คาสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ที่ 110 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2560
------------------------------------------------พิธีการไหว้ครู เป็นพิธีที่สาคัญยิ่ง ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมและประเพณีของชนชาติไทยเรามาเป็น
เวลาช้านาน เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์สาหรับนักเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลในการที่จะเรียนและศึกษาต่อไป ในปีการศึกษา 2560
โรงเรียนได้กาหนดวันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จึงอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอานาจตามคาสั่ง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอานาจบังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้างโดยยึดแนวปฏิบัติตามเอกสารขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่อานวยการ วางแผน กาหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และให้คาปรึกษาแก่
คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
1.1 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นายชลิต เชื้อเพชร
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.3 นางสาวชุติมา สุคันธตุล
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.4 นางสาวณภัทร นรสิงห์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.5 นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กรรมการ
1.6 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ ครู หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมไหว้ครู โต๊ะหมู่บูชา จัดเก้าอี้สาหรับฝ่ายบริหาร
เก้าอี้สาหรับคุณครูทั้งหมด สถานที่ตั้งเครื่องดนตรีไทย ตกแต่งเวที จัดทาป้าย “พิธีไหว้ครูประจาปี 2560” ติดฉากบนเวที
ประกอบด้วย
2.1 นายนนทะกาล ทองบุราณ
หัวหน้า
2.2 นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ
ผู้ช่วย
2.3 นายไพฑูรย์ สายเสน
ผู้ช่วย
2.4 นายเจษฎา ไพศาลธรรม
ผู้ช่วย
2.5 นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
ผู้ช่วย
2.6 นายชนพัทธ์ อ่วมสอาด
ผู้ช่วย
2.7 นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
ผู้ช่วย
2.8 นักการภารโรง
ผู้ช่วย
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่เป็นพิธีกร และดาเนินการตามลาดับขั้นตอนของพิธีการไหว้ครู จัดหานักเรียนที่ทา
หน้าที่กล่าวนาบทสวดบูชาครู และ ประสานงานกับฝ่ายฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนักเรียน ประกอบด้วย
3.1 นายศุภโชค สาระสันต์
หัวหน้า
3.2 นางสุกัญญา เมฆฉาย
ผู้ช่วย
3.3 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
ผู้ช่วย
3.4 นายยุรนันท์ ปั้นนอก
ผู้ช่วย
3.5 นางกาญจนา สีทาไข
ผู้ช่วย
3.6 นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
ผู้ช่วย
3.7 นางสาวณัชนันน์ บุตรดาวงษ์
ผู้ช่วย
3.8 นางสาวนันทนัช ปาจิตร
ผู้ช่วย
3.9 นางสาวศุภร พวงมาลี
ผู้ช่วย
3.10 นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย
ผู้ช่วย
3.11 นายทศพร จันทร์สุวรรณ
ผู้ช่วย
4. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม มีหน้าที่ฝึกซ้อม ลาดับขั้นตอนพิธีการไหว้ครูแก่นักเรียน โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ
และฝ่ายควบคุมนักเรียน และกาหนดวัน เวลาในการฝึกซ้อม ประกอบด้วย
4.1 นายยุรนันท์ ปั้นนอก
หัวหน้า
4.2 นางอมรรัตน์ สายเสน
ผู้ช่วย
4.3 นางกาญจนา สีทาไข
ผู้ช่วย
4.4 นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย
ผู้ช่วย

4.5 นายศุภโชค สาระสันต์
ผู้ช่วย
4.6 นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง
ผู้ช่วย
4.7 นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
ผู้ช่วย
4.8 นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์
ผู้ช่วย
4.9 นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์
ผู้ช่วย
4.10 นางสาวบงกช เชื้อกุล
ผู้ช่วย
4.11 นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
ผู้ช่วย
4.12 นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ
ผู้ช่วย
4.13 นางสาวปวีณา บุญประดับ
ผู้ช่วย
4.14 นางสาวศศิธร คาพิลา
ผู้ช่วย
4.15 นางสาวปัทมา เลี้ยงหล่า
ผู้ช่วย
4.16 คณะกรรมการสภานักเรียน
ผู้ช่วย
5. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน มีหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อม และในวันพิธีไหว้ครูให้เป็นไปโดย
เรียบร้อย และประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ฝ่ายฝึกซ้อมเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบพิธีการได้ถูกต้อง ประกอบด้วย
5.1 นายธนู ดีกล่อม
หัวหน้า
5.2 นายสมคิด พันธุมิตร
ผู้ช่วย
5.3 นางสุกัญญา เมฆฉาย
ผู้ช่วย
5.4 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
ผู้ช่วย
5.5 นายทรงพล ม่วงยิ้ม
ผู้ช่วย
5.6 นางสาวดวงนภา ทองน่วม
ผู้ช่วย
5.7 นายณัฐกานต์ บุญเสน
ผู้ช่วย
5.8 นางสาวสมปอง คุ้มสิน
ผู้ช่วย
5.9 นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์
ผู้ช่วย
5.10 นางธิราภรณ์ ใจมั่น
ผู้ช่วย
5.11 นางสาวกัญหา ศรีแตงอ่อน
ผู้ช่วย
5.12 นางสาวจรรยา จิวเจริญ
ผู้ช่วย
5.13 นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์
ผู้ช่วย
5.14 นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม ผู้ช่วย
5.15 นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธ์
ผู้ช่วย
5.16 นางสาวปริตตา ชาญสมร
ผู้ช่วย
5.17 นายทศพร จันทร์สุวรรณ
ผู้ช่วย
5.18 นายจักรวาล เข็มเงิน
ผู้ช่วย
5.19 นายชนพัทธ์ อ่วมสอาด
ผู้ช่วย
5.20 นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
ผู้ช่วย
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดดนตรีไทย มีหน้าที่จัดวงดนตรีไทยบรรเลงประกอบในช่วงพิธีไหว้ครู ประกอบด้วย
6.1 นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง
หัวหน้า
6.2 นายธัญญากร ธรรมกาย
ผู้ช่วย
6.3 นักเรียนชุมนุมดนตรีไทย
ผู้ช่วย
7. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดเตรียมหอประชุมในด้านอุปกรณ์
โสตทัศนอุปกรณ์ ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์ ประกอบด้วย
7.1 นายสราวุธ เจริญรื่น
หัวหน้า
7.2 นายธนา กล้าเขตการ
ผู้ช่วย
7.3 นายณัฐกานต์ บุญเสน
ผู้ช่วย
7.4 นายสุวรรณ ปิ่นทอง
ผู้ช่วย
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ทาแบบประเมินผล แจกและรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและ
นักเรียน แล้วสรุปผลเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
8.1 นางธิราภรณ์ ใจมั่น
หัวหน้า
8.2 นางสาวสมปอง คุ้มสิน
ผู้ช่วย
8.3 นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม
ผู้ช่วย
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ)
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

