
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่   ๒๓๕ /๒๕๖๒ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “พิธีไหว้ครู” ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

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

  เนื่องด้วย วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งก าหนดให้เป็นวันจัด
กิจกรรมวันไหว้ครู  ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกของนักเรียนในการแสดงความกตัญญูต่อครู และสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยขึ้น ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
   

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
อาศยัอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ  การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ มาตราที่ ๓๙  มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการปฏิบัติหน้าที่   และอาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ ๙ /๒๕๔๖  ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจการบังคับบัญชาลูกจ้าง จึงแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นายจรัส   ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางรุ้งตะวัน   ไชยเจริญ   กรรมการ 
   ๑.๓  นายถวิล   ชัยยา    กรรมการ 
   ๑.๔  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
   ๑.๕  นายเมธา   ศรีประทีป   กรรมการและเลขานุการ   
  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงานกับฝ่าย 

 ต่าง ๆ ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน      ประกอบด้วย 
   ๒.๑  นายเมธา   ศรีประทีป   ประธานกรรมการ  

๒.๒  นายปราโมทย ์  ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมการ 
๒.๓  นายสุรัตน์   จี้ฟู    กรรมการ 
๒.๔  นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการ 
๒.๕  นายสุทน   คุ้มเสม    กรรมการ 
๒.๖  นางอรพินธ์  กันทะรัน   กรรมการ 
๒.๗  นางสาวอ าภา   เขียวดี   กรรมการ 
๒.๘  นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการ 
๒.๙  นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน   กรรมการ 

 
.............../๒.๑๑ นายชาญณรงค์ 
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๒.๑๑ นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่   กรรมการ 
๒.๑๒ นางพันนภา   วลีด ารงค์   กรรมการ 
๒.๑๓ นายเอกดน   อินต๊ะปัน   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง  กรรมการ 
๒.๑๖ นายธนวัฒน์   สิทธิตัน   กรรมการ 
๒.๑๗ นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่  ๑.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    ๒.  ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนผู้ถือพำน      ประกอบด้วย 
   ๓.๑  นางอรพินธ์   กันทะรัน   ประธานกรรมการ 
   ๓.๒  นายสุรัตน์   จี้ฟ ู    กรรมการ 
   ๓.๓  นายชาญณรงค์   สมบัติใหม่   กรรมการ 
   ๓.๔  นางสาวอ าภา   เขียวด ี   กรรมการ 
   ๓.๕  นางสาวอ าไพ   สิทธิกาน   กรรมการ 
   ๓.๖  นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการ 

๓.๗  นางสาวพรสวรรค์   วรรณภิระ  กรรมการ 
   ๓.๘  นางสาวบุศรินทร์   ปลื้มใจ   กรรมการ 
   ๓.๙  นางสาวเจนจิรา   หล้าแก้ว   กรรมการ   

๓.๑๐ คณะกรรการนักเรียนทุกคน   กรรมการ 
   ๓.๑๑ นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ ๑.  คัดเลือกและฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนในบทกล่าวค าไหว้ครู 
   ๒.  ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องที่จะน าพานธูป และพานดอกไม้ขึ้นบนเวที 
   ๓.  จัดท าเอกสารบทกล่าวค าไหว้ครู แจกผู้น านักเรียน และนักเรียนทุกคน  
 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
   ๔.๑  นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
   ๔.๒  นายนิพล   ปลุกเสก    กรรมการ   
   ๔.๓  นายชัยพิชิต   อุดค ามี   กรรมการ       
   ๔.๔  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 

๔.๕  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ  
๔.๖  นายชัยวัฒน์   บุญม ี   กรรมการ 
๔.๗  นายสิทธิพงษ์   เรือนค าปัน   กรรมการ 
๔.๘  นายจิณณพัต   นิตยา   กรรมการ 
๔.๙  นายเฉลิมเกียรติ   ปั้นทอง   กรรมการ 
๔.๑๐ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

 
.............../๔.๑๑ นักการภารโรงทุกคน 
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๔.๑๑ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
   ๔.๑๒ แม่บ้านทุกคน    กรรมการ 

๔.๑๓ คณะกรรมการนักเรียนทุกคน  กรรมการ 
๔.๑๔ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่   ๑.  จัดสถานที่บนเวที เช่น  เก้าอ้ี  ชุดรับแขก  ส าหรับคณะครู 
    ๒.  จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมอุปกรณ์ และการเจิมหนังสือ                                                

 ๓.  ตกแต่งบนเวทีด้วยผ้า และประดับต้นไม้ให้สวยงาม 
    ๔.  จัดสถานที่นั่งให้แก่นักเรียน คณะครูและสถานที่ส าหรับดนตรีไทย 
    ๕.  จัดยืมอปุกรณ์ต่าง ๆ เช่น เสื่อ ฯลฯ 
    ๖.  จัดหาดอกไม้ แจกันส าหรับโต๊ะรับแขก และแท่นกล่าวรายงาน 

 ๗.  จัดสถานที่แข่งขันท าพานธูป พานดอกไม้ และจัดเตรียมโต๊ะส าหรับวางพานธูปและ    
พานดอกไม้ในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  บริเวณใต้ถุนอาคารร่มตะแบก 

 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร     ประกอบด้วย 
   ๕.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
   ๕.๒  นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   กรรมการ 
   ๕.๓  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
   ๕.๔  นางสาวเสาวภาคย์   ไชยเดช   กรรมการ 
   ๕.๕  คณะกรรมการนักเรียนทุกคน   กรรมการ 

๕.๖  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ๑. ฝึกซ้อมค ากล่าววันไหว้ครู จัดท าก าหนดการ  เป็นพิธีกร   

๒. ควบคุมและประสานกับฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย  และเป็นไปตามก าหนดการ 

 ๓. จัดนักเรียนรับพานไหว้ครูจากคณะครูบนเวที 
  

๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน      ประกอบด้วย 
   ๖.๑  นายเมธา   ศรีประทีป   ประธานกรรมการ  
   ๖.๒  นายปราโมทย์   ศรีสุวรรณนพกุล  กรรมการ 
   ๖.๓  นายพินิจ   ทังสุนันท์   กรรมการ 
   ๖.๔  นายสุทน   คุ้มเสม    กรรมการ 
   ๖.๕  นางศรีเริญ   มีพิมพ์    กรรมการ  

๖.๖  นางพันนภา   วลีด ารงค์   กรรมการ 
๖.๗  นางกาญจนา   เหลืองทา   กรรมการ 
๖.๘  นายธนวัฒน์   สิทธิตัน   กรรมการ 

   ๖.๙  ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
๖.๑๐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน  กรรมการ 
๖.๑๑ นายกฤษฏิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการและเลขานุการ 

 
 .............../มีหน้าที ่
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  มีหน้าที่  ๑. ประสานฝ่ายสถานที่ และจัดให้นักเรียนเข้าหอประชุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๒. ดูแลนักเรียนระหว่างประกอบพิธีไหว้ครู ในคาบที่ ๑-๒ ให้เป็นไปด้วยความสงบ

เรียบร้อย 
 

๗. คณะกรรมกำรตัดสินพำนไหว้ครูระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   ประกอบด้วย 
 ๗.๑ นางเสาวนีย์   แสงหงษ์    ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล   กรรมการ 
 ๗.๓ นางอุมาพร   แก้วปวน   กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวชลิดา   โอดบาง   กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวญาดา   มาอ้วน   กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
 ๗.๗ นางสาววรัญญา   เป็งปิง   กรรมการและเลขานุการ 

 

๘. คณะกรรมกำรตัดสินพำนไหว้ครูระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นางฉวรัตน์  ค าธัญ    ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
 ๘.๓ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
 ๘.๔ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
 ๘.๕ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์   กรรมการ   
 ๘.๖ นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการ 
 ๘.๗ นางล าดวน  ติดทะ    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  ๑. จัดท าเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดพานธูปเทียนและพานดอกไม้ 
  ๒. ท าการตัดสินพานธูปเทียนและพานดอกไม้ให้แล้วเสร็จในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ๓. รวบรวมผลการตัดสินส่งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าเกียรติบัตร ภายในวันพุธที่ 
      ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๗.๐๐ น. 

  

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเสียงและบันทึกภำพ    ประกอบด้วย 
๙.๑  นายบรรจบ  ชูมก    ประธานกรรมการ 
๙.๒  นายนิพล   ปลุกเสก    กรรมการ 
๙.๓  นายบัญชา  บังคมเนตร       กรรมการ   
๙.๔  นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการ 
๙.๕  นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. เตรียมเครื่องขยายเสียงบนเวที  และสถานที่บรรเลงวงดนตรีพ้ืนเมือง 
    ๒. เปิดเพลงเกี่ยวกับพระคุณครูขณะท าพิธี 
    ๓. บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ กล้องดิจิตอล กล้องวีดิทัศน์ ตลอดกิจกรรม 
 

๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีพื้นเมือง    ประกอบด้วย 
๑๐.๑  นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ประธานกรรมการ 
 

.............../๑๐.๒ คณะกรรมการนักเรียน 
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๑๐.๒  คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
๑๐.๓  นางสาวพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  ๑. ฝึกซ้อม  และนัดหมาย นักดนตรีพ้ืนเมืองให้เรียบร้อย 
 ๒. ประสานฝ่ายสถานที่ และจัดเวทีการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองให้เหมาะสม 
 ๓. แสดงดนตรีพื้นเมือง ตามวันและเวลาที่ประกอบพิธีไหว้ครู  

 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร   ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑ นางศรีเริญ   มีพิมพ์   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ นางสาวขวัญฤด ี  ศรีษะ   กรรมการ 
 ๑๑.๓ นางสาวอัญชุลีพร เชื้อป้อม   กรรมการ 
 ๑๑.๔ นางสาวกฤษณา สุภามงคล   กรรมการ 
 ๑๑.๕ นางสาวศิรินาท ประเสริฐ   กรรมการ 

๑๑.๖ นางสาวณัฐธิดา แก้วทิพย์   กรรมการ 
๑๑.๗ คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดท าเกียรติบัตรรางวัล พานธูปเทียนและพานดอกไม้ ให้แล้วเสร็จ เพ่ือมอบแก่นักเรียน 
ต่อไป  

 

๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
   ๑๒.๑ นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
   ๑๒.๒ นางสาวสุณิสา  บุญผล   กรรมการ 
   ๑๒.๓ นางสาวรุ่งอรุณ   ศาสนะสุพิน  กรรมการ 

๑๒.๔ นางสาวสภุาวนี   กลิ่นหอม   กรรมการ 
   ๑๒.๕ นางสาวศิริรัตน์   จุมปวูงศ ์   กรรมการ 
   ๑๒.๖ นางสาวพรพิมล   ฤทธิ์ถิ   กรรมการ 

๑๒.๗ นางสาวกานต์ชนก   ไชยวาร ี  กรรมการ 
๑๒.๘ นางสาววิจิตรา  วงศ์แปง   กรรมการ 
๑๒.๙ คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ   
๑๒.๑๐ นางสาวสภุาพร   เป็งปิง   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่  ๑. ออกแบบการประเมิน และประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูแก่ผู้บริหารสถานศึกษาให้เสร็จเรียบร้อย 

     
ทั้งนี้  ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงและ

เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
         (นายจรัส   ค าอ้าย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 



ก ำหนดกำรพิธีไหว้ครู  โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
เวลำ ๐๘.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมอินทนิล โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

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

-  คณะครูและนักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุมอินทนิล 
 -  ประธานในพิธีมาถึง  (ผู้ร่วมพิธีทุกคนยืนขึ้น) 

-  ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  และเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลในการ
จัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

-  ตัวแทนครูอาวุโสและครูประจ าชั้นระดับ ม.ต้น และม.ปลาย ห้องละ ๑ คน และคณะผู้บริหาร 
ขึ้นนั่งประจ าท่ีบนเวที  เพื่อรับการคารวะจากนักเรียน 

-  ตัวแทนสภานักเรียน  กล่าวน าสวดมนต์ไหว้พระ 
-  ตัวแทนสภานักเรียน  กล่าวน าค าไหว้ครู 
-  ตัวแทนสภานักเรียน  กล่าวน าค าปฏิญาณตน 
-  ตัวแทนนักเรียนระดับ ม.ต้น และม.ปลาย น าพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นคารวะครู 
-  ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนผู้ร่วมพิธี 
-  เสร็จพิธี 
-  นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนตามปกติในคาบเรียนท่ี ๓ 
 

 
 

หมำยเหต ุ
1. คณะครแูต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี ครูอัตราจ้างสวมชุดสุภาพ 
2. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน  หากมีชั่วโมงเรียนพลศึกษา ให้น าชุดพลศึกษามาเปลี่ยนด้วย 
3. ตัวแทนนักเรียน ห้องละ ๑๐ คน จัดท าพานไหว้ครูในวันพุธท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้นล่างอาคารร่มตะแบก  ทางโรงเรียนอนุญาตให้น าชุดพลศึกษามา
เปลีย่นได้  

 
 
 
 
 
 
 

 


