
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 11 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอ ำลำสถำบันและพิธีมอบใบประกำศนียบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
……………………………………………………………………………… 

 
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ซึ่งจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ในแต่ 
ละปีจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดงานเพื่อแสดงความ
ยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศนียบัตรการศึกษาภาคบังคับ โดยในปีการศึกษา 2558 
ก าหนดจัดงานอ าลาสถาบันให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และพิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรกมำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ อาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
     วัตถุประสงค์ 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  4. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
  5. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  6. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

 2. ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
 มีหน้ำที่ - จัดสถานที่ จัดซุ้มส าหรับถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในวันอ าลา 
     สถาบันและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร  
 ประกอบด้วย 
  1. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้า 
  2. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ผู้ช่วย 
  3. นายอรรณพ  บ่อน้อย  ผู้ช่วย 
  4. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ผู้ช่วย 
  5. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ผู้ช่วย 
  6. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วย 
  7. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ผู้ช่วย 
  8. นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ช่วย 
 
 
 

/9. นางจุฑารัตน์ 

 



  9. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ผู้ช่วย 
  10. นางสาวสุภาพร คมข า  ผู้ช่วย 
  11. นายอรรถพรรณ วีรมหาเศรษฐ์ ผู้ช่วย 
  12. นางสาวน้ าผึ้ง พนิกร  ผู้ช่วย 
  13. นางสาวโสรยา สุวารี  ผู้ช่วย 
  14. นางสาวพิลาวรรณ หนูวงศ ์  ผู้ช่วย 
  15. นางสาวปภัสรา หล้าร้อง  ผู้ช่วย   
  16. นายอุดมศักดิ์ แสงอรุณ ผู้ช่วย 
  17. นางสาวเต็มศิริ ประกอบแสง ผู้ช่วย 
  18. นายสมจิต  แซ่ซี  ผู้ช่วย 
  19. นายภูกฤษ  สีค าชอน ผู้ช่วย 
  20. นางสาวจิราพร จันทร์ศิริ ผู้ช่วย 
  21. นางสาววิไลลักษณ์ ป้อมภู่  ผู้ช่วย 
  22. นางสาวพักตร์เพ็ญ อ้นเก้  ผู้ช่วย 
  23. นางสาวลัดดาวัลย์ ชูราศี  ผู้ช่วย 
  24. นางสาวกรรณิการ์ ดงบัง  ผู้ช่วย 
  25. นายวรกิตติ์  หงษ์สา  ผู้ช่วย 
  26. นายจิรพงศ์  ครุธอินทร์ ผู้ช่วย 
  27. นางสาวภัคพิชญา สีเขียว  ผู้ช่วย 
  28. นางสาวรัชดาภรณ์ ยอดฉัตร  ผู้ช่วย 
  29. นางสาวโยธาณัฐ อุปคุต  ผู้ช่วย 
  30. นายสมหมาย ศรชัย  ผู้ช่วย 
  31. นายสมชาย  ศรีอุดม  ผู้ช่วย 
  32. นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ ผู้ช่วย 
 

 3. ฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องเสียง 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมเครื่องเสียงเพ่ือใช้ในงานอ าลาสถาบัน วันซ้อม และวันมอบใบประกาศนียบัตร ณ  
     โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 ประกอบด้วย 
  1. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  หัวหน้า 
  2. นายสมหมาย  ศรชัย  ผู้ช่วย 
  3. นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ ผู้ช่วย 
 

 4. ฝ่ำยบันทึกภำพและจัดท ำวีดีทัศน์ 
 มีหน้ำที่ - ท าวีดีทัศน์น าเสนอในกิจกรรมวันอ าลาสถาบัน และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมในงานอ าลา 
     สถาบันและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
 ประกอบด้วย 
  1. นายเอนก  นันทรากร หัวหน้า 
  2. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ผู้ช่วย 
 

/5. ฝ่ายควบคุมนักเรียน 



 5. ฝ่ำยควบคุมนักเรียน 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอ าลาสถาบัน 
  - ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีซ้อม/พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
    ตามก าหนดการ 
 ประกอบด้วย 
  1. นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้า 
  2. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ผู้ช่วย 
  3. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วย 
  4. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ผู้ช่วย 
  5. นายเอนก  นันทรากร ผู้ช่วย 
  6. นายคณวรา  สิละบุตร ผู้ช่วย 
  7. นายวัชโรทร  ทิมแหง  ผู้ช่วย 
  8. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ผู้ช่วย 
  9. นายอรรณพ  บ่อน้อย  ผู้ช่วย 
  10. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ผู้ช่วย 
  11. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  ผู้ช่วย    
  12. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ผู้ช่วย 
 

 6. ฝ่ำยจัดเตรียมรำยชื่อนักเรียน และใบประกำศนียบัตรและระเบียนแสดงผลกำรเรียน 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมรายชื่อ นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ใบลงทะเบียน และใบประกาศนียบัตรการส าเร็จ 

   การศึกษาภาคบังคับ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้เรียบร้อยครบถ้วนตามจ านวน   
   ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ประกอบด้วย 
  1. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว หัวหน้า 
  2. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวสุภาพร คมข า  ผู้ช่วย 
  5. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล ผู้ช่วย 
  

 7. ฝ่ำยรับลงทะเบียน 
 มีหน้ำที่ - รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ารับใบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
        ของโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 ประกอบด้วย 
  1. นางนาตยา  ฤทธิธรรม หัวหน้า 
  2. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ผู้ช่วย 
  3. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ผู้ช่วย 
 

 8. ฝ่ำยพิธีกำร 
 มีหน้ำที่ - จัดล าดับพิธีการวันอ าลาสถาบัน และจัดล าดับผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือรับใบประกาศนียบัตร  

  จัดเตรียมพิธีผูกขวัญในวันอ าลาสถาบัน และล าดับพิธีการการมอบใบประกาศนียบัตร 
 

/ประกอบด้วย 



 ประกอบด้วย 
  1. นางอังคณา  พ่ึงพัก  หัวหน้า 
  2. นายแดนชัย  วงค์เวียน ผู้ช่วย 
  3. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ผู้ช่วย 
  4. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล ผู้ช่วย 
  5. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  ผู้ช่วย 
 

 8.1 พิธีกรวันอ ำลำสถำนบันและพิธีกรกลำงวันมอบใบประกำศนียบัตร 
 ประกอบด้วย 
  1. นายคณวรา  สิละบุตร หัวหน้า    
  2. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วย 
 8.2 พิธีกรอ่ำนรำยช่ือวันฝึกซ้อมและวันมอบใบประกำศนียบัตร (วันที่ 16 และ 18 มีนำคม 2559) 
 ประกอบด้วย 
  1. นางอังคณา  พ่ึงพัก  หัวหน้า 
  2. นายบวงสวง  น้อมเศียร ผู้ช่วย 
 

 9. ฝ่ำยจัดเตรียมของที่ระลึก/อำหำรว่ำง 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมอาหารว่างในวันอ าลาสถาบัน 
  - จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในวันมอบใบประกาศนียบัตร 
 ประกอบด้วย  
  1. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  หัวหน้า  
  2. นางสาวอรนุช  เพียลาด  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวสุภาพร คมข า  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ผู้ช่วย 
 

 10. ฝ่ำยต้อนรับ 
 มีหน้ำที่ - ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในวันงานมอบใบประกาศนียบัตร (18 มีนาคม 2559) 
 ประกอบด้วย 
  1. นางกรวิพา  ส าโรง  หัวหน้า 
  2. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ผู้ช่วย 
  3. นายวัชโรทร  ทิมแหง  ผู้ช่วย 
  4. นายแดนชัย  วงค์เวียน ผู้ช่วย 
  5. นายรณชัย  บุญประจวบ ผู้ช่วย 
  6. นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ช่วย 
  7. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ผู้ช่วย 
 

 11. ฝ่ำยปรนนิบัติพระ 
 มีหน้ำที่ - นิมนต์พระ รับ-ส่งพระ และปรนนิบัติดูแลพระสงฆ์ 
 ประกอบด้วย 
  1. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก หัวหน้า 
 

/2. นายฉัตรชัย 



  2. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ผู้ช่วย 
 

 12. ฝ่ำยจัดระเบียบกำรจรำจรภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
 มีหน้ำที่ - อ านวยความสะดวกในการจราจรและท่ีจอดรถแก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันมอบใบประกาศนียบัตร 

  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ประกอบด้วย 
  1. นายอรรณพ  บ่อน้อย  หัวหน้า 
  2. นักศึกษาวิชาทหาร   ผู้ช่วย 
 

 13. ฝ่ำยสรุปและประเมินผลโครงกำร 
 มีหน้ำที่ - สรุปโครงการ ประเมินผล และรายงาน 
 ประกอบด้วย 
  1. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้า 
  2. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ช่วย 
  3. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ผู้ช่วย 
  4. นายเอนก  นันทรากร ผู้ช่วย 
  5. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ผู้ช่วย 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคอ่ืนใดที่อาจจะเกิดขึ้น 
ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

สั่ง  ณ  วันที่  26 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
   
   
 
  


