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คาสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
ที่ ๑๒๕ /๒๕๕๙
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
----------------------------------------ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ได้กาหนดให้มีการจัดงานพิธีไหว้ครู และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
ประจาสถานศึ ก ษาประจ าปี การศึ ก ษา ๒๕๕๙ ในวัน ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ อาคารศู นย์เรี ยนรวม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เพื่อให้การจัดงานดังกล่ าวเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้ อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาว่า
ด้วยการบริ หารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ๑๓ ข้อ๔๒ และข้อ ๔๘ จึงขอมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรเป็ น
คณะทางานพิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๕
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายนิมิตร
อาศัย
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายองอาจ
อ่าพุธ
รองประธานกรรรมการ
๑.๓ นางสุ วมิ ล
ปันนาง
กรรมการ
๑.๔ นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
กรรมการ
๑.๕ นายชูชาติ
สุ นทรอินทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ควบคุมกากับดูแลการดาเนินงานของคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ให้เป็ นไปตามกาหนด
๒. คณะกรรมการดาเนินการดาเนินงานและประสานงาน
๒.๑ นายชูชาติ
สุ นทรอินทร์
๒.๒ นายมนตรี
รื่ นรวย
๒.๓ นางชมพู่
ชัยวร
๒.๔ นางสาวผ่องพรรณ ธุวงั ควัฒน์
๒.๕ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
๒.๖ นายสุ รสิ ทธิ์
แจ่มใส
๒.๗ นางละมุล
รื่ นรวย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๘ นางสุ ดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
กรรมการ
๒.๙ นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
กรรมการ
๒.๑๐ นายเอกชัย
กองทอง
กรรมการ
๒.๑๑ นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒ นางสาวศรี สมร ทวีโชคชาญชัย
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
๒.๑๓ นางกชพร
พลูทอง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ประสานงานในการจัดพิธีไหว้ครู ให้ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย
๓. คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่
๓.๑ นายองอาจ
อ่าพุธ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายชูชาติ
สุ นทรอินทร์
กรรมการ
๓.๓ นายดวงคา
ชัยวร
กรรมการ
๓.๔ นายสุ รสิ ทธิ์
แจ่มใส
กรรมการ
๓.๕ นายชยันต์
วราโภค
กรรมการ
๓.๖ นายสมพงษ์
ศิวใิ จ
กรรมการ
๓.๗ นางสมปอง
เครื อปู่
กรรมการ
๓.๘ นายปรี ดา
แก้วประดิษฐ์
กรรมการ
๓.๙ นายสารวิน
จินนา
กรรมการ
๓.๑๐ นายอานาจ
ผลเรไร
กรรมการ
๓.๑๑ นายจรู ญ
เครื อเถื่อน
กรรมการ
๓.๑๒ นายนราเศรษฐ์ เมืองเหนือ
กรรมการ
๓.๑๓ นายธะเนศ
ชาติวรรณ์
กรรมการ
๓.๑๔ นายสมชาย
บัวเขียว
กรรมการ
๓.๑๕ นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการ
๓.๑๖ นายเงิน
บัวเขียว
กรรมการ
๓.๑๗ นายสี นวน
รรพค้า
กรรมการ
๓.๑๘ ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ โชติคุต
กรรมการ
๓.๑๙ นายชานาญ
รัตนศรี โสภา
กรรมการ
๓.๒๐ คณะกรรมการดาเนินงาน อกท.
กรรมการ
๓.๒๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สัตโส
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๒ นายณรงค์
กลิ้งสาด
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่
๑. จัดเตรี ยมสถานที่อาคารศูนย์เรี ยนรวม ทาความสะอาดอาคารและห้องน้ า
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๒. จัดโต๊ะ เก้าอี้โซฟา โต๊ะหมูบ่ ูชา ติดป้ ายพิธีไหว้ครู
๓. จัดผ้าขาวปูโต๊ะ เครื่ องไหว้
๕. ควบคุมดูแลสมาชิกโครงการทางานร่ วมกัน ทาความสะอาดสถานที่สิ่งศักดิ์ ๔ แห่ ง
๔. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีสงฆ์และบวงสรวงพิธีกรรมต่ างๆ
๔.๑ นายชูชาติ
สุ นทรอินทร์
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายธนภัทร์
พูลศิริ
กรรมการ
๔.๓นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
กรรมการ
๔.๔.นายโชติกร
ทาหะพรหม
กรรมการ
๔.๕ นางสุ มิตรา
วาดวิจิตร
กรรมการ
๔.๖ นางชมพู่
ชัยวร
กรรมการ
๔.๗ นายสุ รสิ ทธิ์
แจ่มใส
กรรมการ
๔.๘ ว่าที่ร.ต.หญิง กัญญา แสงสุ ขศรี
กรรมการ
๔.๙ นางละมุล
รื่ นรวย
กรรมการ
๔.๑๐ นางสุ ปัญญา
ทาหะพรหม
กรรมการ
๔.๑๑ นางจรรยา
นันต๊ะจันทร์
กรรมการ
๔.๑๒ นางสุ ดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๓ นางกชพร
พลูทอง
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ๑. นิมนต์พระและประสานงานจัดรถรับ-ส่ งพระ
๒. ติดต่อยืมของใช้ที่จาเป็ นจากวัด เช่น อาสนะ ขันน้ ามนต์ เสื่ อยาว เสื่ อสั้น
๓. ประสานงานครู -อาจารย์ ลูกจ้างที่ตอ้ งการเป็ นเจ้าภาพเครื่ องเซ่นสังเวย
ปัจจัยไทยทานถวายพระ ภัตรตาหารเพล
๔. ประสานงานรวบรวมเงินทาบุญจากผูม้ ีจิตศรัทธา
๕. ดาเนินพิธีกรรม บวงสรวง และพิธีสงฆ์
๕. คณะกรรมการฝ่ ายเตรี ยมการและฝึ กซ้ อมพิธีไหว้ ครู
๕.๑ นายชูชาติ
สุ นทรอินทร์
๕.๒ นางละมุล
รื่ นรวย
๕.๓ นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
๕.๔ นายโชติกร
ทาหะพรหม
๕.๕.นางสุ ปัญญา
ทาหะพรหม
๕.๖ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
๕.๗ นางนงลักษณ์
ทาสี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕.๘ นางนาตยา
ปาณพิมลวัฒน์
กรรมการ
๕.๙ นายชยันต์
วราโภค
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง
กรรมการ
๕.๑๑ นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการ
๕.๑๒ ครู ที่ปรึ กษาทุกชั้นปี
กรรมการ
๕.๑๓ คณะกรรมการดาเนินงาน อกท.
กรรมการ
๕.๑๔ นางสาวศรี สมร ทวีโชคชาญชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดฝึ กซ้อมในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๐๐-๑๔.๓๐ น.
๖. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการดาเนินรายการ
๖.๑ นางละมุล
รื่ นรวย
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนริ ศ
ปาณพิมลวัฒน์
กรรมการ
๖.๓ นางนงลักษณ์
ทาสี
กรรมการ
๖.๔ นางสุ ดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
กรรมการ
๖.๕ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ๑.พิธีการดาเนินการ
๒.กากับดูแลตัวแทนนักเรี ยน นักศึกษาในการดาเนิ นการ
๗. คณะกรรมการฝ่ ายตัดสิ นรางวัล ประกวดพาน
๗.๑ นางสุ วมิ ล
ปันนาง
ประธานกรรมการ
๗.๒นายชูชาติ
สุ นทรอินทร์
กรรมการ
๗.๓ นางสุ ณี
แจ่มใส
กรรมการ
๗.๔ นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ์
กรรมการ
๗.๕ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการ
๗.๖ นางสาวศรี สมร ทวีโชคชาญชัย
กรรมการ
๗.๗ นางละมุล
รื่ นรวย
กรรมการ
๗.๘ นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
กรรมการ
๗.๙ นายมนตรี
รื่ นรวย
กรรมการ
๗.๑๐ นางกนกวรรณ หาญกาธร
กรรมการ
๗.๑๑ นางสาวจารุ วรรณ อุปการะ
กรรมการ
๗.๑๒ นางนงลักษณ์ ทาสี
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๓ นางสุ ดารัตน์
วัฒนธัญญกรรม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยมแบบให้คะแนน ตัดสิ นและเตรี ยมรางวัล
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๘. คณะกรรมการงานทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชี พ
๘.๑ นายชูชาติ
สุ นทรอินทร์
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายนริ ศ
ปาณพิมลวัฒน์
กรรมการ
๘.๓ นายสุ รสิ ทธิ์
แจ่มใส
กรรมการ
๘.๔ นายอดิธร
สังฆจันทร์
กรรมการ
๘.๕ นางชมพู่
ชัยวร
กรรมการ
๘.๖ นางสาวศรี สมร ทวีโชคชาญชัย
กรรมการ
๘.๗ นางสุ มิตรา
วาดวิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
๘.๘ นางนาตยา
ปาณพิมลวัฒน์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ๑. จัดหาทุน
๒. คัดเลือกนักเรี ยนเพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษา
๙. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทาเกียรติบัตรคุณธรรม จริยธรรม
๙.๑ นางนงลักษณ์
ทาสี
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวพาฝัน
อ่อนเฉวียง
กรรมการ
๙.๓ นางสาวนิศาชล
ตาลิน
กรรมการ
๙.๔ นางพชร
สังฆจันทร์
กรรมการ
๙.๕ นางสาวหฤทัย
ศิระวงษ์
กรรมการและเขานุการ
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยมทาเกียรติบตั ร มอบในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๐. คณะกรรมการฝ่ ายแสงเสี ยงและบันทึกภาพ
๑๐.๑ นายสุ รสิ ทธิ์
แจ่มใส
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวอมรรักษ์
ติง
กรรมการ
๑๑.๓ นายประมวล
รอดคุม้
กรรมการ
๑๒.๔ นายชยันต์
วราโภค
กรรมการ
๑๓.๕ นางสาวอรทัย
ลังกากาศ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ควบคุมระบบแสง สี เสี ยงและบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
๑๑. คณะกรรมการฝ่ ายอาหารและเครื่องดื่ม
๑๑.๑ นางสาวผ่องพรรณ ธุวงั ควัฒน์
๑๑.๒ นางจรรยา
นันต๊ะจันทร์
๑๑.๓ นางนิ่มนวล
จันทวงศ์
๑๑.๔ นางสารภี
บัวเขียว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑๑.๕ นางสาวนิศาชล ตาลิน
กรรมการ
๑๑.๖ นางกชพร
พลูทอง
กรรมการ
๑๑.๗ นางสมปอง
เครื อปู่
กรรมการ
๑๑.๘ นางพชร
สังฆจันทร์
กรรมการ
๑๑.๙ นางสาวจารุ วรรณ อุปการะ
กรรมการ
๑๑.๑๐ นางสาวจันทกานต์ เอี่ยมสาอางค์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ประกอบอาหารและเครื่ องดื่ม เลี้ยงนักเรี ยน นักศึกษาทังหมด (กลางวัน)
๑๒. คณะกรรมการฝ่ ายยานพาหนะ
๑๒.๑ นายธนภัทร์
พูลศิริ
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายทวิชา
เฉียดแหลม
กรรมการ
๑๒.๓ นายณรงค์
กลิ้งสาด
กรรมการ
๑๒.๔ นายพนม
ราศีนิล
กรรมการ
๑๒.๕ นายวิเชียร
เทือกต๊ะ
กรรมการ
๑๒.๖ นายเอกชัย
กองทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ เตรี ยมความพร้อมด้านยานพาหนะที่ตอ้ งใช้ในระหว่างพิธีไหว้ครู
๑๓. คณะกรรมการฝ่ ายวัดและประเมิลผล
๑๓.๑ นายณรงค์
นันต๊ะจันทร์
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางสาวจารุ วรรณ อุปการะ
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาวหฤทัย ศิระวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๓.๔ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุ ขศรี
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ๑. จัดทาแบบประเมิน
๒. ดาเนินการประเมินผล
๓. สรุ ปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถและประสานความร่ วมมือ
อย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนิมิตร อาศัย)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก

