
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 14/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560  
.................................................................... 

 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จะร่วมด าเนนิการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2560 ใน
วันท่ี 13-15 เมษายน 2560 เพือ่การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีวันสงกรานต์ ดังนี้   
 

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

 2.คณะกรรมการสรรหานางสงกรานต์น่ังรถขบวนแห่ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 มีหน้าท่ี - สรรหานางสงกรานต์ จ านวน 7 คน ปฏิบัติหน้าท่ีนางสงกรานต์นั่งรถขบวนแห่ 
    นางสงกรานต์   
  - ควบคุมดูแลรับ-ส่งนักเรยีนไปแตง่ตัว/เปลีย่นเครื่องแต่งตัว และส่งนักเรียนให้ผูป้กครอง 
    รับกลับ 
  - ควบคุม อ านวยความสะดวกนางสงกรานต์ในขบวนแห ่
 ประกอบด้วย 
  1.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  ๒.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  ๓.นางจุฑารตัน ์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  ๔.นางสาวพัชรินทร ์จูเจรญิ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน  ผู้ช่วย 
 

 3.พนักงานขับรถ 
 มีหน้าท่ี - ขับรถตู้รับ-ส่งคณะครูและนักเรยีน,นางสงกรานต์ 
 ประกอบด้วย 
  1.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง 
 

 4.คณะกรรมการด าเนินการก่อพระทรายน้ าไหล 15 เมษายน 2560 
 มีหน้าท่ี - จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการก่อพระทรายน้ าไหล 
  - ด าเนินการก่อพระทรายน้ าไหลให้สวยงามเหมาะสม 
 ประกอบด้วย 
  1.นายแดนชัย  วงค์เวียน  ครู วิทยฐานะครูช านาญกาพิเศษ หัวหน้า 
  2.นางอังคณา  พึ่งพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3.นายศภุณัฐ  ดิลกคณุธรรม ครู วิทฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  4.นายสุทธิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  5.นางนาตยา  ฤทธิธรรม  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  6.นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  7.นายบวงสวง  น้อมเศียร  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  8.นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  9.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
 

 



-๒- 
 

  10.นางสาวจ าเนยีร  ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  11.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย  
  12.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  13.นางสาววิไลรตั  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  14.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  15.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  16.นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  17.นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย  
  18.นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  19.นายคณวรา  สิละบุตร  คร ู   ผู้ช่วย 
  20.นายเอนก  นันทรากร คร ู   ผู้ช่วย 
  21.นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู   ผู้ช่วย 
  22.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู   ผู้ช่วย 
  ๒๓.นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู   ผู้ช่วย 
  2๔.ว่าท่ีร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  2๕.นางสาวพัชนี  มณีวงษ ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
  2๖.นางอิศราภรณ ์  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
 

 5.คณะกรรมการฝ่ายปล่อยนก 14 เมษายน 2560 
 มีหน้าท่ี - ถือกรงนกให้ประธานในพิธีปล่อยนก 
 ประกอบด้วย 
  1.นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า  
  2.นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู    ผู้ช่วย 
  3.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย 
  4.นางสาวปณัฏฐา พึ่งพัก  ครูอัตราจ้าภาษาไทย  ผู้ช่วย 
  5.นางอิศราภรณ ์  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน ผู้ช่วย 
 

 6.คณะกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ปล่อยนก/สถานที่ปล่อยนก 
 มีหน้าท่ี - จัดเตรยีมกรงนก 
  - จัดเตรยีมโต๊ะวางนก 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย 
  2.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง 
  3.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตัหิน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถและให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หากมี
อุปสรรคและปญัหาใหร้ายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรยีน 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี  14 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

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

    
 
 
 

 


