
 
ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 

ที่  ๑๖๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวนัไหว้ครูประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------------------ 
ด้วย  งานกิจกรรมนอกหลักสูตร และงานคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่                    
๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๐๙.๒๐ น. และฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ในวันพุธที่                
๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๔.๕๐ น. –  ๑๕.๕๐ น. ณ หอประชุมควนกรด  โรงเรียน-               
ทุ่งสงวิทยา  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๑.  นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการ  ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นายวิฑูรย์   ชุมข า  ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
 ๔.  นางวารุณี  จินดาวงศ์  ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
  ๕.  นายปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
  ๖.  นายสุชาติ   โรวัฒน ์  ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
  ๗.  นางสาวรัติยา   ทองสีนุช  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.  นางกรณ์ภัสสรณ ์ สขุรุ่งเรือง  ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑ ฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมในการท าพิธี เขียน และติด

ตัวอักษร  (วันไหว้ครูประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ) จัดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะวางพานส าหรับ   
การเจิมหนังสือ จัดที่นั่งประธาน แขกผู้มีเกียรติ จัดเก้าอี้ที่นั่งครู จัดโต๊ะวางพานไหว้ครู พร้อมผูกผ้าตกแต่ง
สถานที่ให้เหมาะสม สวยงามทรงคุณค่า และจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจรรม ประกอบด้วย 

๑.  นายสุชาติ   โรวัฒน ์  ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวสุวดี   เงินถาวร  ครู     ผู้ช่วย 
๓. นางฐิรกานต์   สุขยา   คร ู   ผู้ช่วย 
๔. นายเศณวี   อ่ าครอง   คร ู   ผู้ช่วย 
๕. นางอัฉราภรณ์   คงแป้น  คร ู   ผู้ช่วย 
๖. นางกรณ์ภัสสรณ ์  สุขรุ่งเรือง  คร ู   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสุทธินี   ทวนด า  คร ู   ผู้ช่วย 
๘.  นางสาวสุภาพร  มณีโชติ  คร ู   ผู้ช่วย 
๙. นางวิลาศ   ทองนวล   ลูกจ้าง   ผู้ช่วย 
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๑๐. คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย 
๑๑. นายณัฐพนัธ์   ชงากรณ์  ครู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 ๒.๒ ฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนในวันไหว้ครู     
( ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ )  และวันฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูในวันพุธที่ ๒๙   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา  
๑๔.๕๐ น. –  ๑๕.๔๐ น. ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ประกอบด้วย 

๑. นายวิฑูรย ์ ชุมข า  ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   หัวหน้า 
  ๒. นายเศณวี   อ่ าครอง   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓. นางไพรวรรณ  เพชรสงค ์  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวสุทธินี   ทวนด า  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๕. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๖. นางกาญจนา   เลิศล้ า   ครู     ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 ๒.๓ ฝ่ำยฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพำน  มีหน้าที่ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนที่ถือพานไหว้ครู และ           
จัดตัวแทนนักเรียนนั่งตามล าดับตามความเหมาะสม   ประกอบด้วย     
  ๑. นางศุภณัฏฐ์   สิริกาญจน ์  คร ู   หัวหน้า 

๒. นางอัฉราภรณ์  คงแป้น  ครู     ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุภาพร  มณีโชต ิ  คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ  

๒.๔ ฝ่ำยฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา น. ๑๔.๕๐ –  ๑๕.๕๐ น.             
มีหน้าที่ฝึกซ้อมล าดับพิธีการไหว้ครูให้นักเรียนทั้งหมด วางแผนและจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม สวยงาม และสะดวกในการท าพิธีทั้งวันฝึกซ้อมและวันไหว้ครู เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (บทไหว้ครู  
ค าปฏิญาณตน เพลงสาธุการ) ให้เพียงพอกับนักเรียน คัดเลือกและซักซ้อมตัวแทนนักเรียนที่กล่าวน าค าบูชา
พระรัตนตรัย ค าไหว้ครู ค าปฏิญาณตน ประกอบด้วย 
  ๑.  นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย  คร ู   หัวหน้า   
  ๒.  นางจินดา   ไตรภูม ิ   ครู     ผู้ช่วย 
  ๓.  นางเพ็ญศรี   หนูหนอง  ครู     ผู้ช่วย 
  ๔.  นางจินตรัตน์   ทิพยส์ุขุม  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๕.  นางสุวิไล    กันตังกุล   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวกัญญารัตน์   ทองค า  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๗. นางกฤติกา   จ านง   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๘. นางนัชพร  ก าเนิดรักษา  คร ู   ผู้ช่วย 

 ๙. นางอมรรัตน์   แขดวง   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๐. นางกัลยา   พรมทิพย ์  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๑. นางจิรนันท์  แซมมงคล  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๒. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร ์ คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๓. นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๔. นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๕. นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ   ผู้ช่วย 
 ๑๖. นางสุเจตน์   บุญปล้อง  คร ู   ผู้ช่วย 
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 ๑๗. นายกุลธนิต  ด้วงกูล   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๘. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๙. นางณิรดา  จงจิตร   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๐. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๑. นายพิศิษฐ์  ด าเกลี้ยง  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๒. นางลมัย  รัตนมณ ี   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๓. นางปรียา  บุญให้ผล   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๔. นางฤดี  ทองเน้ือห้า   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๕. นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย ์  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๖. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๗. นางสาวกาญจนา  คงชนะ  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๘. นางณัฐวดี  แสงป้อม   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๒๙. นางอาทิตยา   เจ้ยทอง  คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓๐.นางจิตติมา   จู้ทิ่น   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓๑.นางบุษบา   สุทธิมาศ   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓๒. คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียน   ผู้ช่วย  

๓๓. นางนัชพร   ก าเนิดรักษา  คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๒.๕ ฝ่ำยจัดเตรียมกำรเจิมหนังสือ มีหน้าที่ด าเนินการจัดเตรียมหนังสือส าคัญ แป้งหอม และอุปกรณ์
ส าหรับพิธีการเจิมหนังสือให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ประกอบด้วย 

 ๑. นางรัจนา   ประจักษ์วงศ ์  ครู     หัวหน้า 
 ๒. นางฐิรกานต์  สุขยา       คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 

๒.๖ ฝ่ำยพธิีกร มีหน้าที่ด าเนินการจัดพิธีการและควบคุมให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดย
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย 

 ๑. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย   ครู     หัวหน้า 
 ๒. นักเรียนงานประชาสัมพันธ์       นักเรียน   ผู้ช่วย 

๒.๗ ฝ่ำยโสตทศันูปกรณ์  มีหน้าที่   จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องเสียง  เพลง  และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมให้พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย 

๑. นายเศณวี  อ่ าครอง   ครู     หัวหน้า 
๒. นางบุษบา  สุทธิมาศ   คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๒.๘ ฝ่ำยบนัทึกภำพ  มีหน้าที่   บันทึกภาพการท ากิจกรรม  แล้วบันทกึข้อมูลลงแผ่นซีดีมอบให้
เลขานุการ    การจัดกิจกรรมเพื่อประกอบการรายงานผลการจัดกิจกรรม     ประกอบด้วย 

๑. นายกิจศักดิ์   ชูศร ี   คร ู   หัวหน้า 
๒. คณะกรรมการนักเรียน   นักเรียน   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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          ๒.๙  ฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ ส ารวจสรุปจ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ออกแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน เก็บข้อมูล และสรุปผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวรัติยา   ทองสีนุช  คร ู   หัวหน้า 
  ๒. นางศุภณัฏฐ์   สิริกาญจน ์  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๓. นางอัฉราภรณ์   คงแป้น  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๔. นางบุษบา   สุทธิมาศ   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวสุภาพร   มณีโชติ  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๖. นางกรณ์ภัสสรณ ์ สขุรุ่งเรือง  คร ู   ผู้ช่วย  
  ๗. นางฐิรกานต์   สุขยา   คร ู   ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุย้  คร ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

         ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดประสิทธิผลตอ่ราชการ 
 

สั่ง    ณ  วันที ่   ๒๔   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ก ำหนดกำร 

กำรจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่   ๓๐    กรกฎำคม   ๒๕๖๓ 

ณ   หอประชุมควนกรด   โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
.................................................................... 

เวลำ   ๐๗.๐๐  น. - ครูที่ปรึกษาประจ าชั้น นักเรียน ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
   เขตพ้ืนที่รับผิดชอบประจ า 

เวลำ   ๐๗.๔๐  น. - กิจกรรมหน้าเสาธง จัดที่หอประชุมควนกรด ครู นักเรียน  
  บุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ทุกท่าน พรอ้มกัน ณ หอประชุมควนกรด  

เวลำ   ๐๘.๓๐  น. พิธีการไหว้ครู 
- ประธานในพิธีมาถึงสถานที่ประกอบพิธี (เพลงมหาฤกษ์) 

   - ประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนนักเรยีนน าสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนนักเรยีนกล่าวน าบทไหว้ครู นักเรียนกล่าวค าไหว้ครูพร้อมกัน 

  และกล่าวค าปฏิญาณ 
   - ตัวแทนนักเรยีนน าพานมาไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย /นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  (เพลงสาธุการ) 
- นักเรียนทกุคนกราบครูพร้อมกัน 
- ชุดร าอวยพร 

   - ประธานเจิมหนังสือ  / และให้โอวาท 

เวลำ  ๐๙.๒๐  น. นักเรียนเข้ำเรียนตำมปกติในคำบเรียนที่ ๒ 
 
* กำรแต่งกำยของครู       ชุดเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำก ี/ 

   นักเรียนชดุเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ก ำหนดกำรซอ้มพิธีไหว้ครู  วันพุธที่  ๒๙   กรกฎำคม   ๒๕๖๓ 
    เวลำ  ๑๔.๕๐ – ๑๕.๕๐ น.  

 
 
 

หมำยเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 

 


