
 
ค าสั่งโรงเรียนนาจะหลวย 

ที ่ ๗๔  / ๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนนาจะหลวยจัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  

มิถุนายน  ๒๕๕๖  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๖/๒๕๔๖ (ข้อ๒) ลงวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๔๖ เรื่อง  มอบหมายอ านาจการบังคับ
บัญชาข้าราชการครูและลูกจ้าง  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้   

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ        ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นายสุรชัย  พันโสร ี  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายจ าลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

   ๑.๓ นายวินิจ บุญลือ   รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๔ นางนิธวิดี วรเดช            รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๕ นายอ านาจ ประสมทอง  คร ู   กรรมการ 
   ๑.๖ นายสรายุทธ์  นนทะดี  คร ู   กรรมการ 
   ๑.๗ นายวรินทร ภวังค์วัฒน์  คร ู   กรรมการ 
   ๑.๘ นางเพ็ญพร นามวงษ์  คร ู   กรรมการ 
   ๑.๙ นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์  คร ู   กรรมการ 
  ๑.๑๐ นายวีรพันธ์ บุญผง  คร ู   กรรมการ 
  ๑.๑๑ นางประภัสสร หวังดี  คร ู   กรรมการ 
  ๑.๑๒ นางสาวบุษณีย์ บุญสขุเกษม คร ู   กรรมการ 
  ๑.๑๓ นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๔ นายสรุิยา โมคเบ็ญ  ครอัูตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๕ นางสาวพัชร์สิตา วิโรจน์ไพศาลกุล คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๖ นางสาวแจ่มละมัย โจระสา คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

   ๑.๑๗ นายณัฐวุฒ ิบาศรี   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
  ๑.๑๘ นายธันยวัตร แก้วสุข  ครผูู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



มีหน้าที ่ ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานตามโครงการ ฯ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน  และประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์และรายงานต่อผู้อ านวยการ 

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ   ประกอบด้วย 
 

        ๒.๑ นางนิธวิดี วรเดช   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นายวีระพันธ์ บุญผง  คร ู   กรรมการ 
     ๒.๓ นางสาวล าดวน  บุญไชย  คร ู   กรรมการ  
     ๒.๔ นางเพ็ญพร  นามวงษ์  คร ู   กรรมการ 

   ๒.๕ นางสาวบุษณี  บุญสุขเกษม  คร ู   กรรมการ 
     ๒.๖ นายสมยศ โฉมเฉลา  คร ู   กรรมการ 
     ๒.๗ นายสัมฤทธิ์ นาค า   คร ู   กรรมการ 
     ๒.๘ นางนันทกานท์ ราชรินทร์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๙ นายสุริยา โมคเบ็ญ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 
   

                            มีหน้าที่   จัดเตรียมค ากล่าวรายงานพิธีเปิด  และปิดงาน  จัดล าดับขั้นตอนในการท างานให้
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานต่อฝ่ายอ านวยการ 
   

๓.คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม  ประกอบด้วย 
 

    ๓.๑ นางนิธิวดี วรเดช            รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นางวิไลลักษณ์  ภวังวัฒน์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
    ๓.๓ นางจันทร์เพ็ญ  นิสา    ครู     กรรมการ 
    ๓.๔ นางนันทกานท์  ราชรินทร์  ครู     กรรมการ 
    ๓.๕ นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์  ครู     กรรมการ 

   ๓.๖ นางบุษรารัตน์  เชยจันทา  คร ู   กรรมการ 
    ๓.๗ นางสาวกาญจน์สุดา  พรมโลก ครู     กรรมการ 
  ๓.๘ นางสาวปฎิมาพร  พูลศิริ  ครู     กรรมการ 
  ๓.๙ นางวิริยะดา จิตพรมมา  ครู     กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวพัชร์สิตา วิโรจนไ์พศาลกุล ครู     กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวทิพวรรณ สุทธปิระภา คร ู   กรรมการ 
๓.๑๒ นางวิมล อินธิสอน  คร ู   กรรมการ 
๓.๑๓ นางยุวนิดา สายธน ู  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวสธุางค์รัตน์ โพธิ์งาม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวฐิติพรรณ ค่ าคูณ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 



๓.๑๖ นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวลลิดา แหวนวงษ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๑๘ นางดวงแข  ไวยวรรณ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวปรียาภรณ์  ผวิจันทร์   พนักงานราชการ  กรรมการ 

  ๓.๒๐ นางสาวสมถวิล  จวงศรี    พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๓.๒๑ นางสาวอรนุช สายทอง  พนักงานราชการ  กรรมการ 

๓.๒๒ นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒๓ นางสาวสุรัชนา สิงห์ค า  ครอัูตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๓.๒๔ นางสาววชิชุดา หวังดี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๒๕ นางสาวอัฉราภรณ์  บุญเชิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๒๖ นางสาวอุไร สร้อยศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องดื่มส าหรับต้อนรับคณะกรรมการ  แขกผู้มาร่วมงานและคณะครูที่
ควบคุมนักเรียน 

  

๔.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องขยายเสียง  ประกอบด้วย 
 

๔.๑ นายจ าลอง  ทุนทอง     รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายชัยรัตน์  จบศร ี   ครู      กรรมการ 
๔.๓ นายศรชัย  สโุพธิ์   ครู      กรรมการ 
๔.๔ นายสุนทร  ประทาน   ครู      กรรมการ 
๔.๕ นายพงษ์ศักดิ์ เกษทอง  คร ู   กรรมการ 
๔.๖ นายเด่นชัย ไวยวรรณ ์  คร ู      กรรมการ 
๔.๗ นายสุรัตน์ เย็นเสมอ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๘ นายอนุวัฒน์ สุระวิทย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๙ นายจักรพันธ์ ไชยสิทธิ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๔.๑๐ นายอากาศ  ราชรินทร์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๔.๑๑ นายบุญเสริม  เสาว์ปา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๔.๑๒ นายธีระศักดิ์  กัญจนา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๔.๑๓ นายนนทวัฒน์  บุญสืบ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๑๔ นายสุริยา  โมคเบ็ญ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

          ๔.๑๕ นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
๔.๑๖ นายสรายุทธ์  นนทะดี  ครู      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๗ นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๘ นายณัฐวุฒิ  บาศร ี   ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



มีหน้าที ่  เตรียมสถานที่  อุปกรณ์  เครื่องเสียง  ให้พร้อมส าหรับการใช้งานตลอดงาน  เพ่ือให้กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและรายงานต่อฝ่ายอ านวยการทราบ 

 

๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู  ประกอบด้วย 
 

๕.๑ นางนิธิวดี  วรเดช   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางเพ็ญพร  นามวงษ์     ครู    รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายสัมฤทธิ์  นาค า     คร ู   กรรมการ 
๕.๔ นางปรียา  บุญผง    คร ู   กรรมการ 
๕.๕ นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์   คร ู   กรรมการ 
๕.๖ นางรินทร์ชิสา   ทองพันธ์สกุล   คร ู   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวบุษณี  บุญสุขเกษม   คร ู   กรรมการ 
๕.๘ นางสุภาพร เรือนแก้ว   คร ู   กรรมการ 
๕.๙ นางประภัสสร หวังด ี   คร ู   กรรมการ  
๕.๑๐ นางนันทกานท์ ราชรินทร์   คร ู   กรรมการ 
๕.๑๑ นางดวงแข  ไวยวรรณ์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๕.๑๓ นายสุริยา โมคเบ็ญ    ครอัูตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๔ นายธันยวัตร  แก้วสุข   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินการประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลประเภทสวยงาม  ประเภทความคิดสร้างสรรค์
และรายงานผลต่อฝ่ายอ านวยการ 

 

๖.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ   ประกอบด้วย 
 

๖.๑  นายชัยรัตน์  จบศรี   ครู     ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์    ครู      กรรมการ 
๖.๓  นายศรชัย สุโพธิ์     ครู     กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔  นายสมพร ทองใบ   ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๕ นายธีระศักดิ์ กัญจนา  พนักงานราชการ  กรรมการและผุ้ช่วยเลขานุการ

  

มีหน้าที ่  เก็บบันทึกภาพกิจกรรมตลอดห้วงการด าเนินงานจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ พร้อมน ารูปภาพประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์ของโรงเรียนต่อไป  

 

 
 



๗.คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล     ประกอบด้วย 
 

           ๗.๑ นายวินิจ บุญลือ   รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายอ านาจ  ประสมทอง  ครู     รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางประภัสสร  หวังดี  คร ู   กรรมการ 
๗.๔ นางสุภาพร เรือนแก้ว  ครู     กรรมการ 
๗.๕ นางสาวค าสอน  สีเพ็ง  ครู     กรรมการ 
๗.๖ นางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแกว้  ครู      กรรมการ 
๗.๗ นายปัญญา  สัมพะวงศ์  ครู      กรรมการ 
๗.๘ นางทองสวย บัวใหญ่   คร ู   กรรมการ 
๗.๙ นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาววรรณภา  สายมาตย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวอรศิริ  ผิวจันทร ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 

       ๗.๑๒ นางสาวพัชร์สิตา วิโรจน์ไพศาลกุล   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
       ๗.๑๓ นางสาวแจ่มละมัย โจระสา            คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๗.๑๔ นายณัฐวุฒ ิบาศรี   ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๗.๑๕ นายธันยวัตร แก้วสุข  ครผูู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินผลและสรุปผลรายงานต่อ
ฝ่ายอ านวยการ   

 

๘.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
 

 ๘.๑ นายจ าลอง  ทุ่นทอง     รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายเด่นชัย  ไวยวรรณ    ครู       กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวพัชร์สิตา วิโรจนไ์พศาลกุล ครู     กรรมการ 

๘.๔ นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา    คร ู   กรรมการ 
๘.๕ นายธันยวัตร  แก้วสุข    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๖ นายสมพร    ทองใบ    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๗ นายณัฐวุฒิ  บาศรี    ครูผู้ช่วย            กรรมการและเลขานุการ 
๘.๘ นายสุริยา โมคเบ็ญ   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดพานไหว้ครูในแต่ละประเภท 
 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรค ให้
รายงานฝ่ายอ านวยการเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 



ทั้งนี้   ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
     

     สั่ง  ณ  วันที่ ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

( นายสุรชัย  พันโสรี ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย                                                          

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


