ ำนวนบุคลำกร พร้อมรบั
พำนจำกประธำนพิธีและคณะผู้บริหำร ในพิธีกำรที่ ๒ ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นำยชัชวำนนท์  สงครำม  ครู    ประธำน 

๗.๒  นำงอรอุมำ  ลักษณะทอง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๗.๓  นำงกชณิภำ  สินทรัพย ์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๗.๔  นำงสำวปีย์วรำ  สำยแปง  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๗.๕  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  นักเรียน    กรรมกำร  
๗.๖  นำงสำวปนัดดำ   กองมนต์  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๘. คณะกรรมกำรฝึกซ้อม กล่ำวทูลค่ำบูชำครู บทไหว้ครู และค ำปฏิญำณตน มีหน้ำที่ จัดหำและฝึกซอ้ม
นักเรียนตัวแทนอ่ำนค ำกล่ำวต่ำงๆ  และจัดหำนักเรียนตัวแทนท ำพำนและถือพำนขอขมำ  ประกอบด้วย 

๘.๑ นำงอรพมิพ์  พรหมชุล ี   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ประธำน 
๘.๒ นำงสุมำลี  ด ำรงพันธ์ุ    ครูช ำนำญกำรพเิศษ       รองประธำน 
๘.๓ นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๘.๔  นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ    ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๘.๕ นำงสำวสปุรำณี  สุนทรสรุิยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๘.๖ นำงวรำกร  น่วมถนอม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๘.๗ นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๘.๘ นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย    คร ู    กรรมกำร 
๘.๙ นำงสำวนิลบุล  สำระ    คร ู    กรรมกำร 
๘.๑๐ นำงสำวปนัดดำ  กองมนต ์    คร ู    กรรมกำร 
๘.๑๑ นำยสุรัตน์   แซงศรีนวล    ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๘.๑๒ คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    กรรมกำร 
๘.๑๓ นำงวิมลรัตน์   รูปแก้ว    ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียน  มีหน้ำที่ควบคุมนักเรียน ม.ต้น และ ม. ปลำย ที่ช้ันล่ำง              
อำคำรกำญจนำภิเษก ควบคุมกำรเดินแถวเข้ำหอประชุมมรกตอย่ำงเป็นระเบียบ  และควบคุมกำรจัดระเบียบแถวใน
หอประชุมมรกต  ประกอบด้วย 

๙.๑ นำยสมำน ทวีผล   ครู    ประธำน 
๙.๒ นำยระลกึ ซ้ำยหนองขำม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 
๙.๓ นำยชำญวิทย์   สุวรรณรอ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๙.๔ นำยณัฐกำนต์ เพชรนิล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๕ นำยมำโนช ทัตเศษ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๖ นำยสำคร เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๗ นำยพงษ์สิทธ์ิ ศิริพฒัน ์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๘ นำยทวีศักดิ์   สินทรัพย์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๙ นำยชำญณรงค์  บุญจิตร  ครู    กรรมกำร 
๙.๑๐ นำยปิยะพงษ์ เอมรญุ  ครู    กรรมกำร 



๗ 

 

 

๙.๑๑ นำยต่อลำภ ส ำเภำ  ครู    กรรมกำร 
๙.๑๒ นำยสุรัตน์ แซงสีนวล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙.๑๓ หัวหน้ำระดบัทุกคน      กรรมกำร 
๙.๑๔ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน     กรรมกำร 
๙.๑๕ นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซือ่  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 ๑๐. คณะกรรมกำรรับพร้อมจัดเก็บกรวยดอกไม้และพำนจำกคณะครู  เพื่อจัดเกบ็โดยรวบรวมใส่ภำชนะ   
(ถุงหิ้ว) ทีเ่ตรียมไว้  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครูช ำนำญกำร   ประธำน 
  ๑๐.๒  นำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 
  ๑๐.๓  นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
  ๑๐.๔  นำงสำวสิฏฐำรัตน์  ขันทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  

๑๐.๕  นำงสำววิริญญำ   ฝำงแก้ว  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๐.๖  นำงสำวไอลดำ   เลิกนอก  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๐.๗ ลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกคน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 

  ๑๐.๘  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  นักเรียน    กรรมกำร 
  ๑๐.๙  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน     กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๑๑.  คณะกรรมกำรตัดสินและควบคุมกำรท ำพำนไหว้ครู  มีหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดพำนไหว้ครู  และควบคุมกำรท ำ
พำนให้แล้วเสรจ็ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ภำยในวันที่  ๑๒ มิถุนำยน  ๒๕๖๒ เวลำ  ๑๕.๓๐ น.ที่ห้องประชุมนลิกำฬ อำคำรนิล 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ประกอบด้วย  
  ๑๑.๑ นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ประธำน 
  ๑๑.๒ นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 
  ๑๑.๓  นำงอรพิมพ์  พรหมชุล ี  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
  ๑๑.๔  นำงรมณ   ชมช่ืน   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
  ๑๑.๕  นำงณอริญ   แหวนหล่อ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
  ๑๑.๖  นำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
  ๑๑.๗  นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๑๑.๘  นำยธมกร  ยำหลง   ครู    กรรมกำร 
  ๑๑.๙  นำงสำวกมลรัตน์  จันทรน์้อย ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ประกอบด้วย  

 ๑๑.๑๐ นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ประธำน 
๑๑.๑๑ นำงค ำพรอย  สุวรรณรอ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 
๑๑.๑๒ นำงปิยพร   ยะตัน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๓ นำงสุนันทำ  ปิ่นแก้ว  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๔ นำงปิยกมล   กงจีน  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๕ นำงพชรมน   รัตนมณ ี  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๖ นำงวรำกร  น่วมถนอม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๗ นำงอภิญญำ  พรมรักษำ  ครู    กรรมกำร 
๑๑.๑๘ นำงสุกญัญำ   จุมพรม  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



๘ 

 

 

เกณฑ์กำรประกวดพำนไหว้ครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ล ำดับที ่ รำยกำร คะแนน หมำยเหต ุ

๑ วัสดุที่ใช้ในกำรท ำพำน (เน้นวัสดุธรรมชำติ, เศษวัสดุ, ขนำด
พำนเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๘ นิ้ว) 

๒๐  

๒ มีควำมหมำยและเอกลักษณ์ของพำนไหว้คร ู
- ดอกเข็ม 
- หญ้ำแพรก 
- ดอกมะเขือ 
- ข้ำวตอก 

 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

 

 รวม ๒๐  

๓ - ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
- ควำมสวยงำม    

๑๐ 

๑๐ 

 

 รวม ๒๐  

๔ มีควำมประหยัด ๒๐  

๕ เสร็จทันเวลำ และรักษำควำมสะอำดของพื้นที่รบัผิดชอบ ๒๐  

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  
 

เกณฑ์กำรประกวดพำนไหว้ครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ประเภทสวยงำม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ล ำดับที ่ รำยกำร คะแนน หมำยเหต ุ

๑ วัสดุที่ใช้ในกำรท ำพำน (เน้นวัสดุธรรมชำติ, เศษวัสดุ, ขนำด
พำนเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๘ นิ้ว) 

๒๐  

๒ มีควำมหมำยและเอกลักษณ์ของพำนไหว้คร ู
- ดอกเข็ม 
- หญ้ำแพรก 
- ดอกมะเขือ 
- ข้ำวตอก 

 
๕ 
๕ 
๕ 
๕ 

 

รวม ๒๐  

๓ - มีควำมละเอียดประณีตสวยงำม 

- มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

๑๒ 

๘ 

 

 รวม ๒๐  

๔ มีควำมประหยัด ๒๐  

๕ เสร็จทันเวลำ และรักษำควำมสะอำดของพื้นที่รบัผิดชอบ ๒๐  

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  



๙ 

 

 

หมำยเหต ุ ๑. ขนำดพำนเส้นผ่ำศูนย์กลำง ๘ น้ิว วัดถึงขอบพำน 
      ๒. ให้เวลำในกำรท ำพำน ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๔๐ – ๑๕.๓๐ น. ถ้ำเกินเวลำ ๑๐ นำทีแรกหกั ๕ คะแนน นำที
ต่อไปนำทีหักนำทีละ ๑ คะแนน  
     ๓. ส่งตัวแทนนักเรียนท ำพำนแต่ละห้องๆ ละ ๑๐ คน ถ้ำเกินจ ำนวน หักคะแนน ๑ คนต่อ ๕ คะแนน 
     ๔. ห้ำมใช้โฟม หรือโอเอซิส หักอย่ำงละ ๕ คะแนน 
     ๕. ถ้ำใช้ดินเหนียวหรือต้นกล้วย อนุญำตใหป้ั้นหรือตัดมำก่อนได้ 
              ๖.  อนุโลมให้ใช้เข็มหมุดหรือตะปูแทนไม้กลัดได้ 
              ๗.  ให้นักเรียนเตรียมอปุกรณ์  เสือ่  หนังสอืพิมพ์ มำเอง 
              ๘.  นักเรียนต้องเตรียมอปุกรณ์มำให้พร้อม ไม่อนุญำตให้นักเรียนออกนอกบรเิวณโรงเรียน 

๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน และจัดเตรียมรำงวัล  มหีน้ำที่เบิกเงิน  จัดสรรเงินให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำย
ต่ำง ๆ ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในกำรด ำเนินกำรจัดหำเครือ่งไทยธรรม  ซองปจัจัย  อำหำร เครื่องดื่มถวำยพระสงฆ์  
จ ำนวน ๑ รูป  และอำหำรว่ำงคณะครู  รวมทั้งจัดหำรำงวัล  เกียรติบัตรส ำหรบัมอบใหห้้องที่ชนะกำรประกวดพำนไหว้
ครู  ซึ่งมีรำงวัลประเภทสวยงำมระดบัช้ันละ ๓ รำงวัล  รวมทั้งสิ้น ๑๘ รำงวัล  จัดเตรียมเงินให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
ที่จ ำเป็นต้องเบกิเงินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร  พร้อมทัง้จัดเตรียมเอกสำรด้ำนกำรเงินให้กบัคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆทีเ่บกิ
เงินไปได้จัดเก็บใบเสรจ็ใหเ้รียบรอ้ย  ประกอบด้วย 

๑๒.๑ นำงลดำวัลย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพเิศษ    ประธำน 
  ๑๒.๒ นำยเสกสรรค์ค์   หินแก้ว  ครูช ำนำญกำรพเิศษ   รองประธำน 

๑๒.๓ นำยสมภพ  บุญเที่ยงตรง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
  ๑๒.๔ นำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

๑๒.๕ นำงสำวรัตนำ   ศุขกลิ่น  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๒.๖ นำงวนัสยำ  ยิ้มน้อย  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๒.๗ นำงสำวปนัดดำ  กองมนต ์  ครู    กรรมกำร 
๑๒.๘ นำงสำวมณธิชำ  สิทธิยศ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๒.๙ นำงสำวอรญัญำ   ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
๑๒.๑๑ นำงสำวกลุธิดำ   วงษ์ศิลำ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๑๒.๑๒ นำงสำวสุภำรัตน์  มัธรถ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๑๒.๑๓ นำงสำวพรกำวี  ละครชัย  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 

  ๑๒.๑๔ นำงสำวสุภัสสร  กันโรคำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรว่ำง และน้ ำดื่ม  มีหน้ำที่จดัหำอำหำรและภำชนะส ำหรบัใสอ่ำหำรว่ำงและน้ ำส ำหรับ
คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และดูแลควำมสะอำดจดัเก็บ  คืนภำชนะอำหำรใหเ้ป็นระเบียบ ประกอบด้วย 

๑๓.๑ นำงลดำวัลย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ประธำน 
๑๓.๒ นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 
๑๓.๓ นำงนุชนำรถ  ธ ำรงศิริ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๓.๔ นำงสำวรัตนำ   ศุขกลิ่น  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  
๑๓.๕ นำงสำวไอลดำ  เลกินอก  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๑๓.๖ ลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกคน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๑๓.๗ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน     กรรมกำร 

  ๑๓.๘ นำงกชณิภำ  สินทรัพย ์  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๐ 

 

 

๑๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร   มีหน้ำที่  จัดท ำค ำสั่งพธีิไหว้ครู จัดท ำเอกสำรกล่ำวทลูค่ำบูชำครู บทไหว้
ครู ค ำปฏิญำณตน เนื้อเพลงพระคุณที่สำม  ประกอบด้วย 

๑๔.๑  จัดท ำค ำสั่งพิธีไหว้ครู  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
   ๑๔.๑.๑  นำงสำวอรญัญำ  ทุริดไธสง พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำ 

๑๔.๑.๒  นำงสำธร   ธูปพุฒซำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๓ นำงสำวภัคธีมำ   แก้วยม  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๔ นำงสำวนิลบุล  สำระ  ครู   ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๕ นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครู   ผู้ช่วย  
๑๔.๑.๖ นำงวิมลรัตน์  รูปแก้ว  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๗ นำงสำวสพุัตรำ  อ่อนน้อมด ี ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๘ นำงสำวรุง่นภำ  ผำผง  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ผู้ช่วย  

๑๔.๒  จัดท ำค ำกล่ำวทูลค่ำบูชำครู บทไหว้คร ูค ำปฏิญำณตน และเน้ือเพลงพระคุณท่ีสำม 
๑๔.๒.๑ นำงอรพิมพ์  พรหมชุล ี  ครูช ำนำญกำรพเิศษ หัวหน้ำ 
๑๔.๒.๒ นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
๑๔.๒.๓ นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง      ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
๑๔.๒.๔ นำงอภิญญำ  พรมรักษำ  ครู   ผู้ช่วย  
๑๔.๒.๕ นำยสุรพชิญ์  วงศ์น้อย  ครู   ผู้ช่วย 
๑๔.๒.๖ นำงแสงเทียน คงเพชรศักดิ ์ ลูกจ้ำงประจ ำ  ผู้ช่วย  
๑๔.๒.๗ นำงสำวรุง่นภำ  ผำผง  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ผู้ช่วย 

๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่  ออกแบบประเมิน  แจกแบบประเมินให้กับนกัเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำยต่ำงๆ  ประเมินควำมคิดเห็นของคณะท ำงำนและนกัเรียน  สรุปผลกำร
ประเมิน น ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร พร้อมเกบ็มำสรปุวิเครำะหจ์ัดท ำเป็นเอกสำรรปูเล่มเสนอฝ่ำยอ ำนวยกำรต่อไป  
ประกอบด้วย 
   ๑๕.๑  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ประธำน 

๑๕.๒  นำงสุระพี   อำคมคง  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 
๑๕.๓  นำงสำธร  ธูปพุฒซำ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๕.๔  นำงณอริญ   แหวนหล่อ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๕.๕  นำงรมณ   ชมช่ืน   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๕.๖  นำงสำววรัตน์ฐนัน  มีชำญเช่ียว ครู    กรรมกำร 
๑๕.๗  นำงสำวสุพัตรำ  อ่อนน้อมด ี ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ๑๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนท่ัวไป   มีหน้ำที่  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  ใหส้ำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้โดยส ำเรจ็และรำบรื่นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    ประกอบด้วย 

๑๖.๑  นำงพชิยำ  ฐิติโรจน์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน   
๑๖.๒  นำงค ำพัน   หินแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๑๖.๓  นำงอ ำภวัล   ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๖.๔  นำงลดำวลัย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๑๖.๕  นำงสำวพรทิพย์  อ่อนทว้ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๖.๖  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 



๑๑ 

 

 

๑๖.๗  นำงอรพิมพ์  พรหมชลุ ี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๖.๘  นำงสำวสุปรำณี สุนทรสุริยวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๖.๙  นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๖.๑๐ นำยเสกสรรค์  หินแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๖.๑๑ นำยสำคร  เปำ้ใจสุข  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๒ นำงเบญจมำศ  สขุเจรญิ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๓ นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร   

 ๑๖.๑๔ นำยสถิตย์ ชมชื่น   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๕ นำงกนกนิษฐ์   ยูงทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๖ นำยสมำน  ทวีผล   คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๑๗  นำยปิยะพงษ์  เอมรญุ  คร ู    กรรมกำร  
๑๖.๑๘  นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๑๙  นำยชชัวำนนท์  สงครำม  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๒๐  นำยสรุพิชญ์  วงศ์น้อย  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๒๑  นำงวิริยำ   รินลำ   คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๒๒  นำงสำวนิลุบล  สำระ  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๒๓  นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๒๔  นำยธมกร  ยำหลง  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๒๕  นำยสรุัตน์  แซงศรีนวล  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๖  นำงวิมลรัตน์   รปูแกว้  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๗  นำงสำวสุภสัสร  กันโรคำ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๘  นำงสำวสุพัตรำ อ่อนน้อมดี ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๙  นำงสำวมณธิชำ  สิทธิยศ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๓๐  นำยรัฐภูมิ  เอี่ยมรอด  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๓๑  นำงสำวอรัญญำ ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

   ๑๖.๓๒  นำงสำวภคัธีมำ  แก้วยม  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับค ำสั่งตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้สัมฤทธ์ิผลเกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรและเกิดผลดีกับนักเรียน     
และทำงรำชกำรหำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ขอให้ปรึกษำและรำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบทันที 

   สั่ง  ณ วันที่   ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
                  (นำยประทิน  เหลืองทอง) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนสุรณ์ 



๑๒ 

 

 

ก ำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๓ มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 

ณ  หอประชุมมรกต  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
......................................................................................................... 

เวลำ   ๐๗.๔๕  น.- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง 
เวลำ   ๐๘.๓๐  น.- เริ่มพิธีไหว้ครู โดยนักเรียน ม.ต้น  เดินเข้ำสู่พิธีไหว้ครูก่อน  ม. ปลำย 
พิธีกำรท่ี ๑  
๑. นักเรียนนัง่แยกชำยหญงิตำมระดับช้ันเว้นว่ำงตรงกลำง 
๒. คณะครูเดินเข้ำหอประชุม มีธงโรงเรียนน ำ โดย สภำนักเรียน ๒๐ คน  
  (วงดุริยำงค์บรรเลงเพลงมำร์ช น.อ.บนเวที , นักเรียนนัง่หนัหน้ำ เข้ำหำคณะครูและกรำบเมื่อคณะครูเดินผ่ำน)  
๓. พิธีกรเชิญ ผอ. เข้ำน่ังประจ ำที่ คณะครูนั่งประจ ำที่ (โดยเรียงตำมควำมอำวุโสจำกตรงกลำง)  
๔. พิธีกรเชิญ ผอ. จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย เพลงสำธุกำร  (คณะครูและนักเรียนยืน พร้อมพนมมือ) 
พิธีกำรท่ี ๒  
๑. ตัวแทนนักเรียนกล่ำวทูลค่ำบูชำครู (พนมมอื) 
๒. ตัวแทนนักเรียนเชิญหนังสือเพื่อให้ ผอ. เจิม 
๓. ตัวแทนนักเรียนกล่ำวบทไหว้ครู / ท ำนองสรภัญญะ นักเรียนทุกคนยืนและกล่ำวรับพร้อมกันไปจนจบ 
๔. ตัวแทนนักเรียนน ำกล่ำวค ำปฏิญำณ  แล้วนั่งลง 
พิธีกำรท่ี ๓  
๑. บรรเลงดนตรีไทย เพลงสำธุกำร หรือ ดนตรีไทย  ครูและบุคลำกรศิษย์เก่ำโรงเรียนนิยมศิลป์ เชิญพำนเอกไหว้ครู 
๒. ตัวแทน นศ.ฝึกประสบกำรณ์ ถือพำนไหว้คร ู
๓. ตัวแทนนักเรียนถือพำนมอบให้แด่ครู  
๔. นักเรียนมอบกรวยดอกไม้แด่ครู  
๕. ครูรับกรวยดอกไม้พร้อมเจมิหน้ำผำกให้นักเรียน (เจิมเพือ่ก่อใหเ้กิดควำมเป็นสริิมงคล ซึ่งจะน ำไป สู่ควำมส ำเร็จ) 
๖. นักเรียนขับร้องเพลงพระคุณทีส่ำม (ท่ำนัง่) 
พิธีกำรท่ี ๔  
๑. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวให้โอวำท 
๒. ตัวแทนครูศิษย์เก่ำกล่ำวควำมรูส้ึก 
๓. ประกำศรำงวัลประกวดพำน 
พิธีกำรท่ี ๕ 
๑. นักเรียนขับร้องเพลงมำร์ช นอ.(ท่ำนัง่) 
๒. ขบวนธงโรงเรียนเดินน ำ ผอ.คณะครูยืนข้ึนเดินกลบั  
๓. เสร็จพิธี  
……………………………………………............................................................................................................ ..................... 
หมำยเหต ุ
 กำรแต่งกำยของคณะครูและพนักงำนรำชกำร  :  ชุดขำ้รำชกำร  
 กำรแต่งกำยของครูอัตรำจ้ำง    :  ชุดผ้ำไทย/ชุดสุภำพ 
 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์    :  ชุดนักศึกษำ 
 ลูกจ้ำงชั่วครำว      :  ชุดสุภำพ 
 
***คณะครูรับถุงพลำสติกส ำหรับใส่กรวยดอกไม้ และถ้วยแป้งส ำหรับใช้เจิม 
***ช่วงระหว่ำงท่ี ม.ต้น ม.ปลำย ท ำพิธีจะมีกิจกรรมดนตรีจำกนักดนตรีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์บรรเลงเพลงท่ี
ชั้นล่ำงอำคำรกำญจนำฯ โดยจะมีคณะครูและนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์เป็นผู้ควบคุมดูแลระหว่ำงจัดกิจกรรม 



๑๓ 

 

 

ทูลค่ำบูชำครู 

แม้งำนหนักเหน็ดเหนือ่ยไม่เคยบ่น  สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน 
สู้อุตส่ำห์สัง่สอนทุกว่ีวัน    จิตมุ่งมั่นอบรมจริยำ 
หวังเห็นศิษย์ก้ำวหน้ำในชีวิต    โดยอุทิศแรงกำยใหส้มค่ำ 
ค ำว่ำครูผู้ที่ใช้ซึ่งปญัญำ    แก้ปัญหำนำนำนัปกำร 
มีเมตตำปรำนีเป็นที่ตัง้    คอยเหนี่ยวรัง้ศิษย์รักทกุสถำน  
คอยช้ีแนะช่วยเหลือและเจือจำน   ศิษย์จึงผ่ำนอปุสรรคทุกสิง่ไป 
แม้งำนหนักอย่ำงไรไมเ่คยท้อ    เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เตบิใหญ ่
มีวิชำควำมรู้ตลอดไป    เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพส ำหรับตน 
ขอน้อมจิตวันทำบูชำคร ู    ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมำกล้น 
ขอกตัญญูต่อครูทกุทุกคน    ขอกุศลแหง่ควำมดีคุ้มครองครู ฯ 

บทไหว้ครู 

(ข้ึน) ปำเจรำจริยำ โหนติ คุณุตตรำนุสำสกำ ข้ำฯขอประณตน้อมสักกำร  
(รับ) บูรพคณำจำรย์ ผูก้อปรประโยชน์ศึกษำ 

ทั้งท่ำนผู้ประสำทวิชำ อบรมจริยำ แก่ข้ำในกำลปัจจุบัน 
ข้ำฯ ขอเคำรพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชำ 
ขอเดชกตเวทิตำ อีกวิริยะพำ ปญัญำให้เกิดแตกฉำน 
ศึกษำส ำเรจ็ทกุประกำร อำยุยืนนำน อยู่ในศีลธรรมอันดี 
ให้ได้เป็นเกียรตเิป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้ำฯ และประเทศไทยเทอญ 

(ตัวแทน) ปัญญำวุฒิกเร เต เต ทินโนวำเท นมำมิหงั 

ค ำปฏิญำณตน  

เรำคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย ์
เรำนักเรียน จกัต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย ของโรงเรียน มีควำมซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และผูอ้ื่น 
เรำนักเรียน จกัต้องไมท่ ำตน ให้เป็นที่เดือดร้อน แก่ตนเอง และผูอ้ื่น 

เพลงพระคุณท่ีสำม  

ครูบำอำจำรย์ทีท่่ำนประทำนควำมรูม้ำให้   อบรมจิตใจให้รูผ้ิดชอบช่ัวดี  
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกท ี    ขอกุศลบญุบำรมีสง่เสรมิครูนี้ให้ร่มเย็น  
ครูมีบญุคุณจะต้องเทิดทูนเอำไว้เหนือเกล้ำ   ท่ำนสั่งสอนเรำอบรมให้เรำไม่เว้น  
ท่ำนอุทิศไม่คิดถึงควำมยำกเย็น    สอนใหรู้้จัดเจนเฝ้ำแนะเฝ้ำเน้นมิได้อ ำพรำง 

* พระคุณที่สำมงดงำมแจ่มใส    แต่ว่ำใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่ำเป็นเรอืจ้ำง  
ถ้ำหำกจะคิดย่ิงคิดย่ิงเห็นว่ำผิดทำง    มีใครไหนบ้ำงแนะน ำแนวทำงอย่ำงครู  
บุญเคยท ำมำตั้งแต่ปำงใดเรำยกให้ท่ำน    ตั้งใจกรำบกรำนเคำรพคุณท่ำนกตัญญู  
โรคและภัยอย่ำมำแผ้วพำนคุณคร ู    ขอกุศลผลบญุค้ ำชูให้ครูเป็นสุขช่ัวนิรันดร 


