
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ที ่    ๖๓  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
................................................. 

เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๖  กรกฎาคม  
๒๕๖๓   เป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ฉะนั้น  จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๓  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
ที่  ๑/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง  การบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าใน
สถานศึกษา จึงแต่งตั้งครูด าเนินงานกิจกรรมไหว้ครู ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย    ประกอบด้วย 

๑.๑  นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง        ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๑.๔ นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ         กรรมการ 
๑.๖ นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที ่ ด าเนินงานในการจัดกิจกรรม  โดยประสานงานบุคคลต่าง ๆ                   
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

 ๒.๑  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช ครู วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๒.๓ นางอนงค์  ทองนุ่น  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๔  นายอนนท์  จงไกรจักร    ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวดวงพร  จุลพงค์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๒.๖ นางจิรนันท์  เรืองรุก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๗  นางกฤติกา อยู่พิทักษ์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

 

๓.  คณะกรรมฝ่าย...// 



๒ 

 
 ๓.  คณะกรรมฝ่ำยสถำนที่  ระบบเครื่องเสียง  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ ป้ายเวที ติดตั้งเครื่องเสียง  และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม   ประกอบด้วย 

 ๓.๑  นายสุธ ี คชาผล     คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ        ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ        กรรมการ 
 ๓.๓  นายอนนท์  จงไกรจักร     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ        กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร    ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์    ครู ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๓.๖ นายสัตยา หนูเยาว ์     ครู ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๓.๗  นายจักรวิทย์  คงแป้น     นักการภารโรง          กรรมการ 
 ๓.๘  นางเจียมจิตร  รามแก้ว     พนักงานท าความสะอาด  กรรมการ 
 ๓.๙  นางสาวสวุนันท์  ลักษณะสมบูรณ์  นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู   กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวจิรัฏติกาล  วรรณแสงทอง นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดับ     นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๓.๑๒ นางสาวนฤมล  มาศเมฆ     นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายธนาวุฒ ิ ห่อเส่ง      นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู กรรมการ  
 ๓.๑๔ นายเอกภณ  ไชยพร      นักศึกษาฝึกประสบกรณ์วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๓.๑๕ นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและฝึกซ้อม  มีหน้าที่  ให้ค าแนะน าก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา  
แจกันดอกไม้  เตรียมหนังสือและแป้งมงคล  ส าหรับพิธีเจิมหนังสือ  ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าก ากับดูแลนักเรียนที่
เป็นพิธีกร  จัดท าเอกสารค าไหว้ครู   และด าเนินการฝึกซ้อมนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๔.๓  นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๔.๔  นางจิรนันท์  เรืองรุก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวดวงพร  จุลพงศ์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๔.๖  นางอนงค์  ทองนุ่น  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๔.๗ นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๔.๘ นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสรมิ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๔.๙ นางนาตยา  ช่วยไชยศร ี  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสาวชุติมันต์  วฒุิมานพ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๔.๑๑  นางมณภา  ศรีวิสุทธิ ์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ    กรรมการ 
 ๔.๑๒  นายสัตยา หนูเยาว ์  ครู ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
 ๔.๑๓  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน         กรรมการ 
 ๔.๑๔ ครูที่ปรึกษาทุกคน  
 ๔.๑๗  นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
 

๕. คณะกรรมการ..//.. 



๓ 

 
 ๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  มีหน้าที่   ดูแลต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติและบุคคลต่างๆ ประกอบด้วย 
 ๕.๑  นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒  นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๓  นางสุดา  จันทร์สุรางค์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๔  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร    ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ   เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการ 
 ๕.๖  นางสาวดวงพร  จุลพงศ์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพตลอดกิจกรรม ประกอบด้วย 

      ๖.๑ นางสาวพรพรรณ์  สุวรรณรัตน์ ครูอัตราจ้าง 
     ๖.๒ นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๗. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดพานดอกไม้ มีหน้าที่พิจารณาผลการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน  
จัดเตรียมของรางวัลและเกียรติบัตร   ประกอบด้วย 

 ๗.๑  นางอนงค์  ทองนุ่น  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นายนายสุธี  คชาผล    ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๓  นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔  นางจิราวรรณ  ปรีชา  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖  นางจิรนันท์  เรืองรุก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๗  นายอนนท์  จงไกรจักร  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗.๘  นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๘.  คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย  มีหน้าที่  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมขณะฝึกซ้อมและ
ประกอบพิธีไหว้ครู  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๘.๑  นายอนนท์  จงไกรจักร  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นางอนงค์ ทองนุ่น  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘.๓  นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘.๔ นายพงศธร  ทุมสุวรรณ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๘.๕ นายสัตยา  หนูเยาว ์  ครู อัตราจ้าง    กรรมการ 
 ๘.๖  ครูที่ปรึกษาทุกคน 
 ๘.๗  นายสุธ ี คชาผล  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
๙.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  และสรุปผลการจัด
กิจกรรมเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นางจิรนันท์  เรืองรุก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๙.๓ นางสาว../.. 



๔ 

 
 ๙.๓  นางสาวดวงพร  จุลพงค์   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙.๔  นางสาวลดาวรรณ์  ทองประดับ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
 ๙.๕  นางสาวจิรฏัติกาล  วรรณแสงทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
 ๙.๖  นางสาวสวุนันท์  ลักษณะสมบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ 
 ๙.๗  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสถานศึกษา
และทางราชการเป็นส าคัญ 

              สั่ง ณ วันที่  ๑๓   เดือนกรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
 (นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 


