
 

 
   ค าสั่งโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

ท่ี   142/ 2561 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเพณีวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------------- 
กิจกรรมไหว้ครูเป็นพิธีที่จัดขึ้น  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูและเพื่อ 

ความเป็นสิริมงคลต่อนักเรียน  โรงเรียนจึงก าหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย     จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  มาตรา 39 (2)  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2)  มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้
ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ  โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง
อื่นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ          ประกอบด้วย 
  นายมนตรี    คงเจริญ   ประธานกรรมการ 
  นายนิรันดร ์   ฤทธิ์ขันธ์  รองประธานกรรมการ  
  นายกมลพรรณ    จ้อยสูงเนิน  กรรมการ 
  นางสาวอัมพวัน    ด่วนเดิน      กรรมการ 
  นางสาวสายบัว    มูลทา   กรรมการและเลขานุการ 
  นางฐิติพร    เทียนศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่     อ านวยการให้กิจกรรมประเพณีไหว้ครูของนักเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน           ประกอบด้วย 
  นางสาวสายบัว    มูลทา   ประธานกรรมการ 
  นายเฉลิมพล    ทองจุ้ย    กรรมการ 
  นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว  กรรมการ 
  นายเชษฐา    กันนา   กรรมการ 
  นายไตรรงค์    กล่ าบุตร   กรรมการ 
  นายบุญเกิด    เผือกใต้   กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวเรวด ี   เพ็ญศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  1. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมประเพณีไหว้ครูด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย 

2. ด าเนินการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู โดยใช้เวลา 14.50 น.  ของวันท่ี  12 มิถุนายน 2561 
 3. ด าเนินกิจกรรมไหว้ครูในวันพฤหัสบดีท่ี  14 มิถุนายน 2561 
 
 
 



  

3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่              ประกอบด้วย 
  นายไตรรงค์    กล่ าบุตร   ประธานกรรมการ 
  นายบุญฤทธิ์    อยู่คร   กรรมการ 
  นายสมบัติ    ประจุ   กรรมการ 
  นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
  สภานักเรียน     กรรมการ 
  มีหน้าที่  1. จัดเตรียมเก้าอี้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังหมดไว้ด้านทิศใต้ข้าง
หอประชุม 

2. จัดเตรียมโต๊ะท่ีนั่งส าหรับนักดนตรีไทย 
  3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอประชุม 
  4. ประดับต้นไม้บริเวณพิธีตามความเหมาะสม 
  5. จัดเตรียมชุดรับแขก  และท่ีนั่งส าหรับครู 
  6. จัดเตรียมโต๊ะส าหรับวางพานดอกไม้ พานธูปเทียนและดอกไม้ ธูปเทียนของนักเรียน 

 4. คณะกรรมการฝ่ายประดับตัวอักษร ประกอบด้วย 
  นายธรรมรัตน์    เขาเหิน   ประธานกรรมการ 
  นายอ านวย     มีพยัคฆ์   กรรมการ 

มีหน้าที่    ประดับตัวอักษรท่ีผนัง ฉากด้านหน้าหอประชุมด้วยข้อความ     
ประเพณีไหว้ครู 

14 มิถุนายน 2561 
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

    หรือ ข้อความท่ีเห็นว่าเหมาะสม ให้ปรึกษาประธานกรรมการด าเนินงาน 

5. คณะกรรมการฝ่ายจับผ้าและตกแต่งสถานที่     ประกอบด้วย 
นางสาวสิริอมร    หวลหอม  ประธานกรรมการ 
นายเชษฐา    เพชรคง   กรรมการ 
นางฐิติพร    เทียนศรี   กรรมการ 
นายไตรรงค์    กล่ าบุตร   กรรมการ 
นางสาวปนัดดา    ธรรมปรีชา  กรรมการ 
นายเอนก  อุ่นอุ้ย   กรรมการ 
นางสาวกฤษณ์พร   อุตมะ   กรรมการ 
นายอธิพันธ์    ชัยศรี   กรรมการ 
สภานักเรียน     กรรมการ 

 มีหน้าที่  1. จัดตกแต่งผ้า ด้านหน้าปรัมพิธี  ด้านหน้าเวที 
 2. จัดตกแต่งโต๊ะวางพานดอกไม้ พานธูปเทียนแต่ละระดับช้ันและโต๊ะวางดอกไม้ธูปเทียนท่ี 

นักเรียนน ามาไหว้คร ู
 3. จัดตกแต่งโต๊ะเวทีดนตรีไทย 
 
 



  

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดโต๊ะหมู่บูชา     ประกอบด้วย 
  นายประจวบ    ชูเชิด   ประธานกรรมการ 
  นายสมบัติ    ประจุ   กรรมการ 
  นายเชษฐา    เพชรคง   กรรมการ 
  สภานักเรียน     กรรมการ  

มีหน้าที่   1. จัดโต๊ะหมู่บูชาส าหรับใช้ในพิธี 
  2. เตรียมหนังสือพร้อมอุปกรณ์ให้ประธานพิธีเจิม 

 7.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นายฉลวย     ล้ินจ่ี   ประธานกรรมการ 
  นางวรวรรณ    พิมพ์แสง  กรรมการ 
  นางสาวสิริอมร    หวลหอม  กรรมการ 
  นางวรวรรณ    พิมพ์แสง  กรรมการ  
  นายบุญฤทธิ์    อยู่คร   กรรมการ 
  นางฐิติพร    เทียนศรี   กรรมการ 
  สภานักเรียน     กรรมการ 
 มีหน้าที่  1. ควบคุมพิธีไหว้ครูให้เป็นไปตามก าหนด 

 2. จัดเตรียมพิธีกรในกิจกรรมไหว้ครู โดยให้นักเรยีนเป็นพิธีกร 
 3. จัดท าก าหนดการซ้อมและการท าพิธีและค ากล่าวไหว้ครูแจกนักเรียนทุกคนร่วมฝึกซ้อม
กับคณะกรรมการด าเนินงาน 

 8. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง ประกอบด้วย 
  นายมานพ    จันทร์หอม  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสุภาพร    ปัญญา   กรรมการ 
  นายธวัชชัย    จีนะวงษ ์  กรรมการ 
  สภานักเรียน     กรรมการ 
            มีหน้าที่    จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ท่ีใช้ในวันฝึกซ้อม และวันไหว้ครู บริเวณหอประชุม 

  9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ      ประกอบด้วย 
  นางสาวสิริอมร    หวลหอม  ประธานกรรมการ 
  นางสาวนิฐาพรรณ   ช่างนาวา  กรรมการ 
  นางสุพิชฌาย์    นวรัตนารมย ์  กรรมการ 
  นางสาวปนัดดา    ธรรมปรีชา  กรรมการ 
  นางสาวรัตมณี    อุ่มโอราญ  กรรมการ  
 มีหน้าที่  1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีไหว้ครู 

 2. บันทึกภาพการจัดกิจกรรม การประกวดพานและกิจกรรมไหว้ครู แล้วน าภาพส่งให้ฝ่าย
ด าเนินงาน 
 
 



  

 10. คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์          ประกอบด้วย 
  นายเฉลิมพล    ทองจุ้ย   ประธานกรรมการ 
  นายเชษฐา    กันนา   กรรมการ 
  นายเชษฐา    เพชรคง   กรรมการ 
  นายประจวบ    ชูเชิด   กรรมการ 
  นางสาวสุพรรษา   แจ้งแก้ว   กรรมการ 
  นางสาวสุพัตตรา   หลักค า   กรรมการ 
  นายสยาม    ภู่พัด   กรรมการ 
  มีหน้าที่  1. นิมนต์พระ จ านวน  9  รูป 
    2. รับ – ส่ง พระภิกษ ุ
    3. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายสถานท่ี จัดเตรียมอาสนะส าหรับพระสงฆ์ 
   4. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายพิธีการเพื่อจัดเตรียมพิธีการทางฝ่ายสงฆ์ 

 11. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  จตุปัจจัยไทยทาน    ประกอบด้วย 
  นางจิดาภา    เข็มพล   ประธานกรรมการ 
  นางรัตนกานต์    ศรีสุขศิริพันธ์  กรรมการ 
  นางสาวจารุพร    สวนปลิก  กรรมการ 
  นางกฤตยา    จ้อยสูงเนิน         กรรมการ 
  นางบังอร    อ่วมแก้ว   กรรมการ 
  นางล าจวน    สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมการ 
  นางรวีวรรณ    สุขรอด   กรรมการ 
  นางสาวพรวนทอง   ลาดปะละ  กรรมการ 
  นางมารศรี    ล้ินจ่ี   กรรมการ 
  นางประภาศรี     จันโททัย  กรรมการ 

มีหน้าที่    จัดอาหารคาว  หวาน น้ าด่ืมปานะ  ปัจจัยไทยทานส าหรับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 

       12.  คณะกรรมการฝ่ายจัดแสดงบรรเลงดนตรีไทย ประกอบด้วย 
  นายอธิพันธ์    ชัยศรี   ประธานกรรมการ 
  นางมัลลิกา    อรัญศร ี   กรรมการ 
  นายธรรมรัตน์    เขาเหิน   กรรมการ 
  นายอเนก    อุ่นอุ้ย   กรรมการ 
  นางสาวกฤษณ์พร   อุตมะ   กรรมการ 
  นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย    กรรมการ 
 มีหน้าที่    จัดดนตรีไทยบรรเลง ตลอดช่วงงานพิธี 

 13. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร   ประกอบด้วย 
  นางนิตยา    มั่งมี   ประธานกรรมการ 
  นางสาวบุษราภรณ์   โพธิ์ทอง   กรรมการ 
  นางสาวปนัดดา    ธรรมปรีชา  กรรมการ 



  

  นางสาววิมลรัตน์    บุญคง   กรรมการ 
 มีหน้าที่   จัดท าเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมประกวดค าขวัญเทิดพระคุณครู ท้ังภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ  และพานดอกไม้ พานธูปเทียนท่ีเข้าประกวด  

14. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนจัดท าพานดอกไม้ พานธูปเทียน และ จัดประกวดและ
ตัดสิน 
 ระดับชั้น  ม.1 ประกอบด้วย 

นางชุลี     ครุธแก้ว   ประธานกรรมการ 
 นางรวีวรรณ    สุขรอด   กรรมการ  
 นายเฉลิมพล    ทองจุ้ย   กรรมการ  
 นางสาวปนัดดา    ธรรมปรีชา   กรรมการ   
 นางจิดาภา    เข็มพล   กรรมการ  
 นางสาวสุภาวิณี   รอดฉ่ า   กรรมการ  
 นางสาวกนต์รพี    เพิ่มพูล   กรรมการ  
 นางสาวสุพัตรา    หลักค า   กรรมการ  
 นางสุภัทรา    พุทธกรณ์  กรรมการ  
 นายมนตรี   ขอบุญ   กรรมการ  

นางสาวจารุพร    สวนปลิก  กรรมการ  
นางสมคิด     อ าไพ   กรรมการ 
นางสาวเนาวรัตน์   โต๊ะเครื่อง  กรรมการ 
นางเดือนงาม    ศุภพงศกร  กรรมการ  
นายธรรมรัตน์    เขาเหิน       กรรมการ 
นางสาวชไมพร    ศรศักด์ิ   กรรมการ 

ระดับชั้น  ม.2 ประกอบด้วย 
 นางสาววิมลรัตน์   บุญคง   ประธานกรรมการ 
 นายกายา  ไชยราชา  กรรมการ 
 นางสาวสุภาพร    ปัญญา    กรรมการ 
 นายบุญฤทธิ์    อยู่คร   กรรมการ  
 นางสาวฐิตินาฏ    ปันโงน   กรรมการ 
 นางสาวจุฑามาส  ฉ่ าเฉ่ือย   กรรมการ 
 นายเอนก    อุ่นอุ้ย   กรรมการ   
 นางสาววันเพ็ญ    เพ็ชรมี   กรรมการ 
 นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว  กรรมการ  
 นางสาวรัตมณี    อุ่มโอราญ  กรรมการ  
 นางประทีป    กองทอง   กรรมการ 
 นางสาวสุธิดา  เทียนขาว  กรรมการ 
 นางฐิติพร    เทียนศรี    กรรมการ 
 นายต้นตระการ  กล่ าบุตร   กรรมการ 



  

 นางสาวพัทธนันท์   สวัสดี   กรรมการ 
 นายอธิพันธ์    ชัยศรี   กรรมการ 
 นางสาวกรรณิการ์   หมูปิน   กรรมการ 
 นายสิงข์    จีนพงษ ์   กรรมการ 
 นางสาวจารุวรรณ เนียมก าเนิด  กรรมการ 
 นางสาวกมลลักษณ์   ชิงชัย   กรรมการ 
 นายมานพ    จันทร์หอม  กรรมการ  
 นางอรุญ  ปวีร์   สิทธิปกร  กรรมการ 

ระดับชั้น  ม.3 ประกอบด้วย 
 นางสาวบุษราภรณ์   โพธิ์ทอง   ประธานกรรมการ 
 นางสาวนภาศรี    สงสัย   กรรมการ 
 นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป์  กรรมการ 
 นางสาวสุมนทา  แก้วสุริบูรณ์  กรรมการ 
 นายวัชรกฤษณ์    อินมี   กรรมการ 
 นางชุติมา    สวนปลิก  กรรมการ   
 นางสาวนิฐาพรรณ   ช่างนาวา  กรรมการ  
 นางรมณีย์    สร้อยสน  กรรมการ  
 นางสาวสุพรรษา   แจ้งแก้ว   กรรมการ 
 นางสาวกนกวรรณ   ทวิตชาติ   กรรมการ 
 นางสาวณัฐสุดา    ธรรมราช  กรรมการ 
 นายเชษฐา    กันนา   กรรมการ  
 นางสาวพรวนทอง   ลาดปะละ  กรรมการ 

ว่าท่ีร้อยตรีสุชีพ   ทองมาก   กรรมการ 
นางสาวไพลิน    นวลหงส์   กรรมการ 

ระดับชั้น  ม.4 ประกอบด้วย 
 นางบังอร    อ่วมแก้ว   ประธานกรรมการ 
 นายวีระ    สินอ าพล  กรรมการ 
 นางสาวจันท์ปภา   เพิ่มพูล   กรรมการ 
 นางนิตยา    มั่งมี   กรรมการ  
 นายไตรรงค์    กล่ าบุตร   กรรมการ 
 นางสาวอาริยา  เทพรักษา  กรรมการ 
 นางรัตนกานต์    ศรีสุขศิริพันธ์  กรรมการ 
 นายเชษฐา    เพชรคง   กรรมการ 
 นางสาวประนอม   ม่วงงาม   กรรมการ  
 นางสาวสุธาทิพย์   พูลเลิศ   กรรมการ 
 นางสาววัชรียา    จันทร์เกสร  กรรมการ   
 นางสาวกฤษณ์พร   อุตมะ   กรรมการ 



  

นางสาวสโรชินทร์   ประสมศรี  กรรมการ  
นางสาวปภาณิน   ธรรมลังกา  กรรมการ 

ระดับชั้น  ม.5     ประกอบด้วย 
 นายวันโชค    ขวัญเมือง  ประธานกรรมการ 
 นางสาววรรณฤดี  แก้วนาคผ่อง  กรรมการ 
 นางรุจิรา    คลังคง   กรรมการ 
 นางสาวสายบัว    มูลทา   กรรมการ 
 นายประจวบ    ชูวิทย์   กรรมการ 
 นางสาวนฤมล    สุดเงิน   กรรมการ 
 นายบุญเกิด    เผือกใต้   กรรมการ  
 นางสุรินทร์พร    มีหินกอง  กรรมการ 
 นางสาวสุภาภรณ์  อินทร์เพชร  กรรมการ 
 นางล าจวน    สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมการ 
 นางสาวอุสิชา  เข็มพล   กรรมการ 
 นางมารศรี    ล้ินจ่ี   กรรมการ 

นางสาวสมสมร    ทีภูเวียง   กรรมการ 
นางสาวณัฐพร  แสนนรินทร ์  กรรมการ 
นางกฤตยา    จ้อยสูงเนิน  กรรมการ 
นางสาวอริศรา  รัตนศิริวิวัฒนา  กรรมการ 

ระดับชั้น  ม.6 ประกอบด้วย 
 นางสุพิชฌาย์    นวรัตนารมย ์  ประธานกรรมการ 
 นายสุทธิพันธ์  สุดมี   กรรมการ 
 นายประจวบ    ชูเชิด   กรรมการ 
 นางสาวสิริอมร    หวลหอม  กรรมการ 
 นางสาวอัจฉรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์  กรรมการ 
 นางวิไลพร    ฝ้ันสกุล   กรรมการ  
 นายสมบัติ    ประจุ   กรรมการ 
 นางวรวรรณ    พิมพ์แสง  กรรมการ 
 นางมัลลิกา    อรัญศร ี   กรรมการ  
 นายฉลวย    ล้ินจ่ี   กรรมการ 
 นางสาวเรวดี    เพ็ญศรี   กรรมการ  
 นางจินตนา    อิ่มพิทักษ์  กรรมการ 

นายชวลิต    ร าขวัญ   กรรมการ  
นางสาวปิญาณี    บูรณะชาต  กรรมการ 

 มีน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในระดับช้ันของตนเองจัดท าพานดอกไม้ พานธูปเทียนส่งเข้า
ประกวดในระดับช้ันของตน 
 



  

 2. ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกพานดอกไม้ พานธูปเทียนท่ีสมควรได้รับรางวัล ประเภทละ 3  
รางวัล (แยกพานดอกไม้ และพานธูปเทียน) 

3. ควบคุมดูแลให้นักเรียนจัดท าพานดอกไม้ ธูปเทียน ต้ังแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้เสร็จ 
ภายในเวลา 16.00  น. ของวันท่ี 13 มิถุนายน 2561  และให้ถือเอาเวลาดังกล่าวเป็นเวลาส้ินสุดการส่งพาน
เข้าประกวด 

3. แจ้งผลการตัดสินไปยังคณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2561  
ภายในเวลา   16.00  น. 

4. หัวหน้าระดับ ก าหนดสถานท่ี ท่ีจะประกวด และจัดท่ีเก็บพานดอกไม้ พานธูปเทียนเอง 
ตามความเหมาะสม  

15. คณะกรรมการฝ่ายการประกวดค าขวัญเทิดพระคุณครูเป็นภาษาไทย    ประกอบด้วย 
  นายสมบัติ    ประจุ   ประธานกรรมการ 
  นางบังอร    อ่วมแก้ว   กรรมการ 
  นางสาวจารุพร    สวนปลิก  กรรมการ 
  นางกฤตยา    จ้อยสูงเนิน  กรรมการ 
  นางประทีป    กองทอง   กรรมการ 
  นายสิงข ์   จีนพงษ ์   กรรมการ 
  นางสุภัทรา    พุทธกรณ์  กรรมการ 
  นางกัณฐ์ลดา    แสงศิลป์  กรรมการ 
  นางมารศรี    ล้ินจ่ี   กรรมการ 

 นางสาวสุมนทา  แก้วสุริบูรณ์  กรรมการ 
 นางสาวสุธิดา  เทียนขาว  กรรมการ 

นางสาวอริศรา  รัตนศิริวิวัฒนา  กรรมการ 
นางสาวจารุวรรณ เนียมก าเนิด  กรรมการ 

    มีหน้าที่   1. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งค าขวัญเทิดพระคุณครู ระดับละ 3 รางวัล และแจ้งให้
นักเรียนทราบ 

  2. ตัดสินค าขวัญเทิดพระคุณครู และส่งผลการตัดสินให้กรรมการจัดท าเกียรติบัตรใน 
วันท่ี  12 มิถุนายน 2561 

 16.  คณะกรรมการฝ่ายการประกวดค าขวัญเทิดพระคุณครูเป็นภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
  นางสาวสิริอมร    หวลหอม  ประธานกรรมการ 
  นางสาวสมสมร    ทีภูเวียง   กรรมการ 
  นางสาวประนอม   ม่วงงาม   กรรมการ 
  นางล าจวน    สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมการ 
  นางสาววัชรียา    จันทร์เกษร  กรรมการ 
  นางสาวปิญาณี    บูรณะชาต  กรรมการ 
  นางสาวปภาณิน   ธรรมลังกา  กรรมการ 
  นางสาวกนกวรรณ   ทวิตชาติ   กรรมการ 
  นางสาวสุภาวิณี   รอดฉ่ า   กรรมการ 



  

  นางสาวพัทธนันท์   สวัสดี   กรรมการ 
  นางสาวรัตมณี    อุ่มโอราญ  กรรมการ 

มีหน้าที่  1. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งค าขวัญเทิดพระคุณครู  ระดับละ 3 รางวัล และแจ้งให้
นักเรียนทราบ 

 2. ตัดสินค าขวัญเทิดพระคุณครู และส่งผลการตัดสินให้กรรมการจัดท าเกียรติบัตรใน 
วันท่ี  12 มิถุนายน 2559 

17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย     ประกอบด้วย 
  นายฉลวย     ล้ินจ่ี   ประธานกรรมการ 
  นายเฉลิมพล    ทองจุ้ย   กรรมการ 
  นายชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว  กรรมการ 
  นายเชษฐา    กันนา   กรรมการ 
  นายไตรรงค์    กล่ าบุตร   กรรมการ 
  นายบุญเกิด    เผือกใต้   กรรมการ 
  นางสาวเรวด ี   เพ็ญศรี   กรรมการ 
  สภานักเรียน     กรรมการ 
 มีหน้าที่     ดูแลความสงบเรียบร้อยท้ังในเวลาการฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู เวลาจัดท าพานและท า
กิจกรรมในวันไหว้ครู  ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยท่ีดีงาม 

 18. คณะกรรมการฝ่ายประเมิน    ประกอบด้วย 
  นางสาววิมลรัตน์    บุญคง   ประธานกรรมการ 
  น.ส.สุพรรษา    แจ้งแก้ว   กรรมการ 
  น.ส.สุพัตตรา    หลักค า   กรรมการ 
  นางฐิติพร    เทียนศรี   กรรมการ 
 มีหน้าที่  1. จัดท าแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากครู นักเรียน 

 2. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. เขียนรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมไหว้ครู  

    ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคนปฏิบัติตามค าส่ังนี้โดยเคร่งครัด เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและราชการสืบไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  30  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 
 
                                               (นายมนตรี  คงเจริญ) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
 

 



  

ก าหนดพิธีการไหว้ครู โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 
14  มิถุนายน2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

__________________________ 
 
เวลา  08.30 น.–นักเรียนพร้อมกันท่ีหอประชุม  
(คณะครูพร้อมกันท่ีห้องประชุมศูนย์สร้างสรรค์พักผ่อนเตรียมพร้อมเพื่อลูกศิษย์) 
เวลา  09.00 น.  – ประธานในพิธีมาถึง (ผู้อ านวยการโรงเรียน) มาถึงบริเวณงาน 
  – ประธานจุดธูปเทียน นมัสการพระพุทธรูปท่ีแท่นหมู่บูชา 
  – ตัวแทนนักเรียนกล่าวสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย  

   – ประธานกลับมาท่ีนั่ง 
– ตัวแทนนักเรียนน ากล่าวค าไหว้ครู 

ค าสวดไหว้ครูท านองสรภัญญะ 
“ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรา นุสาสกา” 

ข้าขอประณตน้อมสักการ  บูรพคณาจารย์  ผู้กรอปเกิดประโยชน์ศึกษา 
ท้ังท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา  แก่ข้าในการปัจจุบัน 
ข้าขอเคารพอภิวันท์  ระลึกคุณอนันต์  ด้วยใจนิยมบูชา 
ขอเดชกตเวทิตา  อีกวิริยะพา  ปัญญาให้เกิดแตกฉาน 
ศึกษาส าเร็จทุกประการ  อายุยืนนาน  อยู่ในศีลธรรมอันดี 
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี  ประโยชน์ทวี  แก่ข้าและประเทศไทย เทอญ 

   “ปัญญา  วุฑฒิกเร  เต  เต  ทินโนวาเท  นมามิหัง” 
–ตัวแทนนักเรียนกล่าวค าปฏิญาณตน 

 “เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 เรานักเรียน จักต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบ วินัย ของโรงเรียน 
  มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และผู้อื่น  เรานักเรียน จักต้องปฏิบัติตน  
 ไม่ให้เป็นที่เดือดร้อน ต่อตนเอง และผู้อื่น” 
– เสร็จแล้วนั่งลง 
– ประธานเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล 
– ตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้องน าพานมอบให้ท่านผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
– นักเรียนแต่ละห้องเรียนไหว้ครูพร้อมกันเป็นแถว 
– มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 
– พิธีกรเชิญประธานกล่าวให้โอวาท 
– นักศึกษาทุกคนร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน 

เวลา  10.30 น.  – พิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เวลา  11.30 น.  – เสร็จพิธี 

__________________________ 
หมายเหตุ1  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

     การแต่งกาย คณะครูใส่ชุดเครื่องแบบข้าราชการครู หรือชุดสุภาพ 
หมายเหตุ2  คาบบ่ายมีการเรียนการสอนตามปกติ 



  

 
 


