
 
 
   
 
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 12/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีวันรับใบประกาศนียบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559  
.................................................................... 

 
 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ซึ่งจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ในแต่ละปีจะมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ และเป็นปีแรกที่มีนักเรียนส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนก าหนดให้มีการจัดงานเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
โดยในปีการศึกษา 2559 ก าหนดจัดงานอ าลาสถาบันให้แก่นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 
และจัดกิจกรรมวันรับใบประกาศนียบัตร ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันรับใบ
ประกาศนียบัตร ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 มีหน้าที่ - ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูและคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวสุชีลา  อภัยราช  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
  2.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   
  4.นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  
  5.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  6.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   
 

 2. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 มีหน้าที่ - จัดโต๊ะเครื่องเสียง ไมค์ 
  - จับผ้าตกแต่งหน้าเวทีและเก็บของหลังเสร็จพิธี 
  - จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณในการจัดงาน และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  4.นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  5.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  6.นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  7.นายคณวรา  สิละบุตร คร ู    ผู้ช่วย 
  8.นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู    ผู้ช่วย 
  9.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู    ผู้ช่วย 
  10.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
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  11.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  12.ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  13.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  14.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  15.นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  16.นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
   

 3. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 มีหน้าที่ - จัดเตรียมอาหารว่างและน้ าให้คณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติและคณะครู 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  2.นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู    ผู้ช่วย 
  3.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  4.นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  5.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน  ผู้ช่วย 
 

 4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
 มีหน้าที่ -จัดเตรียมน้ าดื่มและอาหารว่างไว้บริการผู้เข้าร่วมงาน 
  -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
  1.นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2.นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3.นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  4.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  5.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  6.นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  7.นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู    ผู้ช่วย 
  8.นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  9.นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
 

 5. คณะกรรมการฝ่ายพระสงฆ์ 
 มีหน้าที่ - จัดเตรียมอาสนะ บาตรน้ ามนต์ฯ 
  - ดูแลปรนนิบัติพระสงฆ์ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2.นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู    ผู้ช่วย 
  3.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  4.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
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 6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรกลาง 
 มีหน้าที่ - จัดล าดับพิธีการและขั้นตอนต่างๆ 
  - เป็นพิธีกรกลางพิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
  - จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     
  2.นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย 
 

 7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรอ่านรายช่ือนักเรียน 
 มีหน้าที่ - จัดล าดับพิธีการและขั้นตอนต่างๆ 
  - เป็นพิธีกรอ่านรายชื่อนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตร 
  - จัดเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
  2.นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

 8. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน 
 มีหน้าที่ - ควบคุม ก ากับนักเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ดูแลนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรม ให้เป็นระเบียบจนเสร็จกิจกรรม 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  1.นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  4.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  5.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู    ผู้ช่วย 
 

 9. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม 
 มีหน้าที่ - ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 
  - รวบรวมภาพให้ฝ่ายเอกสารและประเมินผล เพื่อสรุปและรายงานโครงการฯ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นายเอนก  นันทรากร คร ู     ผู้ช่วย 
  3. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
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 9. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง 
 มีหน้าที่ - จัดเตรียมเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมพร้อมไมโครโฟนตามจุดต่างๆ  
  - ด าเนินการเปิดเครื่องเสียงตามล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  2. นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  3. นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
 10. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
 มีหน้าที่ - เตรียมเอกสารประเมิน 
  - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 
  - จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
  2.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3.นายเอนก  นันทรากร คร ู    ผู้ช่วย 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน 
 

สั่ง  ณ  วันที่  8 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา     อภัยราช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

    
 
   
 

 

 
 
 
              
 
 
 
 
   
   


