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คําส่ังโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

ท่ี  ๒๙๖/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม East Meets West  

(กิจกรรมวันคริสตมาส) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒    

………………………………………………………………. 

 เนื่องดวยวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ของทุกป เปนวันคริสตมาส เพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาและ

วฒันธรรมตางประเทศ และสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาตางประเทศของนักเรียน และเพ่ือใหนักเรียน

ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน) จึงขอจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม East Meets West (กิจกรรมวัน

คริสตมาส) และกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกรท่ี ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๐ น. เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมาตรา  ๒๗  แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขางราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม แตงตั้ง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ           

  ๑. นายชาตรี   เจริญสุข   ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม   ครู  คศ. 1  กรรมการ 

  ๓. นายเมธัส  เจริญผล   ครูผูชวย   กรรมการ 

  ๔. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ  

 มีหนาท่ี   ใหคําปรึกษาแนะนํา และอํานวยการใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  
 

  ๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 

  ๒.๑ พิธีกร 

   ๑. นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครู  คศ. ๑  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวนิรมล   ดอกดิน  ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

 มีหนาท่ี   ปฏิบัติหนาท่ีพิธีกรดําเนินกิจกรรมบนเวทีและภาคสนามใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

  ๒.๒ คณะกรรมการจัดสถานท่ี 

   ๑. นายนพพร  นามสวาง   ครู  คศ. ๑  ประธานกรรมการ 

   ๒. นายโสภณ  วงษคงดี   ครู  คศ. ๒  กรรมการ 

   ๓. นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด  ครู  คศ. ๒  กรรมการ 

   ๔. นางสาวอนงค  ดลชม   ครู  คศ. ๑  กรรมการ 
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   ๕. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู  คศ. 1  กรรมการ 

   ๖. นางสาวอรทัย  ฝายนา   ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

   ๗. นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

   ๘. นางสาวนิรมล   ดอกดิน  ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

   ๙. นายวัชรพงศ  บุญตน   ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

   ๑๐. นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ  ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

   ๑๑. นางสาวสิริวิมล  คงลอด  ครูผูชวย   กรรมการ 

   ๑๒. นายเมธัส  เจริญผล   ครูผูชวย   กรรมการ 

   ๑๓. นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

   ๑๔. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  พนักงานราชการ  กรรมการ 

   ๑๕. นายธนัตถสรณ  วงศพ่ึง  อัตราจาง  กรรมการ 

   ๑๖. นางสาวสุพรรษา  กฐินไทย  อัตราจาง  กรรมการ 

   ๑๗. นักการภารโรงทุกทาน     กรรมการ  

 มีหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีจัดเตรียมสถานท่ี  โพเดียม  โตะ – เกาอ้ี ตกแตงเวที จัดทําปายชื่องาน 

จัดเตรียมและควบคุมเครื่องเสียง 
  

  ๒.๓ คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

   ๑. นายธนัตถสรณ  วงศพ่ึง  พนักงานราชการ  ประธานกรรมการ

 มีหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีบันทึกภาพ การดําเนินกิจกรรมท้ังหมด 
 

  ๒.๔ คณะกรรมการจัดพิมพเกียรติบัตร 

   ๑. นายเอกลักษณ  เทศเล็ก  ครู  คศ. ๑  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

 มีหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีจัดพิมพเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนในทุกกิจกรรม 
 

  ๒.๕ คณะกรรมการประเมินผล 

   ๑. นางสาวอนงค ดลชม   ครู  คศ. ๑  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวนิรมล  ดอกดิน  ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

   ๓. นางสาวสิริวิมล  คงรอด  ครูผูชวย   กรรมการ 

 มีหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแบบประเมิน พรอมท้ังประเมินผลการจัดกิจกรรมใหเสร็จเรียบรอย 

  ๒.๖ คณะกรรมการจัดหาของขวัญ 

   ๑. วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล ครู  คศ. ๒  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู  ครู  คศ. ๓  กรรมการ 

   ๓. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

   ๔. นายวัชรพงศ   บุญตน   ครู  คศ. ๑  กรรมการ 

             มีหนาท่ี ปฏิบัติจัดหาของขวัญ พรอมท้ังติดชื่อของขวัญใหเรียบรอย 
 

  



๓ 

 

 ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอย เพ่ือให 

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม East Meets West (กิจกรรมวันคริสตมาส) และกิจกรรมสง

ทายปเกาตอนรับปใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒   บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคตอไป  
 

   สั่ง ณ วันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
     

                                (นายชาตรี  เจริญสุข) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
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