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ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

ที ่109   / 2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีไหว้ครู 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
------------------------------------------------------------------- 

         ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้ก าหนดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ โดมรวมใจ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึก แสดงความ
กตัญญูกตเวที ต่อพระคุณครู และเพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้  

 

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

 

1. นางณัฐชา     จันทร์ดา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจินตนา จูมสีสิงห์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
4. นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
5. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 

ให้ค าปรึกษา แนะน า  อ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับคณะกรรมการทุกฝ่าย   
 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

1. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายรณชัย กิ่งแก้ว ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นางอรุณี ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
4. นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางมธุริน เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางนทีกานต์ เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ กรรมการ 
8. นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
9. นางสาวจันทรา จรเด็จ ครูช านาญการ กรรมการ 

10. นายธนาคาร มีสุข คร ู กรรมการ 
11. นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ 
 1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและจัดท าก าหนดการ  
 2. ก ากับดูแล ประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ 
     เรียบร้อย 
 3. อ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างการด าเนินการ  
 4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ  
 

1. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางวัลย์ลิกา คงสวัสดิ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู กรรมการ 
5. นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน คร ู กรรมการ 
6. นายธนาคาร มีสุข คร ู กรรมการ 
7. นายพงศ์กรณ์ พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
8. นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธูป ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9. นางสาวชนากานต์ วิเศษ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  

๑. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม ตามที่ก าหนด 
๒. เป็นพิธีกร ด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
๓. บันทึกภาพกิจกรรม และจัดท า Obec line 
๔. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4.  คณะกรรมกำรฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนถือพำนไหว้ครู  
      

1. นางนฤพร ภักด ี ครูช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอรุณี ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
3. นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราข ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางวิลาวัลย ์ พรไชยา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางณัฐกมล ทองไทย ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า คร ู กรรมการ 
8. นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ คร ู กรรมการ 
9. นายวิฑูรย์ ระดาบุตร ครผูู้ช่วย กรรมการ 

10. นางสาวปทุมวดี ทองชิต คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 1. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัย และนักเรียนที่รับทุนการศึกษา 
 2. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนน าสวดมนต์  
 3. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

5.  คณะกรรมกำรแต่งค ำประพันธ์ ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำไหว้ครูและปฏิญำณตนและจัดเตรียมหนังสือ 
     เพื่อเจิมในพิธีไหว้ครู     

1. นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา คร ู ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอทิตยา หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางมธุริน เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางไพวรรณ สุขปานเจริญ ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาวจันทรา จรเด็จ ครูช านาญการ กรรมการ 
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6. นางสาวชนากานต์ วิเศษ คร ู กรรมการ 
7. นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว คร ู กรรมการ 
8. นางสาวนวรัตน์ ลาภชน คร ู กรรมการ 
9. นายธนาคาร มีสุข คร ู กรรมการ 

10. นางสาวพัชรินทร ์ หลงชิน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
 1. แต่งค าประพันธ์ เทิดพระคุณครู  
 2. คัดเลือกตวัแทนกล่าวน าไหว้ครู และกล่าวน าปฏิญาณตนโดยประธานสภานักเรียน 
 3. จัดเตรียมหนังสือ เพื่อท าพิธีเจิมในพิธีไหว้ครู  
 4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรี และกำรแสดง  
 

1. นางกิง่แกว้ ศิริโชคชัย ครูช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางวัฒนประภา เจรญิศร ครชู านาญการ กรรมการ 
4. นางวัลย์ลิกา คงสวัสดิ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
1. จัดหาตัวแทนนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สาม  

 2.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

7.  คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่  
 

1. นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายรณชัย กิ่งแก้ว ครูช านาญการ กรรมการ 
3. ว่าทีร่.ต.หญิงนิตยา แปงการิยา ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นายปวีณ กล้ารบ ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู กรรมการ 
6. นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ คร ู กรรมการ 
7. นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู กรรมการ 
8. นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน คร ู กรรมการ 
9. นางสาวดลรญา ไชยขาล คร ู กรรมการ 

10. นางสิริกานต์ มายิ้ม คร ู กรรมการ 
11. นายณัฏฐ์ หาญพละ คร ู กรรมการ 
12. นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ คร ู กรรมการ 
13. นายกานต์กติติ ชื่นกลิ่นธูป ครูผู้ช่วย กรรมการ 
14. นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
15. นายสิทธิพร บุญล้อม คร ู กรรมการ 
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มีหน้ำที่ 

1.  จัดเตรียมอาคารโดมรวมใจ เพ่ือประกอบพิธีไหว้ครู  
  1.1  จัดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ 
  1.2  จัดเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมพิธี   

2.  จัดท าป้ายข้อความ “พิธีไหว้ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ” ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียน 
           สัตหีบวิทยาคม  

3.  ประสานงานฝ่ายแสงสี เสียง และบันทึกภาพ  
4.  งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

8.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม และรักษำควำมปลอดภัย  
 

1. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอรุณี ถมยางกูร ครเูชี่ยวชาญ กรรมการ 
3. นางนงค์นิภัส โภคนิดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางมธุริน เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางนทีกานต์ เพ่ิมชาติ ครชู านาญการ กรรมการ 
7. นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
8. นายรณชัย กิ่งแก้ว ครูช านาญการ กรรมการ 
9. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น   กรรมการ 

10. นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ คร ู กรรมการ 
 

มีหน้ำที่ 
1.  ดูแลควบคุมนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกซ้อมและในพิธีจริงตามวันเวลาที่ก าหนด   

 2.  ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนจัดเตรียมพวงมาลัยสดตามความเหมาะสม ห้องละ 2 พวง 
 3.  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 จะจดัพิธีไหว้ครู ประมาณคาบท่ี 1-2 จากนั้นให้นักเรียนเขา้ 
          เรียนตามปกติ  
      3.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 

9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  
 
 

1. นางจินตนา จูมสีสิงห ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอทิตยา หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  3. นางวัฒนประภา เจริญศร ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นางสาวกรกนก เนตรสว่าง คร ู กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา ต้นไทร คร ู กรรมการ 
6. นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
7. นางสาวจันทร์จริา บุสุวะ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
8. นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่  
 1. ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรม  
 2.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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10. คณะกรรมกำรงำนโสตทศันศึกษำและงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ  
 

1. นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครชู านาญการ กรรมการ 
3. นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ ครชู านาญการ กรรมการ 
4. นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู กรรมการ 
5. นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ คร ู กรรมการ 
6. นางสาวเบญจมาศ ชูศรี คร ู กรรมการ 
7. นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ คร ู กรรมการ 
8. นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู กรรมการ 
9. นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธูป ครูผู้ช่วย กรรมการ 

10. นางสาวสุชาวด ี มณีวรรณ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ 
๑. ควบคุมเครื่องเสียง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. งานอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  
 

1. นายแกลว้ปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายรณชัย กิ่งแก้ว ครชู านาญการ กรรมการ 
3. นายธนาคาร มีสุข คร ู กรรมการ 
4. นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ คร ู กรรมการ 
5. นายวิฑูรย ์ ระดาบุตร คร ู กรรมการ 
6. นางสาวจันทรา จรเด็จ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวอารีรัตน์ กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้ำที ่ 

๑. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ส ารวจข้อมูล แปรผล และรวบรวมสรุปรายงาน 
๒. สรุปการจัดกิจกรรมเข้ารูปเล่มเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร     
๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายประชุมปรึกษาหารือ  เตรียมการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางโรงเรยีนและทางราชการสืบไป  
 

 

                     สั่ง  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
 

                                                             
(นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

 



-6- 
 

 
 
 

 
 

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
07.40-08.00 
 
08.00-08.20 
08.30-10-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวและร่วมพิธีเคารพธงชาติ ณ อาคาร     
  โดมรวมใจ  
- คณะครูทุกระดับชั้นเข้าแถวข้างห้องราชภัฏ 
- ประธานเดินน าคณะครู เข้าสู่อาคารโดมรวมใจ   
- วัดอัมพารามมอบทุนการศึกษา จ านวน 15 ทุน 
- ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
- ตัวแทนนักเรียนน าสวดมนต์  
- ตัวแทนนักเรียนน ากล่าวค าไหว้ครู  
- ประธานนักเรียนน ากล่าวค าปฏิญาณตน  
- ตัวแทนนักเรียนอ่านบทเทดิพระคุณครู  
- ตัวแทนสภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนของทุกห้องเรียนน า  
  พวงมาลัยสดไหว้คณะผู้บริหาร และคณะครูตามล าดับ  
- ตัวแทนนักเรียน ม.6 ร้องเพลงพระคุณที่สาม  
- ประธานเจิมหนังสือ  
- ประธานกล่าวให้โอวาท  
- เสร็จพิธีไหว้ครู นักเรียนเข้าเรียนคาบท่ี 3 
 

ไมส่วดมนต์  
 
 
เปิดเพลงมารช์ 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
เปิดเพลงบรรเลงไทย
สาธุการ 

 
หมำยเหตุ    1.  ข้าราชการครูแต่งชุดข้าราชการสีกากี 

               2. นักเรียนทุกคนแต่งชุดนักเรียน 

               3. ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดสุภาพ  

               4. ให้นักเรียนน ากระเป๋าฝากไว้ที่ห้องครูที่ปรกึษา และน าของมีค่าติดตัวไปด้วย 

                 (ก าหนดเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 

ก ำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
วันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนำยน พ.ศ.2565 

ณ อำคำรโดมรวมใจ โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 


