
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที่  ๒๕๕  / ๒๕๖๓  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดพิธีไหว้ครู 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

       

 ด้วย ทุกปีกำรศึกษำ โรงเรียนมีกำรจัดพิธีไหว้ครู  ซึ่งกำรจัดพิธีไหว้ครูเป็นกำรแสดงควำมเคำรพ และระลึก
ถึงพระคุณของบูรพำจำรย์ ครูอำจำรย์ผู้ประสิทธิ์วิชำควำมรู้ให้ สำมำรถน ำไปประกอบวิชำชีพ สร้ำงควำม
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนำคต 
 โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓                
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๕.๒๐ น. ณ บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ โรงเรียน  
บำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 นำยเกษม  เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 นำยวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
           นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
           นำงสยุมพร  นำคจรูญ               ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
           นำยปลื้ม     ปรีชำ                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นำยเกษม      เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
 นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นำยปลื้ม       ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 นำยสำธิต      แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู    กรรมกำร 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป   
              ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
         ๒.  ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ   
         ๓. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
 นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยธีรวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู    รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู    กรรมกำร 
 นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ คร ู    กรรมกำร 
 นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
 ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว     กรรมกำร 
 จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด  เก้ำอ้ีส ำหรับครูบนเวที แถวแรกจ ำนวน ๘ ตัว ด้ำนหลังตำมควำมเหมำะสม   
 ๒. จัดโต๊ะส ำหรับวำงพำนดอกไม้ของนักเรียน   
 ๓. จัดเตรียมที่นั่งดนตรีไทยบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
 ๔. จัดเตรียมพรมยำวบริเวณด้ำนหน้ำแถวกลำงและประดับผ้ำบริเวณหน้ำเวที 
 ๕. ติดป้ำยไวนิลตัวอักษรที่โดมรำชำวดีภิรมย์ “พิธีไหว้ครูโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”   
              ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๓ ”   
 ๖. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ   พระพุทธรูป  ธงชำติ   และพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
              พร้อมดอกไม้ธูปเทียน   
 ๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  นำงปำริชำติ   ยมวรรณ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงกษิรำ       ละออ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสุดำพร   ยิ้มสิน             ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยสำธิต    แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์    ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสุรีย์   ทนคง  คร ู   กรรมกำร 
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  นำยภูวดล    ส ำลี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร อุ่นมี              คร ู   กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว   ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
    ครูที่ปรึกษำทุกคน     กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่ ๑. ควบคุมและจัดนักเรียนเข้ำโดมรำชำวดีภิรมย์ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหำคมและวันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม         
    พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลำ ๑๓.๔๐ น. ( คำบ ๖  ) เป็นต้นไป เพื่อฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู 
 ๒. ควบคุมและจัดนักเรียนเข้ำโดมรำชำวดีภิรมย์  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
             ช่วงเวลำ  ๐๘.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ช่วงเวลำ ๑๒.๕๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เพ่ือท ำพิธีไหว้ครู 
 ๓. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำให้คัดเลือกนักเรียนตัวแทนห้องๆละ ๒ คน ชำย ๑ คน หญิง ๑ คน เป็นผู้ 
             ถือพำนไหว้ครู และประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำรเพ่ือควำมเรียบร้อยในกำรฝึกซ้อมและประกอบพิธี 
 ๔. ดูแลกำรจัดท ำพำนไหว้ครูโดยตัวแทนห้องเรียนละ ๑๐ คน ที่บริเวณใต้โถงอำคำร ๕ ตั้งแต่เวลำ 
     ๑๑.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ในวันอังคำรที่ ๑๑  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร                                
  นำยสุทธิพงษ์  มูลอำสำ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
                     คณะกรรมกำรสภำนักเรียนจ ำนวน ๓ คน   กรรมกำร   
  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู     กรรมกำรและเลขำนุกำร    
หน้ำที่ ๑. จัดและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด  
 ๒. จัดหำคณะกรรมกำรสภำนักเรียนจ ำนวน ๓ คนร่วมเป็นพิธีกรในงำน 
          ๓. จัดด ำเนินกำรฝึกซ้อมในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหำคมและวันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ 
     ๑๓.๔๐ น. โดยประสำนงำนกับฝ่ำย ควบคุมดูแลนักเรียน 
          ๔. เป็นพิธีกรในวันฝึกซ้อมวันจันทร์ที่  ๑๐ สิงหำคมและวันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓              
     และในวันประกอบพิธีไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
          ๕. จัดหำและฝึกซ้อม ควบคุมตัวแทนนักเรียนน ำสวดคำถำบูชำครู  ปฏิญำณตน 

คณะกรรมการฝ่ายดนตรี 
  นำยสำธิต  แสงปิยะ     ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ    ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยกำนนท์ แก้วข ำ    นักศึกษำฝึกสอน กรรมกำร 
  นำยปรัชญ์ชกรณ์  วรำนะเศรษฐกุล  นักศึกษำฝึกสอน กรรมกำร 
  นำยอดิศวร   ขจรโชติพงศ์    ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ โอชำรส     ครูผู้ช่วย                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้ำที่ ๑. จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนบรรเลงดนตรีไทยในงำนไหว้ครู 
 ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยสำธิต       แสงปิยะ  ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร   
 นำยภำณุพันธ์    จันทร์หอม คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น คร ู   กรรมกำร  
 นำยธวัช    วงศ์สุวัฒน์   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
 ๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร   
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
 นำยพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร                      
 นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำร                                          
 นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดพิธี 

คณะกรรมการฝ่ายบริการ 
  นางนงพงา  อิสสะอาด  ครู ช านาญการพิเศษ ประธำนกรรมการ 
  นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธำนกรรมการ 
  นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  คร ู   กรรมการ 
  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ                                               
  นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ     
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์และคณะกรรมการสภานักเรียน กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมกระแจะแป้งเจิมหนังสือ  หนังสือส ำหรับเจิม  และล ำเลียงพำนไหว้ครูไปจัดตั้งบนโต๊ะที่ 
             ฝ่ำยสถำนที่เตรียมไว้ 
 ๒. อ ำนวยควำมสะดวกประธำนในกำรจัดธูปเทียน  บูชำพระรัตนตรัย  เจิมหนังสือ  
 ๓. จัดเตรียมถำดใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ประมำณ ๔๐ ถำด ไว้ให้ตัวแทนห้องต่ำงๆน ำมำไหว้ครู 
 ๔. จัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในพิธีกำรต่ำงๆโดยประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกร 
 ๕. ครูที่นั่งเก้ำอ้ีแถวแรกต่อจำกผู้บริหำรรับพำนไหว้ครูล ำเลียงส่งต่อให้นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์และ
     นักเรียนที่มอบหมำยหน้ำที่ไว้ 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู                       ประธำนกรรมกำร                                                     
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร 
  นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๕- 
หน้ำที่  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
         ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  
             
 ทั้งนี้    ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง    ณ   วันที่   ๓๑   กรกฎำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก ำหนดกำรจัดพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
               ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณโดมราชาวดีภิรมย์ 

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  อ ำเภอบำงปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ   
..................................................... 

 วันจันทร์ที่ ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        เวลำ  ๑๓.๔๐ น. - คณะครู  นักเรียนพร้อมกันที่โดมรำชำวดีภิรมย์เพื่อฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู 
 วันอังคารที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        เวลำ  ๑๓.๔๐ น. - คณะครู  นักเรียนพร้อมกันที่โดมรำชำวดีภิรมย์เพื่อฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู 
 วันพฤหัสบดีที ่๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
       เวลำ  ๐๗.๔๐  น. – กิจกรรมหน้ำเสำธง 
  เวลำ  ๐๘.๐๐  น. - คณะครู  นักเรียน พร้อมกันที่โดมรำชำวดีภิรมย์ 
        เวลำ  ๐๘.๓๐  น. - เริ่มพิธีไหว้ครู 
     - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประธำนในพิธีมำถึงบริเวณพิธี  
     - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
     - ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
     - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร 
     - ตัวแทนครู กล่ำวน ำสวดมนต์ 
     - ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำค ำไหว้ครู 
     - ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำปฏิญำณตน 
     - ประธำนเจิมหนังสือ  
     - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร  
     - ประธำนกล่ำวให้โอวำท 
     - เสร็จพิธี   
     - กิจกรรม ๕ ส ตำมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เวลำ  ๑๓.๐๐  น. - คณะครู  นักเรียน พร้อมกันที่โดมรำชำวดีภิรมย์ 
        เวลำ  ๑๓.๓๐  น. - เริ่มพิธีไหว้ครู 
     - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประธำนในพิธีมำถึงบริเวณพิธี  
     - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
     - ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
     - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร 
     - ตัวแทนครู กล่ำวน ำสวดมนต์ 
     - ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำค ำไหว้ครู 
     - ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำปฏิญำณตน 
     - ประธำนเจิมหนังสือ  
     - ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร  
     - ประธำนกล่ำวให้โอวำท 
     - เสร็จพิธี   
     - กิจกรรม ๕ ส ตำมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 



 หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
กำรแต่งกำย 
               - ข้ำรำชกำรครู ชุดเครื่องแบบข้ำรำชกำร 
               - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุดสุภำพเรียบร้อย 
               - นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
      - นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ เครื่องแบบนักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามแนบท้ายค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่ 2๕๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
มอบหมายนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคณะกรรมการฝ่ายบริการ  ดังนี้ 

   นำงสำว ณัฐภรณ์  วินัยกิจ  นำยกำนนท์ แก้วข ำ   
   นำงสำวฏิญำฎำ   ใจดี   นำงสำวชมนภัส  ประจิตร   
   นำยอนุภัทร เอ่ียมสุวรรณ   นำยชนะพล     เฉลิมสถำน 
   นำยหฤษฏ์    สุพลจิตร   นำงสำวชนิสรำ  สีรือแสง   
   นำยปรัชญ์ชกรณ์  วรำนะเศรษฐกุล นำงสำวขวัญชนก  พำนตะสี  
   นำยมัรซูกีย์  อับดุลวำริษ   นำยวัชรำสน์  ไชยสัจ   
   นำงสำว สรัญญำ แป้นแก้ว  นำงสำวชุติมณฑ ์ แท่นจันทร์  
   นำยศุภกิจ นำมเสน   นำงสำวมณีแก้ว ศรีดีแก้ว   
   นำงสำวนวพรรณ  ภำเจริญ  นำงสำวอำภรณ์ ภำคอุบล   
หน้าที่  ๑. จัดเตรียมกระแจะแป้งเจิมหนังสือ  หนังสือส าหรับเจิม  และล าเลียงพานไหว้ครูไปจัดตั้งบนโต๊ะที่ 
             ฝ่ายสถานที่เตรียมไว้ 
         ๒. อ านวยความสะดวกประธานในการจัดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย  เจิมหนังสือ  
         ๓. จัดเตรียมถาดใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ประมาณ ๔๐ ถาด ไว้ให้ตัวแทนห้องต่างๆน ามาไหว้ครู 
         ๔. จัดการและอ านวยความสะดวกในพิธีการต่างๆโดยประสานงานกับฝ่ายพิธีกร 
         ๕. ครูที่นั่งเก้าอ้ีแถวแรกต่อจากผู้บริหารรับพานไหว้ครูล าเลียงส่งต่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์และ
   นักเรียนที่มอบหมายหน้าที่ไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


