
  
ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที่    ๒   /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันครู ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

................................................ 
 

 ด้วย วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู  ซึ่งครูเป็นบุคลากรส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์     
อีกท้ังปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบ แบบแผน และค่านิยม อันดีงามของสังคมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู ถือเป็น
แบบอย่างที่ดีของศิษย์ ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริม สร้างจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็นครู ร่วมสร้าง
บุคคลที่มีคุณค่า ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สูงขึ้น 
    เทศบาลเมืองก าแพงเพชรเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตระหนักถึง
ความส าคัญของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างดี จึงจัดโครงการจัดงาน
วันครูในสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชรขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ร่วมร าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครู
บาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกท้ังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
โดยการก าหนดจัดกิจกรรมร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ การฟังบรรยายธรรม การมอบใบประกาศเกียรติบัตรครูดีเด่น 
รวมทั้งกจิกรรมอ่ืนๆ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณค่าแห่งความดีงาม ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครูสืบไป  และในวันครูที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ นี้ เทศบาลเมืองก าแพงเพชรไดจ้ัดกิจกรรมงานวันครูประจ าปี ๒๕๕๙  ในวันเสาร์ที่ ๑๖ 
มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูประจ าปี ๒๕๕๙   
ดังต่อไปนี้ 
 
๑.คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
   มีหน้ำที ่ -  ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
                 ปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
   ประกอบด้วย 

๑.๑. นางสาวสุชีลา อภัยราช  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา         
     รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๑.๒. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๑.๓. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
๑.๔. นางณัฐณิชา กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   
๑.๕. นายแดนชัย วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
๑.๖. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

           
 
 
 
 

๒.คณะกรร.../ 
 

 



๒ 
 

๒.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
   มีหน้ำที ่ -   จัดล าดับพิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ   
  -   จัดท าใบประกาศเกียรติบัตร จัดล าดับที่นั่งผู้ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร 

 -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย 
 ๒.๑. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒.๒. นางกรวิพา    ส าโรง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๒.๓. นายบวงสวง น้อมเศียร ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๒.๔. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๒.๕. นายแดนชัย วงค์เวียน คร ู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๔.๖. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

๖.๗. นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
๖.๘. นางสาวอรนุช เพียลาด  ครู       ผู้ช่วย 

 ๒.๙. นายวัชโรทร ทิมแหง  คร ู     ผู้ช่วย 
๒.๑๐. นางสาววิไลลักษณ์   ป้อมภู่  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 

 ๒.๑๑. นางสาวจิราพร จันทร์ศิริ นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๒.๑๒. นายภูกฤษ สีค าชอน นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 
๓.คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
   มีหน้ำที ่       - ประชาสัมพันธ์  จัดล าดับขั้นตอนการจัดงาน  ท าหน้าที่พิธีกร ตลอดงานให้เป็นไป 
                      ด้วยความเรียบร้อย 
   ประกอบด้วย 
 ๓.๑. นายคณวรา  สิละบุตร ครู      หัวหน้า 
 ๓.๒  นางสาวปณัฏฐา     พ่ึงพัก  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 
๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
   มีหน้ำที ่       -    จัดสถานที่พร้อมตกแต่งเวที  ชุดรับแขก จัดโต๊ะรับรายงานตัว จัดสถานทีก่ารแสดงดนตรีไทย 

- จัดโต๊ะหมู่บูชา แผนผังโต๊ะส าหรับรับประทานอาหารกลางวัน 
- จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณในการจัดงาน และเก็บของหลังเสร็จพิธี 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ประกอบด้วย 
 ๔.๑. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 
 ๔.๒. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๔.๓. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 

๔.๔. นายแดน.../ 



๓ 
 

 ๔.๔. นายแดนชัย วงค์เวียน ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๔.๕. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 ๔.๖. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 ๔.๗. นางทัตฌา  ไชยศีรษะ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
 ๔.๘. นายอรรณพ บ่อน้อย     คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔.๙. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔.๑๐. นายวัชโรทร ทิมแหง     คร ู     ผู้ช่วย 
 ๔.๑๑. นางจุฑารัตน์ ศรีค า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๒. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๓. นายสมหมาย ศรชัย  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๔. นายสมชาย ศรีอุดม     นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๕. นางศรีนวล ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๖. นายจิรพงษ์ ครุธอินทร์ นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๗. นางสาวภัคพิชญา สีเขียว  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๘. นางสาวโสรยา สุวารี  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๔.๑๙. นางสาวกรรณิการ์ ดงบัง  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๔.๒๐. นางสาวเต็มศิริ ประกอบแสง นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๔.๒๑. นางสาวโยธาณัฐ อุปคุต  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 
๕.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมกำรแสดงดนตรีไทย 
   มีหน้ำที ่  -  จัดเตรียมและฝึกซ้อมการแสดง 

  -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย 

๕.๑  นายสุทธิ  มีขันหมาก ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๕.๒. นางทัตฌา  ไชยศีรษะ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

๓.๓. นายอรรถพรรณ สืบดา  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 
๖.คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว 
   มีหน้ำที่ -  จัดท าบัญชีรายชื่อ/รับรายงานตัวและสรุปรายละเอียดผู้มาร่วมงานวันครูรายโรงเรียน เริ่มรับ  
                        รายงานตัวตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ น.  เปน็ต้นไป  ณ  หอประชุมโรงเรียนชากังราววิทยา  
   ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 
 ๖.๒. นางจุฑารัตน์ ศรีค า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 ๖.๓. นางสาวน้ าผึ้ง พนิกร  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 

๖.๔. นางสาว.../ 



๔ 
 

๖.๔. นางสาวกรรณิการ์  ดงบัง  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 

๗.คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลกำรจรำจรและปรณนิบัติพระสงฆ์ 
   มีหน้ำที ่ -   อ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับแขกที่มาร่วมงาน 
  -   จัดเตรียมที่นั่งพระสงค์ นิมนต์พระสงฆ์ รับ-ส่ง พระสงฆ์ท่ีมาประกอบพิธีสงฆ์ 
  -   เตรียมภาชนะบรรจุข้าวสารอาหารแห้งที่ใส่บาตร 

-   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย 
 ๗.๑. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 
 ๗.๒. นายบวงสวง น้อมเศียร ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๗.๓. นายอรรณพ บ่อน้อย     คร ู     ผู้ช่วย 
 ๗.๔. นายอเนก  นันทรากร คร ู     ผู้ช่วย 
 ๗.๕  ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

๗.๖. นายสมจิตร  แซ่ซ ี  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
๗.๗. นายวรกิจ  หงษส์า  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 

 ๗.๘. นายสมหมาย ศรชัย  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 ๗.๙. นายสมชาย  ศรีอุดม     นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
   
๘.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเครื่องเสียง 
   มีหน้ำที ่       -    จัดเตรียมเครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมพร้อมไมโครโฟนตามจุดต่าง ๆ 

- ด าเนินการเปิดเครื่องเสียงตามล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ประกอบด้วย 
 ๘.๑. นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 
 ๘.๒. นายสมหมาย ศรชัย  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 ๘.๓. นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง    ผู้ช่วย 
 
๙.คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมดอกไม้ อำหำรและเครื่องดื่ม 
   มีหน้ำที ่       -    จัดเตรียมดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน 

- จัดเตรียมปิ่นโต เครื่องปัจจัยไทยธรรมไว้ถวายพระ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ประกอบด้วย 
 ๙.๑. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง     ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  หัวหน้า 
 ๙.๒. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 

๙.๓. นางหนึ่ง.../ 



๕ 
 

 ๙.๓. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
๙.๔. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู     ผู้ช่วย 

 ๙.๕. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 ๙.๖. นายจิรพงษ์  ครุธอินทร์ นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๙.๗. นายอุดมศักดิ์ แสงอรุณ นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 

๙.๘. นางสาวรัชดาภรณ์  ยอดฉัตร  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
๙.๙. นางสาวพักตร์เพ็ญ  อ้นเก้  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
๙.๑๐. นางสาวปภัสรา   หล้าร้อง  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 

 

๑๐.คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 
 มีหน้ำที ่        -     ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับแขกท่ีมาร่วมงานรับรายงานตัว  และจัดที่นั่งส าหรับ 
        ผู้รับเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีและครูสอนดี 

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑. นางนาตยา ฤทธิธรรม ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๑๐.๒. นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๑๐.๓. นางกรวิพา ส าโรง  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

๑๐.๔. นางสาววิไลรัต เกดิเทพ  ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย 
๑๐.๕. นายวัชโรทร ทิมแหง     คร ู     ผู้ช่วย  
๑๐.๖. นางเพชรดา แนบเนียน ครู       ผู้ช่วย 
๑๐.๗. Mr.Edugu Julius Edugu  ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 
๑๑.๘. Mr.Lan Nathamiel Rogan ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ   ผู้ช่วย 

 ๑๑.๙. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ   ผู้ช่วย 
 ๑๑.๑๐. นางสาวพัชนี  มณีวงษ ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 
 

๑๑.คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพกิจกรรม 
   มีหน้ำที ่      -    ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 

- รวบรวมภาพให้ฝ่ายเอกสารและประเมินผล เพ่ือสรุปและรายงานโครงการฯ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑. นายอเนก นันทรากร คร ู     หัวหน้า 
 ๑๑.๒. นางอภิตรา เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ   ผู้ช่วย 
 ๑๑.๓.  นางสาวลัดดาวัลย์ ชูราศรี  นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 
 ๑๑.๔. นางสาวพิลาวรรณ  หนูวงศ์ นักศึกษาฝึกสอน    ผู้ช่วย 

 
 
 
 
 

๑๒.คณะกรร.../ 
 



๖ 
 

๑๒.คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
   มีหน้ำที ่      -     รวบรวมข้อมูลและสรุปผลงาน 

- จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ประกอบด้วย 
๑๒.๑. นายแดนชัย วงค์เวียน ครู  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๑๒.๒. นายรณชัย บุญประจวบ ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ  ผู้ช่วย  
๑๒.๓. นางสาวอรนุช เพียลาด  ครู       ผู้ช่วย 

 ๑๒.๔. นางอภิตรา เชาว์วิเศษโกมล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ   ผู้ช่วย 
 ๑๒.๕. นางสาวพัชนี มณีวงษ ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วย 

 
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้า ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียน 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๑    เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ก ำหนดกำรจัดงำนวันครูเทศบำลเมอืงก ำแพงเพชร  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 
วันเสำร์ที่  ๑๖  มกรำคม  ๒๕๕๙ 

ณ  หอประชมุโรงเรียนชำกังรำววิทยำ  (อินทร์ -ชุ่ม  ดสีำรอุปถัมภ์) 
*********************** 

เวลำ 08.00 – 08.30 น. -  คณะกรรมการจัดงาน  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติ   
       พร้อมกันทีห่อประชุมโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม  ดีสารอุปถัมภ์)       
                                   ดนตรีไทยบรรเลง 
เวลำ  09.00 น.  -  ประธานในพิธี (นายกเทศมนตรีเมืองก าแพงเพชร)  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
    -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -  พิธีกรฝ่ายสงค์ อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล 
    -  พระสงฆ ์9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา 
   -  ถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 
   -  พระสงฆ์อนุโมทนา 
   -  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิจ นายกเทศมนตรี อ่านสาส์นวันครูและกล่าวเปิดงาน 
      พร้อม ให้โอวาทพนักงานครู 
   -  ครูอาวุโสนอกประจ าการนายศิธาชัย  ศรีอุดม น าสวดค าฉันท์ 
    -  ครูอาวุโสประจ าการนางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา น ากล่าวค าปฎิญานตน 
   -  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูดีเด่นด้านต่างๆ 
เวลำ 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 

************************** 

หมำยเหตุ        การแต่งกาย   คร ู-  ชุดผ้าไทยสีม่วง                                                                                         
                             ครูฝึกสอน - ชุดนักศึกษา 

  
     

 


