
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ท่ี ๑๒๙ / ๒๕๖๐ 
เร่ือง   แต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง จัดพิธีไหว้ครู  

ประจ ำปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๐ 
.................................... 

 ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์จัดให้มพีิธีไหว้ครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ มิถุนำยน 
๒๕๖๐  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อครู –อำจำรย์และแสดงออกตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
นักเรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพุทธศักรำช  ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๔๐ 
ว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจส่ังกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินกำรอื่นของผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ  พุทธศักรำช  ๒๕๔๙   จึงแต่งต้ังให้ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง  ปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 ๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   มีหน้ำท่ี  ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ  และแก้ปัญหำในกำรท ำงำนของ งำนใน
ฝ่ำยต่ำงๆ และก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรจัดพิธีไหว้ครูตำมสำยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 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 ำเจริญ     รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
    ๑.๕ นำยสรำวุธ  ศิริสุขประเสริฐ     รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  มีหน้ำท่ี  พิจำรณำตัดสินด้ำนนโยบำย  กระบวนกำรท ำงำน 
พิจำรณำและอนุมัติผลกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน  เป็นท่ีปรึกษำ สนับสนุน และให้ค ำแนะน ำ กับทีมงำนโครงกำรฯ  
ต้ังคณะท ำงำนย่อยเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นำยสรำวุธ ศิริสุขประเสริฐ  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร ประธำน 
  ๒.๒  นำงค ำพัน  หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน 

๒.๓  นำงพิชยำ  ฐิติโรจน ์   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองประธำน    
๒.๔  นำงอ ำภวัล  ไชยทำ   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร    
๒.๕  นำงลดำวลัย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๒.๖  นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๒.๗  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร  



๒ 

 

 

๒.๘   นำยระลึก  ซำ้ยหนองขำม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร  
๒.๙   นำงสำวสุปรำณี สนุทรสุริยวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงอรพิมพ ์ พรหมชุล ี  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๒.๑๑  นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๒  นำยสถิตย์ ชมชื่น   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๓  นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๔  นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๕  นำยสทิธิชัย  แป้นสุวรรณ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๖   นำยพิพัฒน์  ตันติพนัธ์พพิัฒน ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๗   นำยภูเบศร ์ ป่ินแก้ว  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๒.๑๘   นำยสมำน  ทวผีล   คร ู    กรรมกำร 
๒.๑๙   นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  คร ู    กรรมกำร  
๒.๒๐   นำยปิยะพงษ ์ เอมรุญ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร  
๒.๒๑   นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๒.๒๒   นำยสุรพิชญ์  วงศน์้อย  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๒.๒๓   นำยชชัวำนนท์ สงครำม  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๒.๒๔   นำงสำวนลิุบล  สำระ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๒.๒๕   นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๒.๒๖   นำยสุรัตน ์ แซงศรีนวล  ครูผูช้่วย    กรรมกำร  
๒.๒๗   นำงสำวอรัญญำ ทุรสิไธสง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
๒.๒๘   นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร   

๓.   คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  มีหน้ำท่ี จัดเตรียมควำมพร้อมของสถำนท่ีท่ีจะใช้ในกำรจัดกิจกรรม           
ณ หอประชุมมรกรต 

๓.๑ นำยสำคร  เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร   ประธำน 
  ๓.๒ นำยไพโรจน์   ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
  ๓.๓ นำงอ ำภวัล  ไชยทำ     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๓.๔ นำงสุมำลี  ด ำรงพันธุ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๓.๕ นำยสุรพิชญ์  วงศน์้อย  ครผููช้่วย              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๓.๑ ฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้ำท่ีจัดสถำนท่ี ณ หอประชุมมรกรต เพื่อประกอบพิธีกำรต่ำงๆ เตรียมชุด 
รับแขก ๑  ชุดส ำหรับพระ เก้ำอี้ส ำหรับครูนั่ง  ๑๒๐ ตัว (จัดท ำรำยช่ือครูเรียงตำมอำวุโสติดท่ีเก้ำอี้) ชุดโซฟำส ำหรับ
ผู้บริหำร  โพเดียมส ำหรับประธำนกล่ำวให้โอวำท ๑ ตัว พิธีกร  ๑  ตัว  พรม  พร้อมท้ังจัดโต๊ะส ำหรับวำงพำน  โต๊ะหมู่
บูชำครบชุด  ผูกผ้ำและตกแต่งบริเวณหน้ำเวที  จัดสถำนท่ีภำยใน  ตกแต่งให้เกิดควำมสวยงำมและเหมำะสม                      
โต๊ะส ำหรับวำงอำหำรว่ำงของประกอบด้วย 

๓.๑.๑ นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 



๓ 

 

 

๓.๑.๒ นำงนวลนุช  จันทรพิทักษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 

๓.๑.๓ นำงพิชยำ  ฐิติโรจน์          ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๔ นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๕ นำงปคุณำณัช  ทองแจ่ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๓.๑.๖ นำยสมชัย   เต็งวงศ์เดิม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 

๓.๑.๗ นำยสถิตย์  ชมช่ืน   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๘ นำยมำโนช  ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๙ นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๐ นำยนคร   กงจีน   ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๑ นำยพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์ ครู    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๒ นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ครู    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๓ นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ  คร ู    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๔ นำยชัชวำล   ศรีไพร  ครู    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๕ นำยสรุพิชญ์  วงศ์น้อย  ครผููช้่วย    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๖ นำยสุรัตน์  แซงสีนวล  ครผููช้่วย    ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๗ นำงสำวอรัญญำ  ทุริศไธสงค์ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๘ ลูกจ้ำงประจ ำทุกคน  ลูกจ้ำงประจ ำ   ผู้ช่วย 
๓.๑.๑๙ ลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกคน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   ผู้ช่วย 
๓.๑.๒๐ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน     ผู้ช่วย 

  ๓.๒   ฝ่ำยตกแต่งสถำนที่  มีหน้ำท่ีตกแต่งเวที  โต๊ะหมู่บูชำ  โต๊ะวำงพำน   ตกแต่งแท่นประดิษฐำน
รูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช พร้อมท้ังจัดเตรียมผู้เชิญเทียนชนวนและผู้เชิญพวงมำลัยดอกไม้สด เตรียมถุง
ส ำหรับใส่กรวยดอกไม้ธูปเทียนประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำ 
  ๓.๒.๒ นำงสุมำลี  ด ำรงพันธุ ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  รองหัวหน้ำ 
  ๓.๒.๓ นำงนวลนุช  จันทรพิทักษ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๔ นำงค ำพรอย  สุวรรณรอ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๕ นำงพชรมน  รัตนมณี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๖ นำงบุปผำ  เต็งวงศ์เดิม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๗ นำงพิชยำ  ฐิติโรจน์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๘ นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๙ นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๐ นำงอรอุมำ  ลักษณะทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๑ นำงสุนันทำ  ปิ่นแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 



๔ 

 

 

  ๓.๒.๑๒ นำงสำวมะลิ  ทุยไธสง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๓ นำงสำวปิยพร   ยะตัน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๔ นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๕ นำงสุกัญญำ  จุมพรม  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๖ นำงปิยกมล  กงจีน  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๗ นำงประภำพรรณ   ชอดริ  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๑๘ นำงเยำวลักษณ์   สำมำ  ครูช ำนำญกำร   ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๑๙ นำงสำวกัญญณัฐ  พงษ์ฐณวัฒน ์ ครู    ผู้ช่วย 
   ๓.๒.๒๐ นำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน์  ครู    ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๑ นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง  ครู    ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๒ นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครู    ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๓ นำงอภิญญำ  พรหมรักษำ ครู    ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๔ นำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย ครู    ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๕ นำงสำวทิพวรรณ  เพชรกันหำ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๖ นำงสำวภรฤดี   ผินสันเทียะ พนักงำนรำชกำร   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๗ ครูอัตรำจ้ำงทุกคน  ครูอัตรำจ้ำง   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๘  ลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกคน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   ผู้ช่วย 
  ๓.๒.๒๙ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ ทุกคน     ผู้ช่วย  
 

๓.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยอักษรศิลป์   มีหน้ำท่ี  จัดท ำป้ำยอักษรพร้อมติดต้ัง ณ หอประชุมมรกรต 
มีข้อควำมดังนี้ 
 
 
 
 
 ประกอบด้วย 

๓.๓.๑  นำยสำคร   เป้ำใจสุข   ครูช ำนำญกำร   ประธำน 
๓.๓.๒  นำยพิพัฒณ์พล   เนตรทิพย์  ครู    รองประธำน 
๓.๓.๓  นำยสุทธิกำญจน์  แหวนหล่อ  ครูช ำนำญกำร     กรรมกำร 

  ๓.๓.๔  นำยสมำน  ทวีผล    ครู    กรรมกำร 
  ๓.๓.๕   นำยชัชวำนนท์  สงครำม   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
  ๓.๓.๖   นำงสำวอรัญญำ  ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

ปำเจรำ  บูชำครู 
พิธีไหว้ครู 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  สพม. ๔๐ 
๑๕   มิถุนำยน   ๒๕๖๐ 



๕ 

 

 

๔.   งำนฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้ำท่ี  จัดเตรียมเครื่องเสียงท่ีหอประชุมมรกต เพื่อประกอบพิธีไหว้ครู  พร้อม 
ท้ังบันทึกภำพและวิดีโอกิจกรรมต่ำง ๆ ในแต่ละกิจกรรมอย่ำงครบถ้วน น ำเผยแพร่ภำพกิจกรรมบนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
และน ำส่งต่อเพื่อจัดเก็บให้เป็นระบบฐำนข้อมูลของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นำยสถิตย์  ชมช่ืน    ครูช ำนำญกำร    ประธำน 
  ๔.๒  นำยเสกสรรค์  หินแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำน 
  ๔.๓  นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม      ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๔.๔  นำงสำวสุคนธญำ   ปิ่นปั่น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  ๔.๕  นำยสิทธิชัย  แป้นสุวรรณ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๔.๖  นำยพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พพิัฒน ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 

๔.๗  นำงรวีวรรณ   โชคชัยชีวำกร   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
๔.๘  นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์   ครู    กรรมกำร 
๔.๙  นำยชัชวำนนท์  สงครำม   ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 
๔.๑๐ นำงสำวปนัดดำ   กองมนต์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๔.๑๑  นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล   ครูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๔.๑ งำนควบคุมเคร่ืองเสียง มีหน้ำท่ี ติดต้ังและควบคุมเครื่องเสียงตลอดกิจกรรม จัดเตรียมเพลง
มหำฤกษ์ ใช้ในพิธีกำรท่ี ๑ จัดเตรียมเพลงสำธุกำร ใช้ในพิธีกำรท่ี ๓ จัดเตรียมเพลงพระคุณท่ีสำมและเพลงมำร์ช น.อ. 
ใช้ในพิธีกำรท่ี ๕ ประกอบด้วย 
     ๔.๑.๑ นำยสถิตย์  ชมช่ืน   ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
      ๔.๑.๒ นำยณัฐกำนต์  เพชรนิล  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
    ๔.๑.๓ นำยสิทธิชัย  แป้นสุวรรณ  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 

    ๔.๑.๔ นำยพิพัฒน์ ตันติพนัธุ์พิพฒัน์   ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
     ๔.๑.๕ นำยทวีศักดิ์  สินทรัพย์  ครู    ผู้ช่วย 
    ๔.๑.๖ นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    ๔.๑.๗ นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
    ๔.๑.๘ นำยรำเชนทร์  ภู่เพชร  พนักงำนขับรถ  ผู้ช่วย  
  ๔.๒ งำนบันทึกภำพ มีหน้ำท่ี บันทึกภำพนิ่ง  ภำพเคล่ือนไหว  ตำมควำมเหมำะสม รวบรวมส่ง 

ไฟล์ภำพท่ีหัวหน้ำ เพื่อใช้เป็นฐำนข้อมูลของโรงเรยีนในกำรประเมินและสรุปโครงกำรต่อไป ประกอบด้วย 
    ๔.๒.๑ นำยสิทธิชัย  แป้นสุวรรณ  ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
    ๔.๒.๒ นำยเสกสรรค์  หินแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
    ๔.๒.๓ นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย  
    ๔.๒.๔ นำงสำวสุคนธญำ  ปิ่นปั่น  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
    ๔.๒.๕ นำงรวีวรรณ  โชคชัยชีวำกร ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
                   ๔.๒.๖ นำยชัชวำนนท์  สงครำม  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 



๖ 

 

 

    ๔.๒.๗ นักเรียนอำสำสมัคร  นักเรียน   ผู้ช่วย 
 ๕.  งำนฝ่ำยพิธีกำร  มีหน้ำท่ี  ด ำเนินกำรให้พิธีไหว้ครูด ำเนินไปตำมก ำหนดกำรพร้อมท้ังเป็นพิธีกรก ำหนด
ล ำดับขั้นตอน  หน้ำท่ีฝึกซ้อมนักเรียนในพิธีไหว้คร ูตัวแทนถือพำนของแต่ละห้องตัวแทน นศท. และตัวแทนสภำนักเรียน 
ให้เกิดควำมพร้อมเพรียงและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส ำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย  
ในวันท่ี ๗-๘ มิถุนำยน ๒๕๖๐  คำบเรียนกิจกรรมและชุมนุม เริ่มฝึกซ้อมเวลำ ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมมรกรต  
ประกอบด้วย 

๕.๑  นำงพิชยำ  ฐิติโรจน ์   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ประธำน  
๕.๒  นำยไพโรจน ์ ผิวเณร   ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
๕.๓  นำงสำวสุปรำณี  สนุทรสุริยวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๕.๔  นำยชำญวทิย์   สุวรรณรอ  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๕.๕   นำงปำลิกำ  ทัตเศษ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕.๖   นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๕.๗  นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  คร ู    กรรมกำร    
๕.๘   นำยปิยะพงษ ์ เอมรุญ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร  
๕.๙   นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๕.๑๐  นำยสุรัตน์  แซงศรนีวล  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๕.๑๑  นำยชชัวำนนท์ สงครำม  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๕.๑๒  นำงสำวนลิุบล  สำระ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๕.๑๓  นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๕.๑๔  นำงสำวอรัญญำ ทุริดไธสง  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
๕.๑๕  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน     กรรมกำร   
๕.๑๖  นำยสุรพชิญ์  วงศ์น้อย  ครูผูช้่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๖. งำนฝึกซ้อม นศท. มีหน้ำท่ี จัดเตรียมผ้ำพันคอ ธงโรงเรียน และฝึกซ้อมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในพิธีกำรท่ี 
๑-๒ และ พิธีกำรท่ี ๕ จ ำนวน  ๒๐ นำย  ประกอบด้วย 

๖.๑ นำยวิเชียร  สุทธหลวง          ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๖.๒ นำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว   ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
๖.๓ นำยมำโนช  ทัตเศษ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๖.๔ นำยกิตติ  เขตจัตุรัส   ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 
๖.๕ นำยทวีศักดิ์    สินทรัพย์  ครู    กรรมกำร 
๖.๖ นำยสมำน  ทวีผล   ครู    กรรมกำร 
๖.๗ นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  ครู    กรรมกำร 
๖.๘ นำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน์  ครู    กรรมกำร 
๖.๙ นำยสุรพชิญ์  วงศ์น้อย  ครผููช้่วย    กรรมกำร 



๗ 

 

 

๖.๑๐ นำงสำวอรัญญำ  ทุริศไธสงค์ พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
๖.๑๑ นักศึกษำวิชำทหำร   นักเรียน    กรรมกำร 
๖.๑๒ นำงสำวจำรุวรรณ  บุญดำ    ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๗. งำนจัดเตรียมหนังสือส ำหรับเจิมและแป้งเจิมหน้ำผำก มีหน้ำท่ี ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกล่ำวอศิรวำททูน
ค่ำบูชำครู จัดเตรียมหนังสือ พำน ผ้ำคลุม โต๊ะ และอุปกรณ์ส ำหรับเจิมตำมจ ำนวนบุคลำกร พร้อมรับพำนจำกประธำน
พิธีและคณะผู้บริหำร ในพิธีกำรท่ี ๑ ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 

๗.๒  นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๗.๓  นำงเสำวณีย์  ไชยจำรีย์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๗.๔  นำงสุจิตรำ  จันกวด   ครู    กรรมกำร 
๗.๕  นำยชัชวำนนท์  สงครำม  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๗.๖  นำงมะลิ  สินทรัพย์   ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๗.๗  นำงสำวกุลณัฐ  วงษ์ศิลำ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๗.๘  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  นักเรียน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ๘. คณะกรรมกำรฝึกซ้อม กล่ำวค ำขอขมำ บทไหว้ครู ค ำปฏิญำณตน ร้องเพลงพระคุณที่สำมและเพลง
มำร์ช น.อ. มีหน้ำท่ี จัดหำและฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนอ่ำนค ำกล่ำวต่ำงๆ  และจัดหำนักเรียนตัวแทนท ำพำนและถือพำน
ขอขมำ  ประกอบด้วย 

๘.๑  นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๘.๒  นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๘.๓  นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๘.๔  นำยพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พพิัฒน์   ครูช ำนำญกำร       กรรมกำร 
๘.๕  นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๘.๑  ผูฝ้ึกซ้อมกล่ำวค ำขอขมำ  กล่ำวบทไหว้ครู  กล่ำวค ำปฏิญำณตน ในพิธีกำรที่ ๒ 
๘.๑.๑ นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ   ครูช ำนำญกำร   หัวหน้ำ 
๘.๑.๒ นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ       ผู้ช่วย 
๘.๑.๓ นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วย 
๘.๑.๔ นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม   คร ู    ผู้ช่วย 
๘.๑.๕ นำยสุรพิชญ์  วงศน์้อย   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘.๑.๖ นำงสำวนิลุบล  สำระ   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘.๑.๗ นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๘.๑.๘ คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย   ผู้ช่วย 
 



๘ 

 

 

  ๘.๒  ผูซ้้อมร้องเพลงพระคุณที่สำม และเพลงมำร์ช น.อ. ในพิธีกำรที่ ๕ 
   ๘.๒.๑ นำยพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพฒัน์   ครูช ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
   ๘.๒.๒ นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
   ๘.๒.๓ นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
   ๘.๒.๔ นำงปำลิกำ  ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
   ๘.๒.๕ นำงสำวรุ่งตะวนั  บัวดอก  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
   ๘.๒.๖ นำงสุกัญญำ  จุมพรม  ครูช ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียน  มีหน้ำท่ีควบคุมนักเรียน ม.ต้น และ ม. ปลำย ท่ีช้ันล่ำง              
อำคำรกำญจนำภิเษก ควบคุมกำรเดินแถวเข้ำหอประชุมมรกรตอย่ำงเป็นระเบียบ  และควบคุมกำรจัดระเบียบแถวใน
หอประชุมมรกรต  ประกอบด้วย 

๙.๑ นำยสมำน ทวีผล  ครู    ประธำน 
๙.๒ นำยระลึก ซ้ำยหนองขำม ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๙.๓ นำยชำญวิทย์   สุวรรณรอ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๙.๔ นำยณัฐกำนต์ เพชรนิล ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๕ นำยมำโนช ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๖ นำยสำคร เป้ำใจสุข  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๗ นำยอรรจน์   ชัยเดช  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๘ นำยพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๙.๙ นำยปิยะพงษ์ เอมรุญ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙.๑๐ นำยต่อลำภ ส ำเภำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙.๑๑ นำยสุรัตน์ แซงสีนวล ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๙.๑๒ นำยสัญญำ หัสวงษ์  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๙.๑๓ หัวหน้ำระดับทุกคน     กรรมกำร 
๙.๑๔ นำยอนุพงษ์  สีสัตย์ซื่อ ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

 ๑๐. งำนรับพร้อมจัดเก็บกรวยดอกไม้และพำนจำกคณะครู  เพื่อจัดเก็บโดยรวบรวมใส่ภำชนะ (ถุงหิ้ว) ท่ี
เตรียมไว้  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครู    ประธำน 
  ๑๐.๒  นำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก  ครูช ำนำญกำร   รองประธำน 
  ๑๐.๓  นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๑๐.๔  นำงสำวสิฏฐำรัตน์  ขันทอง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  

๑๐.๕  นำงสำววิริญญำ   ฝำงแก้ว  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๐.๖  นำงสำวไอลดำ   เลิกนอก  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 



๙ 

 

 

๑๐.๗ ลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกคน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
  ๑๐.๘  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  นักเรียน    กรรมกำร 
  ๑๐.๙  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 ๑๑.  คณะกรรมกำรตัดสินพำนไหว้ครู  มีหน้ำท่ีตัดสินกำรประกวดพำนไหว้ครู  และควบคุมกำรท ำพำนให้แล้ว
เสร็จตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ภำยในวันท่ี  ๑๔ มิถุนำยน  ๒๕๖๐ เวลำ  ๑๕.๓๐ น.ท่ีห้องเกียรติยศ อำคำรกำญจนำภิเษก 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  ประกอบด้วย  
  ๑๑.๑ นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
  ๑๑.๒ นำงอ ำภวัล  ไชยทำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
  ๑๑.๓  นำงบุปผำ  เต็งวงศ์เดิม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๑๑.๔  นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  ๑๑.๕  นำงปำลิกำ  ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๑๑.๖  นำงสำวรุ่งตะวัน  บัวดอก  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๑๑.๗  นำงสุภำพ  สีไพสน  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ๑๑.๘  นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  ครู    กรรมกำร 
  ๑๑.๙  นำงสำวกมลรัตน์  จันทร์น้อย ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  ประกอบด้วย  

 ๑๑.๑๐ นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 
๑๑.๑๑ นำงค ำพรอย  สุวรรณรอ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๑๑.๑๒ นำงสุมำลี  ด ำรงพันธุ ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๓ นำงสำวสมรัศมิ์  สำยทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๔ นำงสุนันทำ  ปิ่นแก้ว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๑.๑๕ นำงจุฑำภัทร์ ปะเมโท  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๑.๑๖ นำงรวรีรรณ  โชคชัยชีวำกร ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๑.๑๗ นำงสุจิตรำ  จันกวด  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน และจัดเตรียมรำงวัล  มีหน้ำท่ีเบิกเงิน  จัดสรรเงินให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำย
ต่ำง ๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในกำรด ำเนินกำรจัดหำเครื่องไทยธรรม  ซองปัจจัย  อำหำร เครื่องด่ืมถวำยพระสงฆ์  
จ ำนวน ๑ รูป  และอำหำรว่ำงคณะครู  รวมทั้งจัดหำรำงวัล  เกียรติบัตรส ำหรับมอบให้ห้องท่ีชนะกำรประกวดพำนไหว้
ครู  ซึ่งมีรำงวัลประเภทสวยงำมระดับช้ันละ ๓ รำงวัล  รวมทั้งส้ิน ๑๘ รำงวัล  จัดเตรียมเงินให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
ท่ีจ ำเป็นต้องเบิกเงินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร  พร้อมท้ังจัดเตรียมเอกสำรด้ำนกำรเงินให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆท่ีเบิก
เงินไปได้จัดล้ำงใบเสร็จให้เรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑  นำงลดำวัลย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ประธำน 
  ๑๒.๒  นำงผุสดี  กินขุนทด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำน 
  ๑๒.๓  นำงสำวมะลิสำ  สุธำรัตน์  ครู    กรรมกำร 



๑๐ 

 

 

๑๒.๔  นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๒.๕  นำงสำวสุภำรัตน์  มัธรถ  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๑๒.๖  นำงสำวมณีรัตน์  แก้วอำทะ ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 

  ๑๒.๗  นำงสำวจำรุวรรณ  บุญดำ  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรว่ำง และน้ ำด่ืม  มีหน้ำท่ีจัดหำอำหำรและภำชนะส ำหรับใส่อำหำรว่ำงและน้ ำส ำหรับ

คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และดูแลควำมสะอำดจัดเก็บ  คืนภำชนะอำหำรให้เป็นระเบียบ ประกอบด้วย 
๑๓.๑  นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ประธำน 
๑๓.๒  นำงลดำวัลย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๑๓.๓  นำงสำวจำรุวรรณ  บุญดำ  ครู    กรรมกำร 
๑๓.๔  ครูอัตรำจ้ำงทุกคน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
๑๓.๕  ลูกจ้ำงช่ัวครำวทุกคน  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 
๑๓.๖  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน     กรรมกำร 

  ๑๓.๗  นำงนุชนำรถ  ธ ำรงศิริ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร   มีหน้ำท่ี  จัดท ำค ำส่ังพิธีไหว้ครู จัดท ำเอกสำรกล่ำวอศิรวำททูนค่ำบูชำครู 

กล่ำวค ำขอขมำ บทไหว้ครู ค ำปฏิญำณตน เนื้อเพลงพระคุณท่ีสำม  ประกอบด้วย 

๑๔.๑ นำงสำวภัคธีมำ แก้วยม  ครู    ประธำน 
  ๑๔.๒ นำงพิชยำ  ฐิติโรจน์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 

๑๔.๓ นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๔.๔ นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๔.๕ นำยสมภพ  บุญเท่ียงตรง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
๑๔.๖ นำยสุรพิชญ์  วงศน์้อย  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๔.๗ นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๑๔.๘ นำงสำวรุ่งนภำ  ผำผง  ลูกจ้ำงช่ัวครำว   กรรมกำร 

  ๑๔.๙ นำงสำวนิลุบล  สำระ  ครูผู้ช่วย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๔.๑  จัดท ำค ำสั่งพิธีไหว้ครู  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
   ๑๔.๑.๑  นำงสำวนิลุบล  สำระ  ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำ 

๑๔.๑.๒  นำยสมภพ  บุญเท่ียงตรง ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย   
๑๔.๑.๓  นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๔  นำงสำวภัคธีมำ   แก้วยม ครู   ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๕  นำยสุรพิชญ์  วงศ์น้อย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๔.๑.๖  นำงสำวรุ่งนภำ  ผำผง  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ผู้ช่วย  

 



๑๑ 

 

 

๑๔.๒  จัดท ำค ำกล่ำวอศิรวำททูนค่ำบูชำครู ค ำกล่ำวขอขมำ บทไหว้ครู ค ำปฏิญำณตน และเนือ้
เพลงพระคุณที่สำม 

๑๔.๒.๑ นำงอรพิมพ์  พรหมชุลี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
๑๔.๒.๒ นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  ครู   ผู้ช่วย 
๑๔.๒.๓ นำงกนกนิษฐ์  ยูงทอง      ครู   ผู้ช่วย 
๑๔.๒.๔ นำงอภิญญำ  พรมรักษำ  ครู   ผู้ช่วย  
๑๔.๒.๕ นำยสรุพิชญ์  วงศ์น้อย  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๔.๒.๖ นำงแสงเทียน คงเพชรศักดิ์ ลูกจ้ำงประจ ำ  ผู้ช่วย  
๑๔.๒.๗ นำงสำวรุ่งนภำ  ผำผง  ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ผู้ช่วย 

 
๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำท่ี  ออกแบบประเมิน  แจกแบบประเมินให้กับนักเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้อง  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ  ประเมินควำมคิดเห็นของคณะท ำงำนและนักเรียน  สรุปผลกำร
ประเมิน น ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร พร้อมเก็บมำสรุปวิเครำะห์จัดท ำเป็นเอกสำรรูปเล่มเสนอฝ่ำยอ ำนวยกำรต่อไป  
ประกอบด้วย 
   ๑๕.๑  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำน 

๑๕.๒  นำงสำวสุคนธญำ  ปิ่นปั่น  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำน 
๑๕.๓  นำงสำธร  ธูปพุทซำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๕.๔  นำงสำวสุปรำณี  สุนทรสุริยวงศ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๕.๕  นำงณอริญ   แหวนหล่อ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๕.๖  นำงรมณ   ชมช่ืน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๕.๗  นำงสุระพี   อำคมคง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๑๕.๘  นำงสำววนัสยำ   ยิ้มน้อย  ครู    กรรมกำร 
๑๕.๙  นำงสำวกัญญำณัฐ  พงษ์ฐณวัฒน์ ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ๑๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป   มีหน้ำท่ี  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้โดยส ำเร็จและรำบรื่นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    ประกอบด้วย 

๑๖.๑  นำงพชิยำ  ฐิติโรจน ์  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  ประธำน   
๑๖.๒  นำงลดำวลัย์  ใจเพชร  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร  
๑๖.๓  นำงสำวพรทิพย์  อ่อนท้วม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๖.๔  นำงนิรำมัย  โยชุ่ม   ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๖.๕  นำยระลึก  ซำ้ยหนองขำม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๖.๖  นำงอรพิมพ์  พรหมชุล ี  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๖.๗  นำงสำวสุปรำณี สนุทรสุริยวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 



๑๒ 

 

 

๑๖.๘  นำงสำวนวลลออ  น้อยกรม  ครูช ำนำญกำรพเิศษ  กรรมกำร 
๑๖.๙  นำยสำคร  เป้ำใจสุข  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๐  นำงเบญจมำศ  สุขเจริญ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๑  นำยไพโรจน์  ผิวเณร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๒  นำยสทิธิชัย  แป้นสุวรรณ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๓  นำยพิพัฒน์  ตันติพนัธ์พพิัฒน ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร  
๑๖.๑๔   นำยภูเบศร์  ปิ่นแก้ว  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๕   นำงปำลิกำ  ทัตเศษ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๖   นำยสถิตย์ ชมชืน่  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
๑๖.๑๗   นำงสำวอัจฉรำ  ฉ่ ำมณี  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๑๘   นำยสมำน  ทวีผล  คร ู    กรรมกำร 
๑๖.๑๙   นำยปิยะพงษ์  เอมรุญ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร  
๑๖.๒๐   นำงสำวปนัดดำ  กองมนต์ ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๑   นำยสุรัตน์  แซงศรีนวล  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๒   นำยสุรพิชญ์  วงศน์้อย  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๓   นำยชชัวำนนท์ สงครำม  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๔   นำงสำวนิลุบล  สำระ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร 
๑๖.๒๕   นำยต่อลำภ  ส ำเภำ  ครูผูช้่วย    กรรมกำร  
๑๖.๒๖   นำงสำวอรัญญำ ทุรสิไธสง พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
๑๖.๒๗   นำงสำวภัคธีมำ  แก้วยม  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
ขอให้ผู้ท่ีได้รับค ำส่ังต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีให้สัมฤทธิ์ผลเกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรและเกิดผลดีกับนักเรียน  และ

ทำงรำชกำรหำกมีปัญหำอุปสรรคใด ๆ ขอให้ปรึกษำและรำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบทันที 
 
   ส่ัง  ณ วันท่ี   ๑๒  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 
 
    
                  (นำยประทิน  เหลืองทอง) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ 
  



๑๓ 

 

 

ก ำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ   ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๕ มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

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

เวลำ   ๐๘.๐๐  น.- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง 
เวลำ   ๐๘.๓๐  น.- เริ่มพิธีไหว้ครู โดยนักเรียน ม.ต้น  เดินเข้ำสู่พิธีไหว้ครูก่อน  ม. ปลำย 
พิธีกำรที่ 1  
- นักเรียนน่ังแยกชำยหญิงตำมระดับชั้นเว้นว่ำงตรงกลำง 
- คณะครูเดินเข้ำหอประชุม มีธงโรงเรียนน ำ โดย นศท. 20 นำย (เพลงมหำฤกษ์)  
- ผอ. จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย (นักเรียนพนมมือ) 
- ผอ. เข้ำน่ังประจ ำท่ี คณะครูน่ังประจ ำท่ี (โดยเรียงตำมควำมอำวุโสจำกตรงกลำง)  
- ผอ. เจิมหนังสือ (ตัวแทนนักเรียนกล่ำวอศิรวำททูนค่ำบูชำครู)   
พิธีกำรที่ 2  
- ตัวแทนนักเรียนมอบพำนขอขมำครู พร้อมกล่ำวค ำขอขมำครู 
- นักเรียนทุกคนยืน ตัวแทนนักเรียนน ำกล่ำวบทไหว้ครู / ท ำนองสรภัญญะ  
- ตัวแทนนักเรียนน ำกล่ำวค ำปฏิญำณ  แล้วน่ังลง 
พิธีกำรที่ 3  
- บรรเลงดนตรีไทย เพลงสำธุกำร  ศษิย์เก่ำทรงคุณวุฒิทีไ่ด้รับหนังสือเชิญเชิญพำนเอกไหว้ครู 
- บุคลำกรโรงเรียนนิยมศิลป์ที่เป็นศิษย์เก่ำถือพำนไหว้ครู 
- ตัวแทน นศ.ฝึกประสบกำรณ์ ถือพำนไหว้คร ู
- ตัวแทนนักเรียนถือพำนมอบให้แด่ครู  
- นักเรียนมอบกรวยดอกไมแ้ด่ครู  
- ครูรับดอกไม้พร้อมเจิมหน้ำผำกให้นักเรียน  
พิธีกำรที่ 4  
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวให้โอวำท 
- ตัวแทนศิษย์เก่ำทรงคุณวุฒิกล่ำวควำมรู้สึก 
- ประกำศรำงวัลประกวดพำน 
พิธีกำรที่ 5 
- นักเรียนขับร้องเพลงพระคุณที่สำม (ท่ำน่ัง) เพลงมำร์ช นอ.(ท่ำน่ัง) 
- ขบวนธงโรงเรียนเดินน ำ ผอ.คณะครูยืนข้ึนเดินกลับ 
- เสร็จพิธี  

.................................................................................................................................. ............................................... 

หมำยเหตุ 
 กำรแต่งกำยของคณะครู และพนักงำนรำชกำร  :  ชุดข้ำรำชกำร  
 ครูอัตรำจ้ำงและลูกจ้ำงชั่วครำว    :  ชุดด ำสุภำพ 
 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์    :  ชุดนักศึกษำ 
 



๑๔ 

 

 

อศิรวำททูนค่ำบูชำครู 
แม้งำนหนักเหน็ดเหน่ือยไม่เคยบ่น  สู้อดทนส่งเสริมศษิย์พิชิตฝัน 

สู้อุตส่ำห์สั่งสอนทุกว่ีวัน    จิตมุ่งมั่นอบรมจริยำ 
หวังเห็นศิษย์ก้ำวหน้ำในชีวิต    โดยอุทิศแรงกำยให้สมค่ำ 
ค ำว่ำครูผู้ที่ใชซ้ึ่งปัญญำ    แก้ปัญหำนำนำนัปกำร 
มีเมตตำปรำนีเป็นที่ต้ัง    คอยเหน่ียวรั้งศิษย์รักทุกสถำน  
คอยชี้แนะช่วยเหลือและเจือจำน   ศิษย์จึงผ่ำนอุปสรรคทุกสิ่งไป 
แม้งำนหนักอย่ำงไรไม่เคยท้อ    เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่ 
มีวิชำควำมรู้ตลอดไป    เพ่ือไว้ใช้เลี้ยงชีพส ำหรับตน 
ขอน้อมจิตวันทำบูชำครู    ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมำกล้น 
ขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคน    ขอกุศลแห่งควำมดีคุ้มครองครู ฯ 
 
ค ำขอขมำโทษครู 
 จำกน้ีไป, ขอให้ตัวแทนนักเรียน, ยกพำนดอกไม้ข้ึนมำ, และกล่ำวตำมข้ำพเจ้ำ, ดังต่อไปน้ี 
นักเรียนกล่ำวค ำขอขมำ ดังน้ี 
 
สัพพัง, อะปะรำธัง, ขะมะตุ  โน  ภันเต,  อำจริยะ, 
 กำยกรรม ๓, วจีกรรม ๔, มโนกรรม ๓, ที่พวกข้ำพเจ้ำทั้งหลำย, ได้ประมำทพลำดพลั้ง, ต่อคณะครู, ด้วยต้ังใจ ก็ดี,       
ไม่ต้ังใจก็ดี, ต่อหน้ำก็ดี, ลับหลังก็ดี, ขอให้คณะคร,ู ได้โปรดยกโทษ, ให้แก่ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย, ต้ังแต่บัดน้ี, เป็นต้นไป เทอญ ฯ 
 
ครูกล่ำวรับค ำขอขมำโทษ ดังน้ี 
 อะหัง  ขะมำมิ   ตุมเหห ิ  เม  ขะมิตัพพัง 
 ครูขอยกโทษให้แก่พวกเธอทั้งหลำย แม้พวกเธอทั้งหลำยก็พึงยกโทษให้แก่ครูด้วย ฯ 
นักเรียนกล่ำวตอบรับ ดังน้ี 
 ขะมำมะ ภันเต,  อำจำริยะ,  
 พวกข้ำพเจ้ำทั้งหลำยขอยกโทษให้แก่ครูเช่นกัน ฯ 
บทไหว้ครู 
 
(ข้ึน) ปำเจรำจริยำ โหนติ คุณุตตรำนุสำสกำ ข้ำฯขอประณตน้อมสักกำร  
(รับ) บูรพคณำจำรย์ ผู้กอปรประโยชน์ศึกษำ 
ทั้งท่ำนผู้ประสำทวิชำ อบรมจริยำ แก่ข้ำในกำลปัจจุบัน 
ข้ำฯ ขอเคำรพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชำ 
ขอเดชกตเวทิตำ อีกวิริยะพำ ปัญญำให้เกิดแตกฉำน 
ศึกษำส ำเร็จทุกประกำร อำยุยืนนำน อยู่ในศีลธรรมอันดี 
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้ำฯ และประเทศไทยเทอญ 
(ตัวแทน) ปัญญำวุฒิกเร เต เต ทินโนวำเท นมำมิหัง 
 
 



๑๕ 

 

 

ค ำปฏิญำณตน  
 
เรำคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
เรำนักเรียน จักต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย ของโรงเรียน มีควำมซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และผู้อื่น 
เรำนักเรียน จักต้องไม่ท ำตน ให้เป็นที่เดือดร้อน แก่ตนเอง และผู้อื่น 
 
เพลงพระคุณที่สำม  
 
ครูบำอำจำรย์ที่ท่ำนประทำนควำมรู้มำให้  
อบรมจิตใจให้รูผ้ิดชอบชั่วดี  
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที 
ขอกุศลบุญบำรมีส่งเสริมครูน้ีให้ร่มเย็น  
ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอำไว้เหนือเกล้ำ 
ท่ำนสั่งสอนเรำอบรมให้เรำไม่เว้น  
ท่ำนอุทิศไม่คิดถึงควำมยำกเย็น 
สอนให้รู้จัดเจนเฝ้ำแนะเฝ้ำเน้นมิได้อ ำพรำง 
 
* พระคุณที่สำมงดงำมแจ่มใส  
แต่ว่ำใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่ำเป็นเรือจ้ำง  
ถ้ำหำกจะคิดย่ิงคิดย่ิงเห็นว่ำผิดทำง 
มีใครไหนบ้ำงแนะน ำแนวทำงอย่ำงครู  
บุญเคยท ำมำต้ังแต่ปำงใดเรำยกให้ท่ำน 
ต้ังใจกรำบกรำนเคำรพคุณท่ำนกตัญญู  
โรคและภัยอย่ำมำแผ้วพำนคุณคร ู
ขอกุศลผลบุญค้ ำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร 
 


