
 
ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

ที่  ๕๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีไหว้ครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

……………………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม  ก ำหนดให้มีพิธีไหว้ครูประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ทั้งนี้  เพ่ือสืบสำน

วัฒนธรรมอันดีงำมของสังคมไทย  ด้วยกำรแสดงควำมเคำรพบูชำครู  ซึ่งถือเป็นผู้มีพระคุณและเป็นปูชนียบุคคล

ของศิษย์ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๖ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๒  ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง  

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมมำตรำ ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.๒๕๔๖ 

และมำตรำ ๒๗  แห่งระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนพิธีไหว้ครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย   

๑.๑ นำงแน่งน้อย เพ็งพันธ์   ประธำนกรรมกำร 

  ๑.๒ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  กรรมกำร 

  ๑.๓ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   กรรมกำร 

  ๑.๔ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   กรรมกำร 

  ๑.๕ นำงสำวอำรีย์ เอ่ียมงำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๑.๖ นำยสมควร  พ่อวงษ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประกอบด้วย 

  ๒.๑ นำงสำวอำรีย์ เอ่ียมงำม  ประธำนกรรมกำร 

  ๒.๒ นำงชิดชนก  สุภำรัตน์  กรรมกำร 

  ๒.๓ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   กรรมกำร 

๒.๔ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   กรรมกำร 

๒.๕ นำงเรวด ี  เวียงอ ำพล  กรรมกำร 

๒.๖ นำงกฤษณี  สุริยำแสงศรี  กรรมกำร 

๒.๗ นำงสำววิรัด  ช่อดำว   กรรมกำร 

  …/๒.๘ นำงสำวธีรำรัตน ์



๒.๘ นำงสำวธีรำรัตน ์ ตันเจริญ   กรรมกำร 

  ๒.๙ นำงสำวรุ่งฤด ี หลวงเจริญ  กรรมกำร 

๒.๑๐ นำงสำวทิพำมณี หำผล   กรรมกำร 

  ๒.๑๑ นำงสำวกมลมำศ ยูรักคุณ   กรรมกำร 

  ๒.๑๒ นำยสมควร พ่อวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๒.๑๓ นำงสำวสภุำวดี  มุ้ยจีน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ประชุมวำงแผนด ำเนินงำน  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน     ประกอบด้วย 

๓.๑ นำยปวริศร ์  โตน้ ำ   ประธำนกรรมกำร 

   ๓.๒ นำงขนิษฐำ   ทิพย์มงคล  กรรมกำร 

   ๓.๓ นำยสิทธำ  เสำร์แดน  กรรมกำร  

   ๓.๔ นำงสำวอนัญญำ อัตนัย   กรรมกำร 

   ๓.๕ นำยเมธ ี  แปนเมือง  กรรมกำร 

   ๓.๖ นำยปรีดำ  ชื่นกลิ่นธูป  กรรมกำร 

   ๓.๗ นำงเรวด ี  เวียงอ ำพล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ๑. ดูแลจัดระเบียบ และฝึกซ้อมนักเรียนร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ก่อนเริ่มพิธี 

 ๒. จัดนักเรียนเข้ำร่วมพิธีไหว้ครูตำมวันที่ก ำหนด 

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 

  ๔.๑ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   ประธำนกรรมกำร   

  ๔.๒ นำงณัฐญำณ์ จอกแก้ว   กรรมกำร 

  ๔.๓ นำงขนิษฐำ  ทิพย์มงคล  กรรมกำร 

  ๔.๔ นำยวสันต์   ศรีเมือง   กรรมกำร  

  ๔.๕ นักกำรภำรโรงและแม่บ้ำน   กรรมกำร 

  ๔.๖ นำยสุรโชค  สังฆธรรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่ประกอบพิธีไหว้ครู  บนหอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง ดังนี้ 

   - จัดโต๊ะหมู่บูชำบนเวที 

   - เก้ำอ้ีนั่งครูเป็นแถวรอบแรก ๓๘ ตัว รอบสอง ๓๐ ตัว  

   - โต๊ะส ำหรับวำงพำนไหว้ครู  

   - ที่นั่งส ำหรับวงดนตรีไทย 

   - โต๊ะวำงหนังสือเจิม  

   …/-แป้งส ำหรับ 



- แป้งส ำหรับเจิมหนังสือ 

   - แท่นค ำกล่ำวฯ ส ำหรับประธำนกล่ำวให้โอวำทบนเวที   

๒.จัดท ำป้ำยเวทีหอประชุม  โดยมีข้อควำมดังนี้ 

 

 

 

 

  

  

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

   ๕.๑ นำยทองสำ  ทวีโชต ิ   ประธำนกรรมกำร 

   ๕.๒ นำยมงคล  อินทร์เรือง  กรรมกำร 

   ๕.๓ นำยพิพำกษำ สุทธินำ   กรรมกำร 

   ๕.๔ นำงณัฐญำณ์ จอกแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ๕.๕ นำยวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ติดตั้งเครื่องเสียง ควบคุมกำรใช้งำน เปิดเพลงมหำฤกษ์  และบันทึกภำพ ตลอดกิจกรรม 

 ๖. คณะกรรมการจัดบรรเลงดนตรีไทย ประกอบด้วย 

   ๖.๑ นำงกฤษณี  สุริยำแสงศรี  ประธำนกรรมกำร 

   ๖.๒ นำยเมธ ี  แปนเมือง  กรรมกำร 

   ๖.๓ นำยมงคล  อินทร์เรือง  กรรมกำร 

 ๖.๔ นำยศักดิ์ครินทร์ แซ่จั่น (น.ศ.ฝึกสอน) กรรมกำร 

๖.๕ นำงสำวบุษบง ลัดดำ (น.ศ.ฝึกสอน) กรรมกำร 

   ๖.๖ นำยกันตภณ เรืองลั่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่ ควบคุมกำรบรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีกำรตลอดกิจกรรม 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย  

   ๗.๑ นำยสมควร  พ่อวงษ์   ประธำนกรรมกำร 

   ๗.๒ นำงสำววิรัด  ช่อดำว   กรรมกำร 

   ๗.๓ นำงสำวธีรำรัตน ์ ตันเจริญ   กรรมกำร 

   ๗.๔ นำงสำวทิพำมณี หำผล   กรรมกำร   

    ๗.๕ นำงสำวสุภำวดี มุ้ยจีน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

     …/๗.๖ นำงสำวกมลมำศ 

พิธีไหว้ครู 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์  ปกป้อง  

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 



   ๗.๖ นำงสำวกมลมำศ ยูรักคุณ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ ๑. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนในกำรกล่ำวน ำบทสวดมนต์/ค ำไหว้ครู/และตัวแทนทุกห้องเรียนใน

กำรประกอบพิธีไหว้ครู  

   ๒. ประสำนคณะกรรมกำรนักเรียนในกำรท ำพำนไหว้ครู จ ำนวน ๕ พำน 

 ๓. วำงแผนเพื่อจัดระเบียบ และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในกำรเข้ำร่วมพิธีของนักเรียน 

 ๔. เป็นพิธีกรด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนดกำร 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

   ๘.๑ นำงสำวสุภำวดี    มุ้ยจีน   ประธำนกรรมกำร 

   ๘.๒ นำงสำวเดือนฉำย หนูแสนดี  กรรมกำร 

   ๘.๓ นำยวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมกำร   

   ๘.๔ นำงสำวกมลมำศ ยูรักคุณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่   ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเสียงตำมสำย/เว็บไซต์/วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์   

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายประกวดพานไหว้ครู  ประกอบด้วย 

   ๙.๑ นำงเรวด ี  เวียงอ ำพล  ประธำนกรรมกำร  

   ๙.๒ นำงพัชรินทร์  ไม้เกษ   กรรมกำร 

   ๙.๓ นำงสำวจันทร์ฉำย โภคมูลผล  กรรมกำร 

   ๙.๔ นำยสมควร  พ่อวงษ์   กรรมกำร 

   ๙.๕ นำงสำวชนิกำนต์ ศักดำณรงค์  กรรมกำร   

   ๙.๖ นำยมงคล  อินทร์เรือง  กรรมกำร 

   ๙.๗ นำงสำวธีรำรัตน ์ ตันเจริญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 มีหน้าที ่ ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสิน  ร่วมตัดสินพำนไหว้ครู (เป็นคู่) และส่งผลให้ฝ่ำยพิธีกำรก่อนเสร็จพิธี 

  ๑๐.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 

   ๑๐.๑ นำงชิดชนก สุภำรัตน์  ประธำนกรรมกำร 

 ๑๐.๒ นำงสุกัลยำ ค ำนวนวัย   กรรมกำร 

   ๑๐.๓ ว่ำที่ ร.ต.วันชัย     เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 

   ๑๐.๔ นำงสำวรมิดำ   บุญทำ   กรรมกำร 

   ๑๐.๕ นำงสำวนันทกำนต์ ค ำนวนวัย  กรรมกำร 

   ๑๐.๖ นำงสำวอุษณำ ข ำดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่๑. ท ำกำรเบิกจ่ำยเงินกิจกรรมไหว้ครู 

   ๒. จัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบพัสดุ 

  …/๑๑. คณะกรรมการ 



 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

   ๑๑.๑ นำยสมควร พ่อวงษ์   ประธำนกรรมกำร 

   ๑๑.๒ นำงสำวทิพำมณี หำผล   กรรมกำร 

   ๑๑.๓ นำงสำวกมลมำศ ยูรักคุณ   กรรมกำร 

   ๑๑.๔ นำงสำวสภุำวดี  มุ้ยจีน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้าที ่๑.ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 

   ๒.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บังคับบัญชำทรำบ ภำยใน ๗ วัน 

   ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆประชุม  ปรึกษำหำรือ ประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมให้ด ำเนินไปด้วย

ควำมเรียบร้อย พร้อมเพรียง และบรรลุจุดประสงค์ทุกประกำร 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

(นำงแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 

                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่ำง.............................. 
พิมพ์............................ 
ทำน............................ 



ก าหนดการ 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุมพงษ์ศักดิ์ ปกป้อง โรงเรียนโพธินิมติวทิยาคม 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

รอบท่ี ๑ 

๐๘.๒๐ น. - นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น พร้อมบนหอประชุม  

๐๘.๓๐ น. - เชิญประธำนจุดธูป-เทียน บูชำพระรัตนตรัย 

- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำบทสวดมนต์ไหว้พระ   

- เชิญประธำนในพิธีเข้ำที่นั่งที่จัดให้ 

- ตัวแทนนักเรียนน ำกล่ำวค ำไหว้ครู 

- บรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีไหว้ครู 

- คณะกรรมกำรนักเรียนน ำพำนไหว้ครูกรำบคำรวะผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และรองผู้อ ำนวยกำร   

ทั้ง ๔ ท่ำน 

- ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียนน ำพำนธูป-เทียน กรำบคำรวะครูที่ปรึกษำท้ัง ๒ ท่ำน  

- ประธำนเจิมหนังสือ 

- ประธำนกล่ำวให้โอวำท 

  - เสร็จพิธี (เชิญประธำนพักผ่อน) 

รอบท่ี ๒ 

๐๙.๒๐ น.     - นักเรียนระดับชั้น ม.ปลำย พร้อมบนหอประชุม 

๐๙.๓๐ น. - เชิญประธำนจุดธูป-เทียน บูชำพระรัตนตรัย 

- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำบทสวดมนต์ไหว้พระ   

- เชิญประธำนในพิธีเข้ำที่นั่งที่จัดให้ 

- ตัวแทนนักเรียนน ำกล่ำวค ำไหว้ครู 

- บรรเลงดนตรีไทยประกอบพิธีไหว้ครู 

- คณะกรรมกำรนักเรียนน ำพำนไหว้ครูกรำบคำรวะผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และรองผู้อ ำนวยกำร

ทั้ง ๔ ท่ำน 

- ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียนน ำพำนธูป-เทียน กรำบคำรวะครูที่ปรึกษำท้ัง ๒ ท่ำน  

- ประธำนเจิมหนังสือ 

- ประธำนกล่ำวให้โอวำท 

  - เสร็จพิธี 



หมายเหตุ 

 ๑. พิธีไหว้ครูด ำเนินกำร ๒ รอบ ดังนี้ 

 - ๐๘.๒๐ น. - ๐๙.๒๐ น. รอบท่ี ๑ นักเรียนระดับชั้นม.ต้น (ม.๑ - ม.๓) 

 - ๐๙.๒๐ น. - ๑๐.๒๐ น. รอบท่ี ๒ นักเรียนระดับชั้นม.ปลำย (ม.๔ - ม.๖) 

 ๒. นักเรียนจัดพำนธูป-เทียน (ให้ติดชื่อห้องเรียนที่พำน เพื่อสะดวกในกำรตัดสินกำรประกวดและรับคืน) 

 ๓. ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนตำมปกติหลังเสร็จพิธี 

 ๔. กำรแต่งกำย - ข้ำรำชกำร   ใส่ชุดข้ำรำชกำร 

   - ครูอัตรำจ้ำง   ชำย  ใส่เสื้อเชิ้ตสีขำว ผูกไทสีด ำ กำงเกงด ำ 

            หญิง  ใส่เสื้อสีขำว กระโปรงด ำ 

- นักเรียน   ใส่ชุดนักเรียน 

 

 

 

 


