
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 36 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ (กิจกรรมวันเข้ำพรรษำ) ประจ ำปี 2559 
……………………………………………………………………………… 

 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จะด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) ประจ าปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้า
ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
ให้ด ารงอยู่สืบไป 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดงานโครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษาและแนะน า เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) ประจ าปี 2559 
  - ก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  4. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  5. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
  6. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมงาน ด าเนินงานโครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) 
    ประจ าปี 2559  
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
  2. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  3. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  4. นายคณวรา  สิละบุตร ครู      ผู้ช่วย 
  5. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู     ผู้ช่วย 
 

/3. คณะกรรมการฝ่าย 

 



 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษำ 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมหาวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งเทียนพรรษา และตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษาให้สวยงาม 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
  2. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  5. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู     ผู้ช่วย 
  6. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     ผู้ช่วย 
  7. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  8. นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  9. นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  10. นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  11. นายกมลรัตน์ จิตบรรจง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน “วงโยธวำทิต” 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียน “วงโยธวาทิต” เข้าร่วมซ้อมกิจกรรมฯ 
    และร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
  2. นายกฤษณะ  ยิ้มลึก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
 

 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน “ถือป้ำยโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์)” 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมกับกับดูแลนักเรียน ให้เข้าร่วมซ้อมกิจกรรมฯ และร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา 
    ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายคณวรา  สิละบุตร ครธ 
 

 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแล “นักเรียนถือผ้ำอำบน้ ำฝน” 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียม และควบคุมดูแลนักเรียนเดินขบวนซ้อมเข้าร่วมกิจกรรมฯ และร่วมเดินขบวนแห่
    เทียนพรรษา 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู            หัวหน้า 
  2. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 

/7. คณะกรรมการฝ่ายดูแล 



 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควบคุมและฝึกซ้อมกำรแสดง “ขบวนนำงร ำ” 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนที่เป็นนางร าซ้อมเข้าร่วมกิจกรรมฯ และร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา 
    ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
  2. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  6. นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู     ผู้ช่วย 
  7. นายอเนก  นันทรากร คร ู     ผู้ช่วย 
  8. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  9. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 

 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแล “นักแสดงผีตำโขน” 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนซ้อมเข้าร่วมกิจกรรมฯ และร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา 
    ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  

 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแล “นักเรียนแต่งชุดแฟนซี” 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนซ้อมเข้าร่วมกิจกรรมฯ และร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา 
    ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  

 10. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน “นักเรียนแต่งกำยชุดผ้ำไทย” 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนซ้อมเข้าร่วมกิจกรรมฯ และร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา 
    ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  3. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 
 

/11. คณะกรรมการจัดการ 



 11. คณะกรรมกำรจัดกำรแต่งหน้ำและแต่งกำยนักแสดงร่วมขบวนแห่ 
 มีหน้ำที่ - แต่งหน้า+ท าผมนักแสดง เวลา 03.00 น. 
  - แต่งกายนักแสดง 
  - จัดเตรียมความพร้อมของนักแสดงให้แล้วเสร็จ 
 ประกอบด้วย 
  1. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน   ผู้ช่วย 
  6. นางสาวอัจฉรา ไวยวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  7. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวพนิดา  วนาไพศาล นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  9. นายวัชโรทร  ทิมแหง  ครู      ผู้ช่วย 
  10. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     ผู้ช่วย 
 

 12. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมระบบเครื่องเสียง 
 มีหน้ำที่ - ติดตั้งเครื่องเสียงที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
  - ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นักเรียน 3 คน        ผู้ช่วย 
 

 13. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
 มีหน้ำที่ - ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรมโครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรวันเข้าพรรษา) 
  - ถ่ายวีดีโอกิจกรรมโครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     ผู้ช่วย 
 

 14. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
 มีหน้ำที่ - เตรียมเอกสารการประเมิน 
  - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 
  - จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/ ประกอบด้วย 



 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู            หัวหน้า 
  2. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  3. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ 
หากมีอุปสรรคปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นประโยชน์และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ คณะครูแต่งกำยชุดผ้ำไทยสีม่วง 
 
 
  
 
 
 
  
 
 


