
 

 
ค าส่ังโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 

 ที ่ ๑๑๗ / ๒๕๖๐            
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกจิกรรมวนัคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู 

................................................................ 
  ตามท่ีโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม จะจดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาโรงเรียนและวนัไหวค้รู ประจาํปี 
๒๕๖๐ ในวนัท่ี ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น  เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย            ตาม
วตัถุประสงค ์ อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๒๗ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ และ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้ง   
คณะกรรมการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 ๑. นายสมบูรณ์ พนูภิญโญยศ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนขนุตาลวทิยาคม   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายทินกร พุทธรักษาจริยา   รองผูอ้าํนวยการ รองประธานกรรมการ  
 ๓. นายสมบติั  สมแกว้            ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๔. นางตรีนุช  สมแกว้          ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นายสุชาติ ต่ิงหมาย       ครูชาํนาญการ กรรมการ 
 ๖. นายเอนก แกว้มาลา              ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๗. นายเจตน์สฤษฎ์ิ บุญเมือง    ครูชาํนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้  าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นายเอนก  แกว้มาลา         ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางลาํดวน  มะโนชยั              ครูชาํนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      ๓. นายประพนัธ์  บุญเมือง            ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 
       ๔. นาวภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์       ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๕. นายธนบูลย ์ ธิดา                      ครูชาํนาญการ กรรมการ 
      ๖. นายสันติพงษ ์ กนัทะ               ครู กรรมการ 
      ๗. นางอรอมล  แกว้มหาคุณ            ครู กรรมการ 
      ๘. นางสาวศิรินทร์  อ่ินแกว้           ครู               กรรมการ 
      ๙. นางสาวศิริณภา  รักนา               นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
     ๑๐ .นางสาวธนัยช์นก  ลาํคาํ               นกัศึกษาฝึกประสบการณ์                      กรรมการ 
    ๑๑. นายเจตน์สฤษฎ์ิ  บุญเมือง         ครูชาํนาญการ กรรมการและเลขานุการ 



หน้าที ่   จดัเตรียมงานวนัไหวค้รู จดัเตรียมอุปกรณ์ วางรูปแบบกิจกรรมให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ /พธีิกร 
     พธีิการฝ่ายสงฆ์ 
      ๑. นายประพนัธ์  บุญเมือง  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
      ๒. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ   รองประธานกรรมการ 
      ๓.นายวทิวสั  พรมนอ้ย  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
      ๔. นายเจตน์สฤษฎ์ิ  บุญเมือง  ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
     พธีิการไหว้ครู 
        ๑. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
        ๒. นายสันติพงษ ์ กนัทะ    ครู    รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายปวณ์ีกร  คาํเมือง    ประธานนกัเรียน      กรรมการ 
        ๔. นางสาวหน่ึงฤทยั  มามูล          รองประธานนกัเรียน    กรรมการ 
        ๕. นายธนบูลย ์ ธิดา    ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ล าดบัขั้นตอน และพิธีการต่าง ๆ ใหก้บัคณะครูและนกัเรียน 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑. นายสมบติั  สมแกว้  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       ๒. นายประพนัธ์  บุญเมือง  ครูชาํนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายศกัด์ิกรินทร์  ดาวชยั  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
        ๔. นายรัชชานนท ์ แกว้มณี  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ   
        ๕. นายประเสริฐ  ปัญญายิง่  ช่างปูน ๓   กรรมการ  
        ๖. นายอุดม วรรณสอน  ช่างไฟฟ้า ๓   กรรมการ 
 ๗. นายอุดม  จอมวงศ ์  ช่างสี ๓    กรรมการ 
        ๘. นางบวักาบ  ใจยา  แม่บา้น    กรรมการ 
        ๙. นางบวัรอม  บุญยงั  แม่บา้น    กรรมการ 
        ๑๐. นายเจตน์สฤษฎ์ิ  บุญเมือง       ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จดัเตรียมสถานท่ีหอประชุมใหญ่  ถนนหนา้อาคาร ๔ และ ดูแลความสะอาดก่อนและหลงัการใชง้าน ให้
เกิดความเรียบร้อย 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
    ๑. นายสัญญา  วงศ ์ประสิทธ์ิ  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒. นายอคัรวฒัน์  นนทธ์นาวิชญ ์    ครูชาํนาญการ   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายเอนก  แกว้มาลา  ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ๔. นายทววีฒัน์  เหล่าภกัดี  ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
    ๕. นางสาวอจัฉราณี  นํ้าแพร่  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
    ๖. นาวสาวลกัษิกา  ศรีกนัชยั  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์        กรรมการ 



 ๗. นายรัชชานนท ์ แกว้มณี  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
    ๘. นายกริชนริศ  ปะวะภูสะโก ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จดัเตรียมเพลงสาธุการ จดัเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองเสียง และถ่ายภาพกิจกรรม 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายซักซ้อมพธีิไหว้ครู 
     ๑. นางภาวณีิ   แกว้แสงอินทร์ ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายสันติพงษ ์ กนัทะ  ครู    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภกัดี  ครูชาํนาญการพิเศษ       กรรมการ  
    ๔. นางอรอมล   แกว้มหาคุณ  ครู    กรรมการ 
    ๕. นายนพดล  ยิง่รักชยั  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
    ๖. นายธนบูลย ์  ธิดา  ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จดัหาตวัแทนนกัเรียนกล่าวคาํไหวค้รู ค าปฏิญาณ  ค าสดุดี และซกัซอ้มพิธีการไหวค้รู การถือพานของนกัเรียน 
 

๗.   คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนเข้าร่วมพธีิ 
    ๑. นายเอนก  แกว้มาลา  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางลาํดวน  มะโนชยั  ครูชาํนาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายประพนัธ์  บุญเมือง  ครูชาํนาญการพิเศษ       กรรมการ 
    ๔. นายธนบูลย ์ ธิดา   ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
    ๕. นางอรอมล  แกว้มหาคุณ  ครู    กรรมการ 
    ๖. นายสิทธิพงษ ์ สะสาง  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
    ๗. นายธีระวฒัน์  แปงคาํ  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวพทัรศยา  ใจคาํ  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
 ๙. นางสาวจุฑาธิป  ถํ้าหิน  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวธิดารัตน์  ใจซ่ือ  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๑. นายวทิวสั  พรมนอ้ย  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๒. นายศกัด์ิกรินทร์  ดาวชยั นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวกลัยารัตน์  อนุรุส นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวกรวกิา  จาํศีล  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๕. นายเจตน์สฤษฎ์ิ  บุญเมือง ครูชาํนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแลนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตามก าหนดการให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

๒. เช็คช่ือนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

๘.   คณะกรรมการตัดสินพานไหว้ครู 
   ๑. นายธนงค ์ นงคย์า  ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสุชาติ  ต่ิงหมาย  ครูชาํนาญการ   รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางบวับาน วะไลใจ  ครูพิเศษ    กรรมการ 
   ๔. นางสาวกาญจนา  ยะตัน๋    ครูชาํนาญการ   กรรมการ 



   ๕. นางกนกณฐั  บุญมา  เจา้หนา้ท่ีบรรณารักษ ์  กรรมการ 
    ๖. นางลาํดวน  มะโนชยั  ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ตดัสินพานไหวค้รูทั้งในระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย และจดัท าเกียรติบตัรมอบ
ใหก้บันกัเรียน 
 

๙.   คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
    ๑. นางลาํดวน  มะโนชยั       ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
    ๒. นางมาลิณี  ตาหลา้            ครูชาํนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางภาวณีิ  แกว้แสงอินทร์ ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ๔. นางสุมล  หลกัคาํ  ครูชาํนาญการ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวนุตประวณ์ี  เบญ็ชา ธุรการโรงเรียน   กรรมการ 
    ๖. นางสาวณิชาภา  ศรีวลิยั  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๗. นางสาวธนัยช์นก  ลาํคาํ  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๘. นางสาวขนิษฐา  คาํเรืองฤทธ์ิ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๙. นางสาวรัตนาภรณ์  ตนัฟู  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ  
    ๑๐. นางประสพศรี  ยะแสง  ช่างครุภณัฑ์               กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  จดัเตรียมอาหาร นํ้าด่ืม เคร่ืองสังฆทาน และปัจจยัถวายพระสงฆ ์  
 

๑๐.  ฝ่ายสรุปประเมินผล 
      ๑. นายเจตน์สฤษฎ์ิ  บุญเมือง      ครูชาํนาญการ                   ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวศิรินทร์  อ่ินแกว้        ครู รองประธานกรรมการ 
      ๓. นางสาวศิริณภา  รักนา             นกัศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
     ๔. นางสาวณิชาภา  ศรีวลิยั            นกัศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
     ๕. นางสาวธิดารัตน์  ใจซ่ือ นกัศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ  
      ๖. นายนพดล  ยิง่รักชยั                ครูผูช่้วย                                     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  ออกแบบสาํรวจความคิดเห็นในการเขา้ร่วมกิจกรรม และสรุปรายงาน  
 

 ใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  เหมาะสม
ตามวตัถุประสงคต่์อไป 
 
    สั่ง  ณ  วนัท่ี    ๙   เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๐    
 
                                 
                                                           (นายสมบูรณ์  พนูภิญโญยศ ) 

         ผูอ้  านวยการโรงเรียนขุนตาลวทิยาคม 
 


