
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ                                 

ที่ 135 / 2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน กิจกรรม  “วันไหว้ครู” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

…………………………………………………………………….……… 
 

  ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ได้ก าหนดจัดพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดี         
ที่ 15 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ผลัด ผลัดแรก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 ,6 ,3.7 – 3.10    
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 10. 00 น . ผลัดที่สอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ,2 ,3.1 – 3.6 ตั้งแต่เวลา 10.00  –       
12.00 น . ณ ห้องประชุมชินสีห์  ชั้น  3 เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาร าลึกถึงพระคุณของบู รพาจารย์                
และเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงสืบไป  

 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  
1. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
2. นายทรงภรต  ภู่กร             รองประธานกรรมการ 
3. นายนุกูล  อ่ าอ่วม   รองประธานกรรมการ 
4. นางโสพิศ  เทศสลุด     รองประธานกรรมการ 
5. นางสาววิไล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
6. นายดิเรก  ทองหนัก  กรรมการ 
7. นายบุญส่ง  เทียนค า   กรรมการ 
8. นางรัตนา  แก้ววงศ์                     กรรมการ                          
9. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                           

  มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนทีแ่ละประดับตกแต่งสถำนที่    ประกอบด้วย 
1. นายนิทัศน์  ค าทา   ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร  หล าประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรสิทธิ ์  คัมภีรทัศน์  กรรมการ 
4. นางฟองรัตน์  เรือนก้อน    กรรมการ 
5. นางพยอม  คุ้มฉาย   กรรมการ 
6. นางณัชภัทร  วงศ์จีน   กรรมการ 
7. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ  
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8. นักการภารโรงและแม่บ้าน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 
9. นางรัชนี  พรมชู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดตกแต่งสถานที่ประดับหน้าเวที   จดัเก้าอ้ีที่นั่งส าหรับคณะครู – อาจารย์  โต๊ะรับแขก โต๊ะหมูบู่ชา  
    โต๊ะวางพานไหว้คร ู
2. พิมพ์ป้ายข้อความ “พิธีไหว้ครู” ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560   
    โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำย ประชำสัมพันธ์ บันทึกภำพ และพิธีกำร     ประกอบด้วย 
1.  นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร.ต.เสรณีย ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 
3. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  กรรมการ 
4. นางสาวบุศรินทร์        พิมพล   กรรมการ 
5. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการ 
6. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่1.  ประชาสัมพันธ์ ให้ครูอาจารย์และนักเรียนทราบถึงก าหนดการและความส าคัญ ของการไหว้ครู 
2. บันทึกภาพกิจกรรม  บันทึกภาพวีดีโอเทปตามความเหมาะสม     
3. ด าเนินการกิจกรรมตามข้ันตอน  ทั้ง  2 ผลัด 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนสื่อมวลชน   ประกอบด้วย 
        1. ว่าที่ร.ต.เสรณีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
        2. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ            
      มีหน้ำที ่  - ประสานสื่อมวลชนและ เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมวันไหว้ครู 

5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสง – เสียง     ประกอบด้วย 
        1.  นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  ประธานกรรมการ 
        2.  นายคุณกร  สนองวงศ์  กรรมการ  
        3.  นายวีรชัย  ปอแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  
      มีหน้ำที่  - เตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง ไมค์ 3 ตัว แผ่นซีดีเพลงพระคุณที่สาม ควบคุมระบบเสียงในวันซ้อมพิธี  

   ที่ 14 มิ.ย.60 และวันที่ 15 มิ.ย. 60 ทั้ง 2 ผลัด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็น 

    6.  คณะกรรมกำรบริกำรน้ ำดื่ม   ประกอบด้วย 
             1. นางสมศรี  แซ่เล้า   ประธานกรรมการ 
             2. นางกุหลาบ  ลอยเวหา           ผู้ช่วย 
             3. นางศรีนวล  กระเซ็น   ผู้ช่วย 
           4. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ  ผู้ช่วย 

         5. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
           มีหน้ำที่  - จัดเตรียมน้ าดื่มเพ่ือบริการให้กับคณะครู – อาจารย์ นักเรียนวงดนตรีไทย ทั้ง 2 ผลัด 
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7.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมหนังสือส ำหรับเจิม ประกอบด้วย 
  1.  นางดวงเดือน  เร่งเจริญ   ประธานกรรมการ 
  2.  นางวาสนา  ประวันนา  รองประธานกรรมการ   
  3.  นางปรียาณัฐ  มาท้วม   กรรมการ   
  4.  นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
        มีหน้ำที่  - จัดเตรียมหนังสือ  พร้อมอุปกรณ์การเจิมหนังสือ  ส าหรับประธานในพิธีทั้ง  2 ผลัด 

8.  คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนรับมอบทุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  1.  นายดิเรก  ทองหนัก   ประธานกรรมการ 

2.  นางจิณหญ์ภัค ประเสริฐศักดิ์               รองประธานกรรมการ 
3.  นางจุฑาทิพย์           ยงพาณิชย์  รองประธานกรรมการ 

  4   นางสมพร  ศรีพูล            กรรมการ 
  5.  คุณครูที่ปรึกษาชั้นทุกท่าน   กรรมการ       
  6.  นายสันติพร  ภู่พงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที่  - จัดหาทุนการศึกษา  และคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560 

9.   คณะกรรมกำรบรรเลงดนตรีไทย    ประกอบด้วย 
  1.  นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  ประธานกรรมการ 
  2.  นางทวีสุข  บัวทอง   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายวรวิทย ์  ไชยมิ่ง   กรรมการ 
  4   นางสินีนาฏ  คชนิล   กรรมการ    
  4.  นักเรียนดนตรีไทย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้ร่วมงาน   
  5.  นายชัยรัตน์  อ่ าพูล   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมเครื่องดนตรีไทย นัดหมายนักเรียน   เพ่ือบรรเลงดนตรีประกอบพิธีไหว้ครู  

10.  คณะกรรมกำรตัดสินประกวดพำนไหว้ครู     ประกอบด้วย  
  1. หัวหน้าระดับชั้นทุกชั้นเรียน   ประธานกรรมการ 
  2. รองหัวหน้าระดับชั้นทุกชั้นเรียน   รองประธานกรรมการ 
  3. ครูที่ปรึกษาชั้นทุกชั้นเรียน   กรรมการ 
         มีหน้ำที ่ 1.  หัวหน้าระดับชั้นแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้นเป็นคณะกรรมการระดับชั้นละ 5 คน ตัดสินพานไหว้ครู 
                         ประเภทความคดิสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม ดังนี้  
   1.1 คณะกรรมการระดับชั้นม.1 ตัดสินพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.2 
     1.2 คณะกรรมการระดับชั้นม.2 ตัดสินพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.3 
     1.3 คณะกรรมการระดับชั้นม.3 ตัดสินพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.1 
     1.4 คณะกรรมการระดับชั้นม.4 ตัดสินพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.5 
     1.5 คณะกรรมการระดับชั้นม.5 ตัดสินพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.6 
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     1.6 คณะกรรมการระดับชั้นม.6 ตัดสินพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้น ม.4 
 ทั้งนี้ด าเนินการตัดสิน ระดับชั้นม.ต้น ประเภทละ  3 รำงวัล (รวม 18 รางวัล / ระดับชั้น)   

คือ 1. รางวัลชนะเลิศ 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับชั้นม.ปลำย ประเภทละ 2 รำงวัล (รวม 12 รางวัล / ระดับชั้น)  
 คือ 1. รางวัลชนะเลิศ 2. รางวัลรองชนะเลิศ 

โดยท าการตัดสินตามเกณฑ์ ที่ก าหนดให้  ให้เสร็จสิ้นภายใน  วันพุธที่ 14  มิ.ย. 60  โดยเริ่มท าการตัดสิน 
ตั้งแตเ่วลา 15.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (รับโบว์ติดรางวัลที่ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)  

2. ส่งผลการตัดสินที่ คุณครู วรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11.   คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมรำงวัล      ประกอบด้วย 
          1. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   ประธานกรรมการ   
          2. นางนุศรา   จันทร์สละ  รองประธานกรรมการ 
          3. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ  กรรมการ  
          4. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที ่ -  จัดซื้อ จัดหาของรางวัล  จ านวน 30 รางวัล  ( ตามรายการ ข้อที่ 10 ) 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร   ประกอบด้วย 
  1. นางวรรณเพ็ญ    เชื้อสิงห์   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวทิวาพร อ่ัวหงวน   กรรมการ 
  3. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ  กรรมการการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่– จัดท าเกียรติบัตรให้กับห้องเรียน และครูที่ปรึกษาชั้น ที่ได้รับรางวัลการประกวดพานไหว้ครู  

13.  คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลควำมเรียบร้อย     ประกอบด้วย 
  1.  นายทรงภรต  ภู่กร      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  2.  นายบุญส่ง  เทียนค า                     หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
  3.  นางอ าพร  สินมา   หัวหน้าระดับชั้น     ม.1 
  4.  นางประภาพรรณ พรมสาร   รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 
  5.  นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง   หัวหน้าระดับชั้น      ม.2 

6.  นางจารุวรรณ เดชคุ้ม   รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2 
7.  นางกรรณิกา  กระแสสินทร์  หัวหน้าระดับชั้น     ม.3 
8.  นางนุศรา  จันทร์สละ  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3 
9.  นายสันติพร  ภู่พงษ์   หัวหน้าระดับชั้น     ม.4 

  10. นางสาววรรธน ี ศิริโชติไพบูลย์  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4 
  11. นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ  หัวหน้าระดับชั้น     ม.5 
  12. นายสมนึก  เกิดเนตร  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.5 
  13.  นางศจีลักษณ์ พงศ์สุภา  หัวหน้าระดับชั้น     ม.6 
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  14. นายวิเชียร  หล าประเสริฐ  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.6  
  15. ครูที่ปรึกษาชั้นทุกชั้นเรียน   
 มีหน้ำที่  - ตรวจตรา ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในขณะท าการฝึกซ้อม  ณ หอประชุมชินสีห์   
และ ให้ครูที่ปรึกษำชั้นคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจัดท ำพำนไหว้ครูห้องละไม่เกิน 7 คน  พร้อมก ากับดูแล            
ขณะจัดท าพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้องเรียน ในวันพุธที่ 14 มิ.ย. 60 ตามจุดที่คุณครูที่ปรึกษาและนักเรียน
ก าหนดสถานที่จัดท าเอง หรือระเบียงหน้าชั้นเรียนของตนเอง                          

 14.คณะกรรมกำรฝ่ำยรับพำนไหว้ครู  ประกอบด้วย 
1. นางอโณฌา  บุญโสภา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   รองประธานกรรมการ 
3. นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม   รองประธานกรรมการ 
4. นางจารุวรรณ  ขันธพิน   รองประธานกรรมการ 
5. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ - วางแผน จัดเตรียมสถานที่ส าหรับวางพานไหว้ครูทั้ง 6 ระดับชั้น ที่น ามาส่ง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
                        ตามเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 15.00 น.  

15.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล      ประกอบด้วย 
           1.  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2.  นางดารารัตน์  มะอิ   รองประธานกรรมการ 
          3.  นายธีระยุทธ  อินไชย   กรรมการ 
  4.  นายธีรพงษ์  นวลด่อน  กรรมการและเลขานุการ 
         มีหน้ำที ่ - จัดท าเครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจ ด าเนินการประเมิน  และสรุปผลการประเมินส่งที่ 
                       คุณครู วรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห์   

อนึ่ง ในวันพุธที่ 14 มิ.ย. 59 เวลำ 13.00 – 14.30 น. ซ้อมพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ   
ปีที่ 4, 5, 6, 3.7 – 3.10 และ เวลำ 14.30 – 15.30 น. ซ้อมพิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2   
,3.1 – 3.6 

 
         ทั้งนี้ให้คณะครูแต่งกาย เครื่องแบบชุดสีกากี และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

              สั่ง  ณ  วันที่   2  มิถุนายน   พ.ศ. 2560 
 

    
                   (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


