
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 39 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2559 
……………………………………………………………………………… 

 

 ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษาและแนะน า เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ 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 - จัดล าดับพิธีการและขั้นตอนต่างๆ 
  - เป็นพิธีกรในพิธี 
  - จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  3. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  4. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  5. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  6. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู      ผู้ช่วย 
  7. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวาสนา  ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
 
 
 
 

/3. คณะกรรมการ 

 



 
 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน 
 มีหน้ำที่ - ควบคุม ก ากับนักเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ดูแลนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรม ให้เป็นระเบียบจนเสร็จกิจกรรม 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ม.1/1 
  3. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง   ม.1/2 
  4. นายเอนก  นันทรากร คร ู    ม.1/3 
  5. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ม.1/4 
  6. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ม.2/1 
  7. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ม.2/2 
  8. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ม.2/3 
  9. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ม.2/4 
  10. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู    ม.3/1 
  11. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู    ม.3/2 
  12. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ม.3/3 
  13. นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู    ม.3/4 
  14. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย  ม.4/1 
  15. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน  ม.4/2 
  16. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ม.5/1 
  17. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู    ม.5/2 
  18. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ม.6/1 
  19. นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ม.6/2 
  20. นางสาวกมลรัตน์ จิตบรรจง นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  21. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  22. นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  23. นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  24. นายอภิสิทธิ์  สมมาก  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  25. นายวาสนา  ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  26. นายสมพงษ์  ดีรัมย์  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  27. นางสาวอัจฉรา ไวยวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
  28. นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกสอน   ผู้ช่วย 
 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
 มีหน้ำที่ - จัดสถานที่พร้อมตกแต่งเวที 
  - จัดโต๊ะหมู่บูชา 
  - จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณในการจัดงาน และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

/ ประกอบด้วย 



 
 ประกอบด้วย 
  1. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  4. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  6. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  7. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู      ผู้ช่วย 
  8. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู      ผู้ช่วย 
  9. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง      ผู้ช่วย 
  10. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย 
  11. นางสาวกมลรัตน์ จิตบรรจง นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
  12. นางสาวอัจฉรา ไวยวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
  13. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
  14. นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
  15. นายอภิสิทธิ์  สมมาก  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
 

 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพระสงฆ์ 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมอาสนะ บาตรน้ ามนต์ ปิ่นโตฯ 
  - ดูแลปรนนิบัติพระสงฆ์ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  3. นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู      ผู้ช่วย 
  4. นายเอนก  นันทรากร คร ู      ผู้ช่วย 
  5. นายสมพงษ์  ดีรัมย์  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
  6. นางสาวอัจฉรา ไวยวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
 

 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องเสียง 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมพร้อมไมโครโฟนตามจุดต่างๆ 
  - ด าเนินการเปิดเครื่องเสียงตามล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  2. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  3. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
  4. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  5. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู      ผู้ช่วย 
 
 
 

/6. นางสาวอรนุช 



  6. นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  7. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย 
  8. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน    ผู้ช่วย 
  9. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย 
  10. นายวาสนา  ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
  11. นายนิพนธ์  บดีรัฐ  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
  12. นายวรกร  เรืองอ าพร นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
 

 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมกำรแสดง 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนซ้อมการแสดงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามจนเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  3. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
 

 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม 
 มีหน้ำที่ - ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 
  - รวบรวมภาพให้ฝ่ายเอกสารและประเมินผล เพื่อสรุปและรายงานโครงการฯ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  2. นายเอนก  นันทรากร คร ู      ผู้ช่วย 
  3. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย 
  4. นายนิพนธ์  บดีรัฐ  นักศึกษาฝึกสอน     ผู้ช่วย 
 

 10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
 มีหน้ำที่ - เตรียมเอกสารประเมิน 
  - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 
  - จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาจีน    ผู้ช่วย 
  4. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย 
  5. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน   ผู้ช่วย 
 

  
  



ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ หากมี
อุปสรรคปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ให้เป็นประโยชน์และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  9  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 
 

 
(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 


