
 
 
 

  

ค ำสั่งโรงเรียนวดัทุ่งยำยชี 
ท่ี      ๘๙     / ๒๕๕๗ 

       เร่ือง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีไหวค้รู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 ................................................................................................................................................................. 

        ดว้ยโรงเรียนวดัทุ่งยำยชีไดก้ ำหนดกำรจดัพิธีไหวค้รู  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๗    ในวนัพฤหสับดีท่ี ๑๒ มิถุนำยน 
๒๕๕๗     ณ  อำคำรอเนกประสงค ์เพื่อใหน้กัเรียนไดร้ ำลึกถึงพระคุณครู และเป็นกำรสืบสำนศิลปวฒันธรรมประเพณีอนัดี-
งำม  อีกทั้งเป็นกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตคิดสร้ำงสรรค ์ ซ่ึงโรงเรียนไดด้ ำเนินกิจกรรมมำเป็นประจ ำทุกปี  เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรในคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน  จึงขอแต่งตั้งบุคลำกรเพื่อด ำเนินกำร 
ท ำหนำ้ท่ีต่ำง  ๆ  ดงัต่อไปน้ี  

๑. ทีป่รึกษา  
     ๑.๑  ดร. พิสิษฐ ์ ศุภวฒัน์ธนบดี 

หน้าที ่ ๑.  ใหค้  ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
            ๒.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 ๒ . คณะกรรมการด าเนินงาน 
      ๒.๑  นำงสุขจิตต ์ พิกุลทอง  ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒ นำงธนพร  ไทยำนุสร  กรรมกำร 
  ๒.๓  นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง    กรรมกำร 
  ๒.๔  นำยมงคล  ดวงพำเพง็  กรรมกำร 
  ๒.๕  นำงดวงนภำ  สินวสูิตร  กรรมกำร 
  ๒.๖  นำงสำวพรรณี  ชงัละออ  กรรมกำร 
  ๒.๗  นำงสำวพิกุล  สุขบูรณ์  กรรมกำร 
  ๒.๘  นำงสำวนุจรี  เพียจนัทึก  กรรมกำร 
  ๒.๙  นำงสำวสำวนีิ  สง่ำวงศ ์                     กรรมกำร 
  ๒.๑๐  นำยปำนเทพ  ภกัดีอุทธรณ์  กรรมกำร 
  ๒.๑๑  นำงสำวสุพชัตำ  มนัทิกะ                 กรรมกำร 
  ๒.๑๒  นำยปริญญำ  ผดุงกิจ  กรรมกำร 
  ๒.๑๓  นำยวนิยั  กำวนอก                         กรรมกำร 

๒.๑๔  นำยเอกชยั  พละศกัด์ิ  กรรมกำร 
๒.๑๕  นำงสำวณฐักฤตำ  ชิงรัมย ์  กรรมกำร 
๒.๑๖  นำงสำวปุณพิชญ ์ เต่ำทอง  กรรมกำร 
๒.๑๗  นำยไพริน  ข ำยะบุญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



หน้าที่ ๑.  ประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำง ๆ ใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
๒.  ด ำเนินกำรจดักิจกรรมไหวค้รูและประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ด ำเนินกำรจดักิจกรรมไหวค้รู
๓.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน  

๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานทีแ่ละโสตทศันูปกรณ์ 
  ๓.๑  นำยปำนเทพ  ภกัดีอุทธรณ์  ประธำนกรรมกำร   
      ๓.๒  นำยปริญญำ  ผดุงกิจ  กรรมกำร 
  ๓.๓  นำยวรีะชยั  รุ่งโรจน์  กรรมกำร 
  ๓.๔   นำงสำวนุจรี  เพียจนัทึก  กรรมกำร 

  ๓.๕  นำงดวงนภำ  สินวสูิตร  กรรมกำร 
  ๓.๖  นำยมงคล  ดวงพำเพง็  กรรมกำร 
  ๓.๗  นำยวนิยั  กำวนอก   กรรมกำร 
  ๓.๘  นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง  กรรมกำร 
  ๓.๙  นำยเอกชยั  พละศกัด์ิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้าที่ ๑. ประสำนงำนกบัฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมสถำนท่ี 
  ๒. จดัเตรียมระบบเคร่ืองเสียงและเก็บรวบรวมภำพตลอดกิจกรรม 
  ๓.  จดัท ำป้ำยเวทีกิจกรรมพิธีไหวค้รู 
  ๔. แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิกรและพธีิการ 
  ๔.๑  เด็กหญิงอรสำ  สำนกลอ้ง  ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒ เด็กหญิงสุภำพร  แซ่เล้ียว        กรรมกำร 
 หน้าที่ ๑. ด ำเนินพิธีกำร 
  ๒. แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

๕.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู 
  ๕.๑  นำยปำนเทพ  ภกัดีอุทธรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๕.๒  นำงสุขจิตต ์ พิกุลทอง  กรรมกำร 
  ๕.๓  นำงสำวพรรณี  ชงัละออ  กรรมกำรและเลขำนุกำร     
 หน้าที่ ๑. ก ำหนดเกณฑแ์ละพิจำรณำตดัสินกำรประกวดพำนไหวค้รูตำมท่ีเห็นสมควร 
  ๒.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน  

๖.  คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 
  ๖.๑  นำงสำวพิกุล  สุขบูรณ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๖.๒ นำงสำวสำวนีิ  สง่ำวงศ ์  กรรมกำร 

๖.๓  นำงสำวปุณพิชญ ์ เต่ำทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. จดัท ำเกียรติบตัรส ำหรับห้องท่ีไดรั้บรำงวลักำรประกวดพำน 
  ๒.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

 

 



 

 

๗.  คณะกรรมการฝึกซ้อมพธีิไหว้ครู 
  ๗.๑  นำยปริญญำ  ผดุงกิจ  ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒  นำงดวงนภำ  สินวสูิตร  กรรมกำร 
  ๗.๓  นำงสำวพิกุล  สุขบูรณ์  กรรมกำร 
  ๗.๔  นำงสำวพรรณี  ชงัละออ  กรรมกำร 
  ๗.๕  นำยไพริน  ข ำยะบุญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. ฝึกซอ้มขั้นตอนของพิธีไหวค้รูใหน้กัเรียนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 ๘.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิเจิมหนังสือ     

 ๘.๑  นำยเอกชยั  พละศกัด์ิ    ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒  นำงสำวปุณพิชญ ์ เต่ำทอง  กรรมกำร 
 ๘.๓   นำงณฐักฤตำ  ชิงรัมย ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. จดัเตรียมหนงัสือ  และอุปกรณ์ต่ำงๆ  ท่ีใชใ้นกำรประกอบพิธีเจิมหนงัสือ 
  ๒.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 ๙.  คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู 
  ๙.๑  นำงธนพร  ไทยำนุสร  ประธำนกรรมกำร 
  ๙.๒  นำงสุขจิตต ์ พิกุลทอง  กรรมกำร 
 หน้าที่ ๑. ฝึกซอ้มขั้นตอนของกำรถือพำนไหวค้รูใหน้กัเรียนปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 ๑๐  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
  ๑๐.๑  นำงสำวสุพชัตำ  มนัทิกะ  ประธำนกรรมกำร 
  ๑๐.๒ นำงสำวปัทมพร  อู่ทอง  กรรมกำร 
 หน้าที่ ๑. บริกำรน ้ำด่ืมส ำหรับประธำนและคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
  ๒.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 ๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 ๑๑.๑  นำยไพริน  ข ำยะบุญ   ประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๒  นำยเอกชยั  พละศกัด์ิ   กรรมกำร 
หน้าที่ ๑. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ๒.  ท ำรำยงำนเสนอให้โรงเรียนทรำบ 
 ๓.  แกไ้ขปัญหำท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
 
 
 
 



 
 

ใหผู้ท่ี้ไดรั้บกำรแต่งตั้งปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  ดว้ยควำมรับผดิชอบ 
    

ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑๒  มิถุนำยน  ๒๕๕๗ 
 
             สั่ง ณ วนัท่ี      ๕    เดือน   มิถุนำยน  พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

 
     (นำยพิสิษฐ ์ ศุภวฒัน์ธนบดี) 
(ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนวดัทุ่งยำยชี) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


