
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 2/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสุนทรียภำพทำงด้ำนศิลปะ และนันทนำกำร 
.................................................................... 

 
 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ และนันทนาการ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจกล้าแสดงออก มีความซาบซึง้ในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และ
นันทนาการ และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ และนันทนาการ ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูและคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
    ปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวสุชีลา  อภัยราช  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  2.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร  กรรมการ 
  4.นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
  5.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
  6.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  กรรมการเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
 มีหน้ำที่ - จัดล าดับพิธีการและขั้นตอนต่างๆ 
  - เป็นพิธีกรในพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู            หัวหน้า 
  2. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  3. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย   ผู้ช่วย 
 

 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยของขวัญ 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมท าฉลากและแจกรางวัลให้นักเรียน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  5. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู     ผู้ช่วย 
  6. นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 

 



  7. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  8. นางสาวอัจฉรา ไวยวุฒน์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  9. นางสาววาสนา ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  10. นางสาวศศิวิมล ศรีนวล  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  11. นางสาวลักขณา ทองตลุง  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  12. นางสาวพรพิกุล ใจศิริ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมอาหารว่างและน้ าให้คณะครู 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  3. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู     ผู้ช่วย 
  5. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน   ผู้ช่วย 
  6. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  7. นางสาวประสงค์  คู่ควร  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย 
  8. นายนิพนธ์  บดรีัฐ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  9. นายกมลรัตน์  จิตบรรจง นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  10. นายวรกร  เรืองอัมพร นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  11. นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  12. นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  13. นางสาวลักขณา ทองตลุง  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  14. นางสาวพรพิกุล ใจศิริ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  15. นายสมพงษ์  ดีรัมย์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  16. นายอภิสิทธิ ์ สมมาก  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  17. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  18. นางสาวลลิตา พันธ์ศรี  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  19. นางสาวจันทิมา ฉันทะมิตร นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 

 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 
 มีหน้ำที่ -จัดเตรียมน้ าดื่มและอาหารว่างไว้บริการผู้เข้าร่วมงาน 
  -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู       ผู้ช่วย 
 

 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมก ากับนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม 
  - ดูแลนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรมให้เป็นระเบียบจนเสร็จกิจกรรม 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



 ประกอบด้วย 
  1. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
  2. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  5. นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  6. นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  7. นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ           ผูช้่วย 
  8. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  9. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  10. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู     ผู้ช่วย 
  11. นายเอนก  นันทรากร คร ู     ผู้ช่วย 
  12. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     ผู้ช่วย 
  13. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู     ผู้ช่วย 
  14. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู     ผู้ช่วย 
  15. นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู     ผู้ช่วย 
  16. นางจุฑารัตน์ ศรีค า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  17. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  18. Mr.Edugu Julius Edugu  ครูต่างชาติ    ผู้ช่วย 
  19. Mr.lan Nathamiel Rogan  ครูต่างชาติ    ผู้ช่วย 
 

 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที ่
 มีหน้ำที่ - จัดโต๊ะเครื่องเสียง ไมค์ 
  - จับผ้าตกแต่งหน้าเวทีและเก็บของหลังเสร็จพิธี 
  - จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณในการจัดงาน และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  3. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  4. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
  5. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  6. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  7. นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู     ผู้ช่วย 
  8. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  9. นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
  10. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  11. นางสาวอัจฉรา ไวยวุฒน์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  12. นางสาววาสนา ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  13. นางสาวศศิวิมล ศรีนวล  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  14. นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 



  15. นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  16. นางสาวลักขณา ทองตลุง  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  17. นางสาวพรพิมล ใจศิริ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  18. นายสมพงษ์  ดีรัมย์  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  19. นายอภิสิทธิ ์ สมมาก  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  20. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  21. นายสมหมาย ศรชัย  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  22. นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  23. นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
  24. นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 

 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม 
 มีหน้ำที่ - ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 
  - รวบรวมภาพให้ฝ่ายเอกสารและประเมินผล เพื่อสรุปและรายงานโครงการฯ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ         หัวหน้า 
  2. นายอเนก  นันทรากร คร ู     ผู้ช่วย 
  3. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
  4. นายนิพนธ์  บดีรัฐ  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
  5. นายวรกร  เรืองอัมพร นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 

 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง 
 มีหน้ำที่ - ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมนันทนาการดนตรีสากล การแสดงให้เป็นไปตาม 
                      วัตถุประสงค์ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้า 
  2. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
  3. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     ผู้ช่วย 
  4. นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้างภาษาไทย   ผู้ช่วย 
  5. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 

 10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องเสียง 
 มีหน้ำที่ - 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 
 
 



 11. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
 มีหน้ำที่ - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลงาน 
  - จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง           หัวหน้า 
  2. นางสาวสุภาพ  คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน   ผู้ช่วย 
  3. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน   ผู้ช่วย 
  4. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
  5. นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลการสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน 
 

สั่ง  ณ  วันที่  10 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

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

    
 
   
 


