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ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 

ที่  206 / 2556 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ประจ าปีการศึกษา 2556 

********************************************************************************************* 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะจัดงานวันคริสต์มาส  ประจ าปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 ธันวาคม 
2556 นี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษาโดยการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และเพ่ือเป็นการ
เรียนรู้วัฒนธรรมและมีจิตคติที่ดีต่อเจ้าของภาษา  อาศัยอ านาจตามความค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  
6/2546  (ข้อ  2)  ลงวันที่  7  กรกฎาคม   พ.ศ.  2546  เรื่อง  มอบหมายอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ
ลูกจ้าง  โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  นายสุรชัย  พันโสร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย  ประธานกรรมการ 
1.2  นายจ าลอง  ทุ่นทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย รองประธานกรรมการ 
1.3  นายวินิจ    บุญลือ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย กรรมการ 
1.4  นางนิธิวดี  วรเดช รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย กรรมการ 
1.5  นายวรินทร  ภวังวัฒน์   ครู   กรรมการ 
1.6  นางรินทร์ชิสา  ทองพันธ์สกุล  ครู   กรรมการ 
1.7  นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์           ครู   กรรมการ 
1.8  นางสาวบุษณี  บุญสุขเกษม  ครู   กรรมการ 
1.9  นายอ านาจ  ประสมทอง   ครู   กรรมการ 
1.10  นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา  ครู   กรรมการ 
1.11  นางวิมล  อินธิสอน   ครู   กรรมการ 
1.12  นายวีระพันธ์  บุญผง   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
1.13  นายสรายุทธ์  นนทะดี   ครู   กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

1.14  นางดวงแข  ไวยวรรณ์  พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ประสานและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ควบคุม  ดูแลการด าเนินงานให้ 

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
/2.  คณะกรรมการ ... 
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2. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  ประกอบด้วย 
2.1 นายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา   ครู   ประธานกรรมการ 
2.2 นายวีระพันธ์  บุญผง   ครู   กรรมการ 
2.3 นายสุนทร  ประทาน   ครู   กรรมการ 
2.4 นายชัยรัตน์  จบศรี   ครู   กรรมการ 
2.5 นายศรไชย  สุโพธิ์   ครู   กรรมการ 
2.6 นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์   ครู   กรรมการ 
2.7 นายสัมฤทธิ์  นาค า   ครู   กรรมการ 
2.8 นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล      ครู   กรรมการ 
2.9 นายณัฐวุฒิ  บาศรี   ครู   กรรมการ 
2.10  นายสมพร  ทองใบ   ครู   กรรมการ 
2.11  นายสุรัตน์  เย็นเสมอ   ครู   กรรมการ 
2.12  นายจักรพันธ์  ไชยสิทธิ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.13  นายบุญเสริม  เสาว์ปา   พนักงานราชการ  กรรมการ 
2.14  นายอากาศ  ราชรินทร์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
2.15  นางดวงแข  ไวยวรรณ์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
2.16  นายพชร   เกษทอง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
2.17  นายสุดใจ  ศรีสะอาด   ช่างไม้ ชั้น 3  กรรมการ 
2.18  นายบุญครอง  สีละ   นักการภารโรง  กรรมการ 
2.19  นายเมธินา  สารวิทย์   นักการภารโรง  กรรมการ 
2.20  นายสรายุทธ์  นนทะดี   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
2.21  นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง   ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่  เครื่องเสียง  ส าหรับการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
3. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวการ์ตูน (Cosplay)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
3.1  นางประภัสสร  หวังดี   ครู   ประธานกรรมการ 
3.2  นางสาวบุษณี  บุญสุขเกษม  ครู   กรรมการ 
3.3  นายสมยศ โฉมเฉลา  ครู   กรรมการ 
3.4  นางสาวฐิติพรรณ  ค่ าคูณ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
3.5  นายสุริยา  โมคเบ็ญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.6  นางวิริยะดา  จิตพรมมา   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

/ มีหน้าที่ด าเนิน.... 
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มีหน้าที่ ด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวการ์ตูนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
          ตอนต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม 
 
4.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวการ์ตูน (Cosplay)  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
4.1  นางบุษรารัตน์  เชยจันทา  ครู   ประธานกรรมการ 
4.2  นางวิมล  อินธิสอน   ครู   กรรมการ 
4.3  นางทองสวย  บัวใหญ่   ครู   กรรมการ 
4.4  นางสุภาพร  เรือนแก้ว   ครู   กรรมการ 
4.5  นางสาวเดือน  พรมทอง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.6   นายพชร     เกษทอง   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวการ์ตูนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
           ตอนปลาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ยุติธรรม 
 
5. คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

5.1  นางสาวค าสอน  ศรีเพ็ง   ครู   ประธานกรรมการ 
5.2  นางสาวล าดวน  บุญไชย   ครู   กรรมการ 
5.3  นางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแก้ว      ครู   กรรมการ 
5.4  นางสาวทิพวรรณ  สุทธิประภา  ครู   กรรมการ 
5.5  นางสาวสมถวิล  จวงศรี   พนักงานราชการ  กรรมการ 
5.6  นางสาววรรณภา  ทาเทพ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขัน และตัดสินการประกวดวาดภาพ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นไป 
           ด้วยความบริสุทธิ์  ยตุิธรรม 
 
6. คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 

6.1  นายสุนทร  ประทาน   ครู   ประธานกรรมการ 
6.2  นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ   ครู   กรรมการ 
6.3  นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง   ครู   กรรมการ 
6.4  นางสาววรรณภา  สายมาตย์  ครู   กรรมการ 
6.5  นายอนุวัฒน์  สุรวิทย ์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
6.6  นางสาวพัชร์สิตา  วิโรจไพศาลกุล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ด าเนินการจัดการแข่งขัน และตัดสินการประกวดวาดภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ 
                                                                                                          /เป็นไปด้วย...... 
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              เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม 
 
7.  คณะกรรมการตัดสินการจัดบอร์ดวันคริสต์มาส  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 

7.1  นางนันทกานท์  ราชรินทร์  ครู   ประธานกรรมการ 
7.2  นางปรียา  บุญผง   ครู   กรรมการ 
7.3  นางจันทร์เพ็ญ  นิสา   ครู   กรรมการ 
7.4  นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา  ครู   กรรมการ 
7.5  นางสาววไลยลักษฏณ์  รัตนสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ด าเนินการตัดสินการจัดบอร์ด วันคริสต์มาสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
           บริสุทธิ ์ยุติธรรม  
 
8. คณะกรรมการตัดสินการจัดบอร์ดวันคริสต์มาส  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย  

8.1  นางวิไลลักษณ์  ภวังวัฒน์   ครู   ประธานกรรมการ 
8.2  นางยุวนิดา  สายธนู   ครู   กรรมการ 
8.3  นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์   ครู   กรรมการ 
8.4  นางสาวอรนุช  สายทอง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
8.5  นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจนัทร์  พนักงานราชการ  กรรมการ 

  มีหน้าที ่ด าเนินการตัดสินการจัดบอร์ด วันคริสต์มาสระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปด้วยความ 
            เรียบร้อยบริสุทธิ์ ยตุิธรรม 
 
9. คณะกรรมการตัดสินการคัดลายมือภาษาจีน  ประกอบด้วย 

9.1  นางรินทร์ชิสา  ทองพันธ์สกุล  ครู   ประธานกรรมการ 
9.2  นางสาวกาญจน์สุดา  พรมโลก  ครู   กรรมการ 
9.3  นายธันยวัตร  แก้วสุข   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
9.4  นางสาววรรณภา  ทาเทพ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดคัดลายมือภาษาจีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
             บริสุทธิ์  ยุติธรรม 
 
10. คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดท าการ์ดภาษาญี่ปุ่น  ประกอบด้วย 

10.1  นายวรินทร  ภวังวัฒน์   ครู   ประธานกรรมการ 
10.2  นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
10.3  นางสาวสุธางค์รัตน์  โพธิ์งาม     ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
          /10.4  นางวิริยะดา... 
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10.4   นางวิริยะดา  จิตพรมมา  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ด าเนินการจัดการแข่งขันและตัดสินการประกวดจัดท าการ์ดภาษาญี่ปุ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
            บรสิุทธิ์ ยุติธรรม  
 
11.  คณะกรรมการจัดเตรียมรางวัลการประกวด  และการแสดงบนเวที  ประกอบด้วย 

11.1  นางวิไลลักษณ์  ภวังวัฒน์     ครู   ประธานกรรมการ 
11.2  นางสาวกาญจน์สุดา  พรมโลก  ครู   กรรมการ 
11.3  นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์   ครู   กรรมการ 
11.4  นางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแก้ว  ครู   กรรมการ 
11.5  นางสาววรรณภา  สายมาตย์  ครู   กรรมการ 
11.6  นางสาวดวงกมล  แซ่ตั้ง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
11.7  นางสาวพัชร์สิตา  วิโรจไพศาลกุล ครู   กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที ่   จัดเตรียมรางวัลส าหรับการประกวดและการแสดงของกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

12.  คณะกรรมการจัดเตรียมของขวัญวันคริสต์มาสและจับสลาก  ประกอบด้วย 
12.1  นางรินทร์ชิสา  ทองพันธ์สกุล  ครู   ประธานกรรมการ 
12.2  นางบุษรารัตน์  เชยจันทา  ครู   กรรมการ 
12.3  นางสาวทิพวรรณ  สุทธิประภา  ครู   กรรมการ 
12.4  นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา  ครู   กรรมการ 
12.5   นางยุวนิดา  สายธนู   ครู   กรรมการ 
12.6   นางสาวปรียาภรณ์  ผวิจันทร์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
12.7  นายธันยวัตร  แก้วสุข   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมของขวัญ  และด าเนินกิจกรรมการจับสลาก  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

13.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
13.1  นางสาวล าดวน  บุญไชย  ครู     ประธานกรรมการ 
13.2  นางจันทร์เพ็ญ  นิสา   ครู   กรรมการ 
13.3  นางปรียา  บุญผง   ครู   กรรมการ 
13.4  นางวิมล  อินธิสอน   ครู   กรรมการ 
13.5  นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
13.6  นางสาวฐิติพรรณ  ค่ าคูณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
13.7  นางสาวเดือน  พรมทอง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
            /13.8  นางสาว... 
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13.8  นางสาวอรนุช  สายทอง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
13.9  นางสาวสมถวิล  จวงศรี   พนักงานราชการ  กรรมการ 
13.10 นางสาววไลยลักฏณ์  รัตนสิทธิ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13.11 นางสาวสุรัชนา  สิงห์ค า  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13.12 นางสาวสินีนาฎ  พุฒพิมพ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
13.13 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
13.14  นางดวงแข  ไวยวรรณ์   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดเตรียมน้ าดื่ม  และอาหารว่างไว้บริการแขกที่มาร่วมงานพร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ 

 14.  คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรมและจัดท าเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
             14.1  นายชัยรัตน์  จบศรี   ครู   ประธานกรรมการ 
                14.2  นายศรไชย  สุโพธิ ์   ครู   กรรมการ 
                14.3  นายเด่นชยั  ไวยวรรณ์   ครู   กรรมการ 
                14.4  นายสมพร  ทองใบ   ครู   กรรมการ 
                14.5  นายปัญญา  สัมพะวงศ์   ครู   กรรมการ 
                14.6  นายพชร  เกษทอง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
             มีหน้าที ่บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการจัดงาน 

 15.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 
                 15.1  นายวีระพันธ์  บุญผง   ครู   ประธานกรรมการ 
                 15.2  นางสาวบุษณี  บุญสุขเกษม  ครู   กรรมการ 
                 15.3  นางสาววรรณภา  ทาเทพ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
                 15.4  นายพชร  เกษทอง   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
               มีหน้าที ่ ด าเนินรายการบนเวทีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

         16.  คณะกรรมการประเมิลผลการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
               16.1  นายอ านาจ  ประสมทอง  ครู   ประธานกรรมการ 
                  16.2  นางสาวสุภาพร  เรือนแก้ว  ครู   กรรมการ 
                  16.3  นางสาวค าสอน  ศรีเพ็ง   ครู   กรรมการ 
                  16.4  นายสรายุทธ์  นนทะดี  ครู   กรรมการ 
                  16.5  นางสาวพัชร์สิตา  วิโรจไพศาลกุล ครู   กรรมการ 
                  16.6  นางวิริยะดา  จิตพรมมา  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
                มีหน้าที ่  ประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ 
                  / ให้คณะกรรมการ... 
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 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้ง
คณะกรรมการอ านวยการทราบโดยเร็วเพ่ือวินิจฉัยแก้ปัญหา 
  
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

สั่ง  ณ  วันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2556 
  

 
                                                               (นายสุรชัย   พันโสรี) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


