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ค าสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 

ที ่  82/๒๕6๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕6๕ 

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

 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  ได้ก าหนดให้มีการจัดงานพิธีไหว้ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕6๕  ในวันที่  16 มิถุนายน ๒๕65 เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ  อาคารกาญจนาภิเษก  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า
ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  ข้อ๑๓  ข้อ๔๒  และข้อ ๔๘  จึงขอมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรเป็น
คณะท างานพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑ นายวันชัย  โตม ี   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวชลธิชา วณิชศิริ   กรรรมการ 

๑.3  นายอดิธร  สังฆจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ให้เป็นไปตามก าหนด 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงานและประสานงาน 
 ๒.๑ นายอดิธร  สังฆจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายมนตรี  รื่นรวย   กรรมการ 
 ๒.๓  นางนงลักษณ์ ทาสี   กรรมการ 
 ๒.๔  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๘.5 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 

๒.6 นางสาวจันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
๒.๗ ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี  กรรมการ 
๒.8  นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์   กรรมการ 
๒.9 นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
๒.10 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11 นางสาวอมรรักษ์ ติง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

มีหน้าที ่   1. ประสานงานในการจัดพิธีไหว้ครูให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
     2. จัดเตรียมพานให้กับนักเรียน นักศึกษา 
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๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๓.๑ นายอดิธร  สังฆจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๓.2 นายชยันต ์  วราโภค   กรรมการ 
 ๓.3 นายสารวิน  จินนา   กรรมการ 
 ๓.4 นายจรูญ  เครือเถื่อน  กรรมการ 
 ๓.5 นายธะเนศ  ชาติวรรณ  กรรมการ 
 ๓.6 นายสมชาย  บัวเขียว   กรรมการ 
 ๓.7 นายสมพงษ์  ศิวิใจ   กรรมการ 
 3.8 นายสีนวน  สรรพค้า   กรรมการ 
 ๓.8 นางสาวกชพร พงษ์ไพบูลย์  กรรมการ 
 ๓.9 นางสาวพรเพ็ญ พันสาย   กรรมการ 
 ๓.๑0 คณะกรรมการด าเนินงาน  อกท.  กรรมการ 

๓.๑1 นายประมวล รอดคุ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑2 นายณรงค ์ กลิ้งสาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่อาคารศูนย์เรียนรวม  ท าความสะอาดอาคารและห้องน้ า 
    ๒. จัดโต๊ะ  เก้าอ้ีโซฟา  โต๊ะหมู่บูชา  ติดป้ายพิธีไหว้ครู 
    ๓. จัดผ้าขาวปูโต๊ะ  เครื่องไหว้ 
    ๕. ควบคุมดูแลสมาชิกโครงการท างานร่วมกัน ท าความสะอาดสถานที่สิ่งศักดิ์  ๔  แห่ง 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์และบวงสรวงพิธีกรรมต่างๆ 
 ๔.๑ นายอดิธร  สังฆจันทร์  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 ๔.3. นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๔.4 นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 

4.5  นายณปภัช  พวงล าใย  กรรมการ 
4.6 นายณรงค์เดช ณ พิโรจน์  กรรมการ 
4.7 นางสาววราสรณ ์ คณิสราพรพงศ์  กรรมการ 
4.8 นายณรงค์  กลิง้สาด   กรรมการ  

 ๔.8 นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
๔.9 นางมัณฑนี  โตม ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.10 นางสาวกชพร พงษ์ไพบลูย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
4.11 นางสาวชุติมา สุนทรอินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 
 

มีหน้าที ่ ๑. นิมนต์พระและประสานงานจัดรถรับ-ส่งพระ 
   ๒. ติดต่อยืมของใช้ที่จ าเป็นจากวัด เช่น อาสนะ ขันน้ ามนต์ เสื่อยาว เสื่อสั้น 
   ๓. ประสานงานครู-อาจารย์ ลูกจ้างที่ต้องการเป็นเจ้าภาพเครื่องเซ่นสังเวย  

     ปัจจัยไทยทานถวายพระ  ภัตรตาหารเพล 
   ๔. ประสานงานรวบรวมเงินท าบุญจากผู้มีจิตศรัทธา 
   ๕. ด าเนินพิธีกรรม บวงสรวง และพิธีสงฆ์ 
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๕.  คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการและฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู 
 ๕.๑ นายอดิธร  สังฆจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๕.2 นางนงลักษณ์ ทาสี   รองประธานกรรมการ 
 ๕.2 นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๕.3 นางสาวจันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
 ๕.4 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
 ๕.5 นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๕.6 นายชยันต ์  วราโภค   กรรมการ 
 ๕.7 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการ 
 ๕.8 นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการ 
 5.9 นางสาวนิพาพร ยะพันธ์   กรรมการ 
 5.10 นางสาวรัตติกาล สุวรรณปัญญา  กรรมการ 
 5.11 นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
 5.12 นางสาววราสรณ์ คณิสราพรพงศ์  กรรมการ 

5.13  นายณปภัช พวงล าใย  กรรมการ 
5.14 นายณรงค์เดช ณ พิโรจน์  กรรมการ 
5.15 นางมัลลิกา ทองอ่ า   กรรมการ 

 ๕.15 ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี   กรรมการ 
5.16 คณะกรรมการด าเนินงาน อกท.  กรรมการ 
5.17 นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการและเลขานุการ 
๒.10 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11 นางสาวอมรรักษ์ ติง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

มีหน้าที ่ จัดฝึกซ้อมขั้นตอนการไหว้ครูให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการด าเนินรายการ 
 ๖.๑ นางละมุล  รื่นรวย   ประธานกรรมการ 
 ๖.๕ นางสาวจันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 

๒.10 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการและเลขานุการ 
2.11 นางสาวอมรรักษ์ ติง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่๑. พิธีการด าเนินการ 
   ๒. ก ากับดูแลตัวแทนนักเรียน นักศึกษาในการด าเนินการ 
 
๗. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินรางวัล ประกวดพาน 
 ๗.๑ นางสาวชลธิชา วณิชศิริ   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวสุภาพร ถวิลไพร   กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาววราสรณ ์ คณิสราพรพงศ์  กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์   กรรมการ 
 ๗.5 นางมัลลิกา  ทองอ่ า   กรรมการ 
 ๗.6 นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 
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 ๗.7 นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการ 
7.8 นางสาวนิพาพร ยะพันธ์   กรรมการ 

 ๗.9 นางสาววาสนา อ่อนลา   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑0 นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๗.๑1 นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   จัดเตรียมแบบให้คะแนน ตัดสินและเตรียมรางวัล 
 

๘. คณะกรรมการงานทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 ๘.๑ นายอดิธร  สังฆจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางนงลักษณ์ ทาสี   กรรมการ 
 ๒.3  นายนริศ  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๘.4 นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 

8.5 นางสาวจันทกานต์ เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
8.6 ว่าที่ร.ต.หญิงกัญญา  แสงสุขศรี  กรรมการ 
8.7 นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์   กรรมการ 
8.8 นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
๘.9 ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี    กรรมการ 

 ๘.10 นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.11 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔.12 นางมัณฑนี โตม ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  ๑. จัดหาทุน 
    ๒. คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับมอบทุนการศึกษา 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรคุณธรรม จริยธรรม 
 ๙.๑ นางนงลักษณ์ ทาสี   ประธานกรรมการ 
 9.2 นางนาตยา  ปาณพิมลวัฒน์  กรรมการ 
 ๙.3 นางสาวพาฝัน อ่อนเฉวียง  กรรมการ 

๙.๔ นางพชร  สังฆจันทร์  กรรมการ 
๙.๕ นางสาวศศิกานต์ แซ่กือ   กรรมการและเขานุการ 
 

มีหน้าที ่จัดเตรียมท าเกียรติบัตร มอบในวันที่  16 มิถุนายน  ๒๕65 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ 
 ๑๐.๑ นายชยันต ์ วราโภค   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.2 นางสาวอมรรักษ์ ติง   กรรมการ 
 ๑๒.3 นายประมวล รอดคุ้ม   กรรมการ 
 ๑๓.4 นางสาวพาฝัน  อ่อนเฉวียง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ควบคุมระบบแสง สี เสียงและบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ  ตามความเหมาะสม 
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๑๑. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
๑๑.๑ นางสาวรัตติกาล  สุวรรณปัญญา  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวจารุวรรณ  อุปการะ  กรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวนิศาชล  ตาลิน   กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวศิรินภา  ศิวิใจ   กรรมการ 
๑๑.๕ นางประนอม  สรรพค้า  กรรมการ 
๑๑.6 นางลัดดา   แห้วเพ็ชร  กรรมการ 
๑๑.7 นางพชร   สังฆจันทร์  กรรมการ 
๑๑.8 นางสาวจันทกานต์  เอ่ียมส าอางค์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เลี้ยงนักเรียน นักศึกษาทังหมด (กลางวัน) 
 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๑๒.๑ นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๓ นายณรงค ์ กลิ้งสาด   กรรมการ 

๑๒.๔ นายพนม  ราศรนีิล   กรรมการ 
๑๒.5 นางสาวสุริย์ริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะที่ต้องใช้ในระหว่างพิธีไหว้ครู 
 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมิลผล 
 ๑๓.๑ นางสาวชลธิชา วณิชศิริ   ประธานกรรมการ 
 13.2 นางสาวกชพร พงษ์ไพบูลย์  กรรมการ 
 ๑๓.๓ นางสาวหฤทัย ศิระวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ๑. จัดท าแบบประเมิน 
    ๒. ด าเนินการประเมินผล 
    ๓. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถและประสานความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่   13    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65 
 
 

 
 
     (นายวันชัย    โตมี)  

                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 


