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ค าสั่งวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 

ท่ี  ๑๒๕ /๒๕๕๙ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีไหวค้รู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

----------------------------------------- 
 

 ดว้ยวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตาก  ไดก้ าหนดให้มีการจดังานพิธีไหวค้รูและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ประจ าสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ในวนัท่ี  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ  อาคารศูนยเ์รียนรวม  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตาก  เพื่อให้การจดังานดงักล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงค ์ฉะนั้น  อาศยัอ านาจตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า
ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  ขอ้๑๓  ขอ้๔๒  และขอ้ ๔๘  จึงขอมอบหมายหนา้ท่ีให้บุคลากรเป็น
คณะท างานพิธีไหวค้รู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายนิมิตร   อาศยั   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายองอาจ  อ ่าพุธ   รองประธานกรรรมการ 
 ๑.๓ นางสุวมิล  ปันนาง   กรรมการ 
 ๑.๔ นายณรงค ์  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมการ 
 ๑.๕ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์        กรรมการและเลขานุการ      

๑.๖  นายอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ควบคุมก ากบัดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ใหเ้ป็นไปตามก าหนด 
 
๒.  คณะกรรมการด าเนินการด าเนินงานและประสานงาน 
 ๒.๑ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายมนตรี  ร่ืนรวย   กรรมการ 
 ๒.๓  นางชมพู ่  ชยัวร   กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวผอ่งพรรณ    ธุวงัควฒัน์  กรรมการ 

๒.๕ นางสาวจนัทกานต ์    เอ่ียมส าอางค ์  กรรมการ 
๒.๖  นายสุรสิทธ์ิ แจ่มใส   กรรมการ 
๒.๗  นางละมุล  ร่ืนรวย   กรรมการ 
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๒.๘   นางสุดารัตน์ วฒันธญัญกรรม  กรรมการ 
๒.๙  นางสาวอรทยั ลงักากาศ  กรรมการ 
๒.๑๐ นายเอกชยั กองทอง  กรรมการ 
๒.๑๑ นายอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ   
๒.๑๒ นางสาวศรีสมร ทวโีชคชาญชยั  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  
๒.๑๓ นางกชพร  พลูทอง   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ประสานงานในการจดัพิธีไหวค้รูใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๓.๑ นายองอาจ  อ ่าพุธ   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  กรรมการ 
 ๓.๓ นายดวงค า  ชยัวร   กรรมการ 
 ๓.๔ นายสุรสิทธ์ิ   แจ่มใส   กรรมการ 
 ๓.๕ นายชยนัต ์  วราโภค   กรรมการ 
 ๓.๖ นายสมพงษ ์ ศิวใิจ   กรรมการ 
 ๓.๗ นางสมปอง  เครือปู่    กรรมการ 
 ๓.๘ นายปรีดา  แกว้ประดิษฐ์  กรรมการ 
 ๓.๙ นายสารวนิ  จินนา   กรรมการ 
 ๓.๑๐ นายอ านาจ ผลเรไร   กรรมการ 
 ๓.๑๑ นายจรูญ  เครือเถ่ือน  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายนราเศรษฐ์ เมืองเหนือ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายธะเนศ ชาติวรรณ์  กรรมการ 
 ๓.๑๔ นายสมชาย บวัเขียว   กรรมการ 
 ๓.๑๕ นายอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมการ 

๓.๑๖ นายเงิน  บวัเขียว   กรรมการ 
๓.๑๗ นายสีนวน รรพคา้   กรรมการ 
๓.๑๘ วา่ท่ี ร.ต.ณัฐวฒิุ โชติคุต   กรรมการ 
๓.๑๙ นายช านาญ รัตนศรีโสภา  กรรมการ 
๓.๒๐ คณะกรรมการด าเนินงาน  อกท.  กรรมการ 
๓.๒๑ นายศกัด์ิสิทธ์ิ สัตโส   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๒ นายณรงค ์ กล้ิงสาด   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จดัเตรียมสถานท่ีอาคารศูนยเ์รียนรวม  ท าความสะอาดอาคารและหอ้งน ้า 
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 ๒. จดัโตะ๊  เกา้อ้ีโซฟา  โตะ๊หมู่บูชา  ติดป้ายพิธีไหวค้รู 
 ๓. จดัผา้ขาวปูโตะ๊  เคร่ืองไหว ้
 ๕. ควบคุมดูแลสมาชิกโครงการท างานร่วมกนั ท าความสะอาดสถานท่ีส่ิงศกัด์ิ  ๔  แห่ง 
 
๔.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิสงฆ์และบวงสรวงพธีิกรรมต่างๆ 
 ๔.๑ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายธนภทัร์ พลูศิริ   กรรมการ 
 ๔.๓นายณรงค ์  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมการ 
 ๔.๔.นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๔.๕ นางสุมิตรา  วาดวจิิตร  กรรมการ 
 ๔.๖ นางชมพู ่  ชยัวร   กรรมการ 
 ๔.๗ นายสุรสิทธ์ิ แจ่มใส   กรรมการ 
 ๔.๘ วา่ท่ีร.ต.หญิง กญัญา     แสงสุขศรี  กรรมการ 
 ๔.๙ นางละมุล  ร่ืนรวย   กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสุปัญญา ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางจรรยา  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมการ 
 ๔.๑๒ นางสุดารัตน์ วฒันธญัญกรรม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๓ นางกชพร  พลูทอง   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ๑. นิมนตพ์ระและประสานงานจดัรถรับ-ส่งพระ 
  ๒. ติดต่อยมืของใชท่ี้จ าเป็นจากวดั เช่น อาสนะ ขนัน ้ามนต ์เส่ือยาว เส่ือสั้น 
  ๓. ประสานงานครู-อาจารย ์ลูกจา้งท่ีตอ้งการเป็นเจา้ภาพเคร่ืองเซ่นสังเวย 
       ปัจจยัไทยทานถวายพระ ภตัรตาหารเพล 
  ๔. ประสานงานรวบรวมเงินท าบุญจากผูมี้จิตศรัทธา 
  ๕. ด าเนินพิธีกรรม บวงสรวง และพิธีสงฆ ์
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการและฝึกซ้อมพธีิไหว้ครู 
 ๕.๑ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางละมุล  ร่ืนรวย   กรรมการ 
 ๕.๓ นายณรงค ์  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมการ 
 ๕.๔ นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๕.๕.นางสุปัญญา ทาหะพรหม  กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาวจนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์  กรรมการ 
 ๕.๗ นางนงลกัษณ์ ทาสี   กรรมการ 
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 ๕.๘ นางนาตยา  ปาณพิมลวฒัน์  กรรมการ 
 ๕.๙ นายชยนัต ์  วราโภค   กรรมการ 
 ๕.๑๐ นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวยีง  กรรมการ 
 ๕.๑๑ นายอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมการ 
 ๕.๑๒ ครูท่ีปรึกษาทุกชั้นปี   กรรมการ 
 ๕.๑๓ คณะกรรมการด าเนินงาน อกท.  กรรมการ 
 ๕.๑๔ นางสาวศรีสมร ทวโีชคชาญชยั  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ จดัฝึกซอ้มในวนัท่ี  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓๐๐-๑๔.๓๐ น. 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพธีิการด าเนินรายการ 
 ๖.๑ นางละมุล  ร่ืนรวย   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายนริศ  ปาณพิมลวฒัน์  กรรมการ 
 ๖.๓ นางนงลกัษณ์ ทาสี   กรรมการ 
 ๖.๔ นางสุดารัตน์ วฒันธญัญกรรม  กรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวจนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่๑.พิธีการด าเนินการ 
  ๒.ก ากบัดูแลตวัแทนนกัเรียน นกัศึกษาในการด าเนินการ 
 

 
๗. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินรางวลั ประกวดพาน 
 ๗.๑ นางสุวมิล  ปันนาง   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสุณี  แจ่มใส   กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวหฤทยั ศิระวงษ ์  กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวจนัทกานต ์ เอ่ียมส าอางค ์  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวศรีสมร ทวโีชคชาญชยั  กรรมการ 
 ๗.๗ นางละมุล  ร่ืนรวย   กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวยีง  กรรมการ 
 ๗.๙ นายมนตรี  ร่ืนรวย   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางกนกวรรณ หาญก าธร  กรรมการ 
 ๗.๑๑ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
 ๗.๑๒ นางนงลกัษณ์ ทาสี   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑๓ นางสุดารัตน์ วฒันธญัญกรรม  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   จดัเตรียมแบบใหค้ะแนน ตดัสินและเตรียมรางวลั 
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๘. คณะกรรมการงานทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 ๘.๑ นายชูชาติ  สุนทรอินทร์  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายนริศ  ปาณพิมลวฒัน์  กรรมการ 
 ๘.๓ นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส   กรรมการ 
 ๘.๔ นายอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมการ 
 ๘.๕ นางชมพู่  ชยัวร   กรรมการ 
 ๘.๖ นางสาวศรีสมร ทวโีชคชาญชยั  กรรมการ 
 ๘.๗ นางสุมิตรา  วาดวจิิตร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๘ นางนาตยา  ปาณพิมลวฒัน์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  ๑. จดัหาทุน 
    ๒. คดัเลือกนกัเรียนเพื่อเขา้รับมอบทุนการศึกษา 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกยีรติบัตรคุณธรรม จริยธรรม 
 ๙.๑ นางนงลกัษณ์  ทาสี  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวยีง กรรมการ 
 ๙.๓ นางสาวนิศาชล  ตาลิน  กรรมการ 

๙.๔ นางพชร   สังฆจนัทร์ กรรมการ 
๙.๕ นางสาวหฤทยั  ศิระวงษ ์ กรรมการและเขานุการ 

 มีหน้าที ่จดัเตรียมท าเกียรติบตัร มอบในวนัท่ี  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทกึภาพ 
 ๑๐.๑ นายสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางสาวอมรรักษ ์  ติง  กรรมการ 
 ๑๑.๓ นายประมวล  รอดคุม้  กรรมการ 
 ๑๒.๔ นายชยนัต ์  วราโภค  กรรมการ 
 ๑๓.๕ นางสาวอรทยั  ลงักากาศ กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ควบคุมระบบแสง สี เสียงและบนัทึกภาพกิจกรรมต่างๆ  ตามความเหมาะสม 
 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

๑๑.๑ นางสาวผอ่งพรรณ    ธุวงัควฒัน์  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางจรรยา  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมการ 
๑๑.๓ นางน่ิมนวล จนัทวงศ ์  กรรมการ 
๑๑.๔ นางสารภี  บวัเขียว   กรรมการ 
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๑๑.๕ นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
๑๑.๖ นางกชพร  พลูทอง   กรรมการ 
๑๑.๗ นางสมปอง เครือปู่    กรรมการ 
๑๑.๘ นางพชร  สังฆจนัทร์  กรรมการ 
๑๑.๙ นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ  กรรมการ 
๑๑.๑๐ นางสาวจนัทกานต ์  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม เล้ียงนกัเรียน นกัศึกษาทงัหมด (กลางวนั) 
 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๑๒.๑ นายธนภทัร์ พลูศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒ นายทวชิา  เฉียดแหลม  กรรมการ 
 ๑๒.๓ นายณรงค ์ กล้ิงสาด   กรรมการ 

๑๒.๔ นายพนม  ราศีนิล   กรรมการ 
๑๒.๕ นายวเิชียร เทือกตะ๊   กรรมการ 
๑๒.๖ นายเอกชยั กองทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ เตรียมความพร้อมดา้นยานพาหนะท่ีตอ้งใชใ้นระหวา่งพิธีไหวค้รู 
 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายวดัและประเมิลผล 
 ๑๓.๑ นายณรงค ์ นนัตะ๊จนัทร์  ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒ นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
 ๑๓.๓ นางสาวหฤทยั ศิระวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓.๔ วา่ท่ี ร.ต.หญิงกญัญา     แสงสุขศรี  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ๑. จดัท าแบบประเมิน 
  ๒. ด าเนินการประเมินผล 
  ๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถและประสานความร่วมมือ
อยา่งเตม็ท่ี          

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
        สั่ง ณ วนัท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
     (นายนิมิตร   อาศยั)  

                 ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีาก 


