
      
 

      
        

 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 27 /2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 
............................................ 

 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ก าหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2559 ใน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน เป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
อ่อนน้อมถ่อมตน มีความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ อีกท้ังยังเป็นสิริมงคลให้แก่นักเรียนที่มาร่วม
พิธีอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 1.คณะกรรมการอ านวยการ 
              มีหน้าที่ - ให้ค าปรึกษาและแนะน า เกี่ยวกับการจัดพิธีไหว้ครู 
 - ก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
              ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุชีลา อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2. นางอังคณา พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 4. นายฉัตรชัย ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 5. นายแดนชัย วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
 6. นางณัฐณิชา กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 2.คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  มีหน้าที่ - จัดล าดับพิธีการไหว้ครู 
   - พิธีการไหว้ครู 
   - จัดเตรียมโต๊ะและอุปกรณ์เครื่องมือ หนังสือที่จะเจิมในพิธีไหว้ครู 
   - จัดเตรียมนักเรียนรับพรานดอกไม้ 
   - จัดเตรียมและฝึกซ้อม ตัวแทนนักเรียนกล่าวค าไหว้ครู ค าปฏิญาณ 
   - ฝึกซ้อมการค านับและถอนสายบัวให้กับนักเรียน 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นางอังคณา พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   2. นายสุทธิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   3. นายบวงสวง น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   4. นายแดนชัย วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
   5. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
   6. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
   7. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
   8. นางเพชรดา แนบเนียน ครู     ผู้ช่วย 
   9. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู    ผู้ช่วย  
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   10. นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย  ผู้ช่วย 
   11. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน  ผู้ช่วย 
   12. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน  ผู้ช่วย 
 12. นางสาวอัจฉรา ไวยุวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
 13. นางสาววาสนา ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
 14. นายกฤษณะ ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอนดนตรีศึกษา ผู้ช่วย 
 15. นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา  นักศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษา ผู้ช่วย 
 16. นายวรกร เรืองอัมพร นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 
 17. นายนิพนธ์ บดีรัฐ  นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วย 
 18. นางสาวปณิตตรา ดวงอุปะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาไทย ผู้ช่วย 
 19. นางสาวชิดชนก จันทร์เลิศทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาไทย ผู้ช่วย 
 20. นางสาวณัฐกานต์ ค าเมฆ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาไทย ผู้ช่วย 
 21. นางสาวรัตนาภรณ์ สุริวงศ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีน  ผู้ช่วย 
 22. นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีน  ผู้ช่วย 
 23. นางสาวชุติมา      สมทรัพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีน  ผู้ช่วย  
 

 3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 มีหน้าที ่– จัดเตรียมล าดับขั้นตอนพิธี 
          - คัดเลือกและฝึกซ้อมนักเรียน 
              - เป็นพิธีกรในพิธี 
 ประกอบด้วย 
         1.นายคณวรา สิละบุตร คร ู     
     2.นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย 
 

 4.คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน 
    มีหน้าที ่- ควบคุม ก ากับนักเรียน ให้เข้าร่วมพิธีซ้อม และพิธีไหว้ครู 
     - ดูแลนักเรียนด าเนินการพิธีซ้อม และพิธีไหว้ครู ให้เป็นระเบียบจนเสร็จพิธี 
     - จัดแถวนั่งให้กับนักเรียนในพิธีซ้อมและพิธีไหว้ครู 
     - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
   ประกอบด้วย 
  1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นายสุทธิ            มีขันหมาก    ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางจุฑารัตน์       ศรีค า          ครูอัตราจ้าง 
  3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นายอเนก           นันทรากร     ครู  
  4.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวละเอียด  บดีรัฐ          ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  5.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ         คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 
  6.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นางทัตฌา  ไชยศรีษะ       คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ  
  7.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นายรณชัย          บุญประจวบ   คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 
  8.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นายศุภณัฐ          ดิลกคุณธรรม  คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
          ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร   ยาแก้ว            ครูอัตราจ้าง  
  9.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวกรรณิกา   ทองอาจ         ครู  
  10.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายวัชโรทร   ทิมแหง           ครู  
  11.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางนาตยา   ฤทธิธรรม        คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
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  12.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นายอรรณพ   บ่อน้อย คร ู 
  13.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวปณัฏฐา  พ่ึงพัก            ครูอัตราจ้างภาษาไทย 
  14.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวสุภาพ   คมข า            ครูอัตราจ้างภาษาจีน  
  15.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางอังคณา   พ่ึงพัก            ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  16.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นายคณวรา   สิละบุตร         ครู  
  17.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นายฉัตรชัย   ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
                     18.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางกรวิพา       ส าโรง            ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

 5.คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
  มีหน้าที่ - จัดสถานที่พร้อมตกแต่งเวทีไหว้ครู 
   - จัดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะพานดอกไม้ธูปเทียน 
   - ป้ายชื่อพิธีไหว้ครู 
   - ดูแลการท าความสะอาดบริเวณท่ัวไปในการจัดงาน และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นายฉัตรชัย ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
   2. นางนาตยา ฤทธิธรรม  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   3. นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
   5. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
   6. นายวัชโรทร ทิมแหง  ครู      ผู้ช่วย 
   7. นายคณวรา สิละบุตร  ครู      ผู้ช่วย 
   8. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ  ครู      ผู้ช่วย 
   9. นางเพชรดา แนบเนียน  ครู      ผู้ช่วย 
   10. นางสาวอรนุช เพียลาด  ครู      ผู้ช่วย 
   11. นางศรีนวล ประเสริฐสุวรรณ  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
   12. นางสอาด เงินทอง  นักการภารโรง     ผู้ช่วย 
   13. นายอภิสิทธิ์    สมมาก   นักศึกษาฝึกสอนพลศึกษา   ผู้ช่วย 
   14. นายสมพงษ์    ดีรัมย์   นักศึกษาฝึกสอนพลศึกษา   ผู้ช่วย 
   15. นายกมลรัตน์  จิตบรรจง     นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์      ผู้ช่วย 
   16. นางสาวนภัสวรรณ ชอบธรรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
   17. นางสาวพนิดา    เอ่ียมสอาด   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
   18. นางสาวณัฐธิดา   จันทรป์้อง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
   19. นางสาวทอฝัน โฆษชุณหนันท์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีน ผู้ช่วย 
   20. นางสาวอัญลักษณ์  ใจมา        นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีน  ผู้ช่วย 
   21. นางสาวภัสดี     ภูกองไชย       นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
   22. นางสาวตวงทอง  ประมวลสุข   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังคมศึกษา ผู้ช่วย 
   23. นางสาวอมิตตา    ทรัพย์เจริญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สังคมศึกษา ผู้ช่วย 
   24. นางสาวก าไลทิพย์  อุปธรรม     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
   25. นางสาวชุติมา     ค าบรรลือ     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย 
   26. นายณัฐพล        ศรีแสงทรัพย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 
   27. นายกิตศักดิ์       ค าเมฆ         นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 
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   28. นายณัฐพล       เขตวิทย์      นักศึกษาฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย 
   29. นายนิรุตต ์    อ่ิมปั้น     นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์   ผู้ช่วย 
   30. นายอานุภาพ คงบุญพัฒนาภรณ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์  ผู้ช่วย 
 

 6.คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมร้องเพลง 
  มีหน้าที่ - ฝึกซ้อมร้องเพลง “พระคุณที่สาม” 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นายสุทธ ิ มีขันหมาก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
   2. นายกฤษณะ ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอนดนตรีศึกษา   ผู้ช่วย 
   3. นายชนัฎพล หาพุทธา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดนตรีศึกษา  ผู้ช่วย 
   4. นายพจน์พงศ์ สิทธิเขตรการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ดนตรีศึกษา ผู้ช่วย  
 

 7.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง 
  มีหน้าที่ - ติดตั้งเครื่องเสียงใช้ในพิธีการไหว้ครู ในอาคารอเนกประสงค์ 
   - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดี 
   - ติดตั้งไมค์ส าหรับพิธีการจ านวน 3 จุด 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   หัวหน้า 
   2. นายอรรณพ บ่อน้อย ครู      ผู้ช่วย 
   3. นายสมหมาย ศรชัย นักการภารโรง     ผู้ช่วย 
 

 8.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม 
  มีหน้าที่ - ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมไหว้ครู 
   - ถ่ายวีดีโอกิจกรรมไหว้ครู 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   หัวหน้า 
   2. นายเอนก นันทรากร ครู      ผู้ช่วย 
   3. นางสาวพัชนี มณีวงษ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย 
   4. นางอภิตรา เชาว์วิเศษโกมล  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย 
   5. นางสาวศศิวิมล ศรีนวล นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
   6. นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข  นักศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษา   ผู้ช่วย 
   7. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์ นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์   ผู้ช่วย 
 

 9.คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
  มีหน้าที่ - เตรียมเอกสารการประเมิน 
   - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 
   - จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ 
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   1. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ  ครู      หัวหน้า 
   2. นางเพชรดา แนบเนียน   ครู      ผู้ช่วย  
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   3. นางสาวอรนุช เพียลาด   ครู      ผู้ช่วย 
   4. นางสาวพัชนี มณีวงษ์   เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย  
   5. นางอภิตรา เชาว์วิเศษโกมล  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ หากมีอุปสรรค
ปัญหาใดที่อาจจะเกิดข้ึน ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นประโยชน์
และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 
 
       (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
    
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


