
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโยธินนุกูล 
ที ่ 200 /๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมวันคริสต์มำส ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓   
.............................................................................................................................. 

ด้วยแผนงำนวิชำกำรโรงเรียนโยธินนุกูล  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้เรียน กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้องส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนสำมำรถพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ให้ผู้ เรียนมีควำมรู้และเข้ำใจควำมแตกต่ำงของภำษำและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้ำของภำษำ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรสื่อสำร
ได้ โดยโรงเรียนโยธินนุกูลก ำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓  เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อำคำร
อเนกประสงค์ โรงเรียนโยธินนุกูล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ  ส่งเสริมสนับสนุนอ ำนวยควำมสะดวกและเสนอแนะในกำร
ด ำเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ดร.นิรันดร์   เนตรภักดี          ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

๑.๒ นำงถวิล  สมบูรณ์   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
  ๑.๓ นำยศรัณยู  เกี้ยวกลำง  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
        ๑.๔ นำงสำววิลัยพร  สันโดษ  คร ู         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้ำที่วำงแผนและด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ  ให้เป็นไปตำมข้ันตอนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นำยพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

๒.๒ นำงทิพย์กมล  พัฒนชยำกร  คร ู     กรรมกำร 
  ๒.๓ นำงสุภรำ  ช้ำงพลำยงำม  คร ู     กรรมกำร 
  ๒.๔ นำงเสำวนีย์   สิงหวรรณรุัตน์  คร ู     กรรมกำร 

๒.๕ นำงสำวศิวภรณ์   รักกลำง  คร ู     กรรมกำร 
  ๒.๖ นำงสำววิลัยพร  สันโดษ  คร ู         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 ๓. คณะกรรมการจัดสถานที ่มีหน้ำที่ จัดหำและตกแต่งบนเวที เพื่อให้กิจกรรมด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นำยเอกวุฒิ  ทองวิเศษ  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
  ๓.๒ นำงสำวศิวภรณ์  รักกลำง  คร ู     กรรมกำร 

๓.๓ นำยพงศธร  จิตต์น้อม  คร ู     กรรมกำร 
๓/๔ นำงอิสรีย.์.. 

 



  

-๒- 
๓.๔ นำงอิสรีย์  บวรโพธิ์ศร ี  คร ู     กรรมกำร 
๓.๕ นำงญำนิศำ  สมพินิจ   คร ู     กรรมกำร 
๓.๖ นำงสำวเรืองฤดี  ไชยสีหำ  คร ู        กรรมกำร 
๓.๗ นำงณัฐพรรณ  เขี้ยมงูเหลือม  คร ู     กรรมกำร 
๓.๘ นำงสำวอธิตยำ  สวยพรมรำช  ผู้ช่วยคร ู    กรรมกำร 

  ๓.๙ นำยสมพงษ์  ยั่งยืน   ภำรโรง     กรรมกำร 
  ๓.๑๐ นำยสมชัย  กองไธสง  ภำรโรง     กรรมกำร 
  ๓.๑๑ นำยรณกำจ  จีนำกูล  คนงำนทั่วไป    กรรมกำร 

๓.๑๒ นำยสุพจน์  สติมั่น   ครูพิเศษนำฏศิลป์   กรรมกำร 
๓.๑๓ นำงสำวบุษรำภรณ์  สนีำค  ครูพิเศษภำษำจีน    กรรมกำร 
๓.๑๔ นำงสำวณัฐฐินี  มูลเหลำ  ครูพิเศษภำษำจีน    กรรมกำร 
๓.๑๕ นำยวุฒชิัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภำษำจีน    กรรมกำร 
๓.๑๖ นำยวิสัน  สุดำปัน   ครูพิเศษสังคม    กรรมกำร 
๓.๑๗ นำยสมภพ  สวนดอกไม ้  ครูพิเศษดนตรี    กรรมกำร 
๓.๑๘ นำงสำวรัตนำภรณ์  ไกรส ำโรง ครูพิเศษภำษำไทย   กรรมกำร 
๓.๑๙ นำงสำวอิงอร  โพธิ์พยัค  ครูพิเศษภำษำไทย   กรรมกำร 
๓.๒๐ นำยวีรพงษ์  เฟ่ืองจันทร์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 

  ๓.๒๑ นำยธีรภัทร  จันทีนอก  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 
  ๓.๒๓ นำยศรำวุทธ  สุริยะมนตรี  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 
  ๓.๒๔ นำงสำวอัจฉรำ  พิศโฉม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 
  ๓.๒๕ นำงสำวสำวินี  ปรังประโคน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 

๓.๒๖ นำงสำวนุกุล  ค่ ำคูณ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 
๓.๒๗ นำงสำวเพชรรัตน์  มั่งค่ัง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 
๓.๒๘ นำงสำวจำรุวรรณ  ศรีจันทร์พรม นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 
๓.๒๙ นำงสำวนัฐพรรณ  พันธ์พรหม นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  กรรมกำร 
๓.๓๐ นำงสุรนำท  ยั่งยืน   จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด   กรรมกำร 

  ๓.๓๑ นำงกิรณำ  จิมรัมย์   จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด   กรรมกำร 
  ๓.๓๒ นำงไพรวัลย์  เพ็งศิริ  จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด   กรรมกำร 

๓.๓๓ นำยพงศกร  ตีบกลำง  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๔.  คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องเสียง มีหน้ำทีจ่ัดเตรียม ดูแลระบบเสียง เพื่อให้กิจกรรมด ำเนินไปด้วย         
ควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นำยพงศกร  ตีบกลำง  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

๔.๒ นำยสมภพ  สวนดอกไม้  ครพิูเศษดนตรี    กรรมกำร 

            ๔/๓ นำยพงศธร 



  

-๓- 
๔.๓ นำยพงศธร  จิตต์น้อม  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์  ให้ผู้มำร่วมงำนทรำบถึงรำยละเอียดของงำนพร้อมทั้ง
จัดเตรียมค ำกล่ำวรำยงำน เปิดงำน เพื่อให้กิจกรรมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 ๕.๑ นำงสำวสุชำดำ  เบำะเปลี่ยน  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๕.๒ นำยสุพจน์  สติมั่น   ครูพิเศษนำฏศิลป์   กรรมกำร 
๕.๓ นำยเกรียงไกร  ภูสอดสี  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้ำที่  บันทึกภำพกิจกรรมจนแล้วเสร็จกำรด ำเนินกิจกรรมประกอบด้วย 
๖.๑ นำงสุภรำ   ช้ำงพลำยงำม  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

๖.๒ นำยเกรียงไกร   ภูสอดสี  คร ู     กรรมกำร 
๖.๓ นำงสำวสุชำดำ  เบำะเปลี่ยน  คร ู     กรรมกำร 
๖.๔ นำยวีรพงษ์  เฟ่ืองจันทร์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์   กรรมกำร 
๖.๕ นำยพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที่  ต้อนรับ  ดูแล  และบริกำรน้ ำดื่ม  ให้แก่แขกผู้มีเกียรติ  และคณะครูที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นำงสำวรุ้งตะวัน   จิตรีมติร์  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒ นำยกิตติพงษ์  ภู่ทองค ำ  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 

  ๗.๓ นำงสุรนำท  ยั่งยืน   จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด   กรรมกำร 

  ๗.๔ นำงกิรณำ  จิมรัมย์   จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด   กรรมกำร 
  ๗.๕ นำงไพรวัลย์  เพ็งศิริ   จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด   กรรมกำร 

๗.๖ นำงอรุณรัตน์  ดีอ่อน   ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๘. คณะกรรมการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยควบคุมนักเรียน   
ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ ประกอบด้วย 

๘.๑ นำงสำวศิวภรณ์  รักกลำง  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๘.๒ นำงสำวรชุดำ  บวรกิติทัศ  คร ู     กรรมกำร 

  ๘.๓ นำงสำวธันยำวรรณ์  โพธิ์สูง  ครู                            กรรมกำร 
  ๘.๔ นำงสำวศุภัชญำ  จอนก่ิง  คร ู     กรรมกำร 
  ๘.๕ นำงณัฐพัชมนต์   กฤษตฌำพนธ์ คร ู     กรรมกำร 

๘.๖ นำงนำตยำ  เสียงเสนำะ  ผู้ช่วยคร ู    กรรมกำร 
  ๘.๗ นำงสำวสุดำรัตน์   สมศักดิ์  ผู้ช่วยคร ู    กรรมกำร 

๘.๘ นำงกมลพร  โสตะภำ  ผู้ช่วยคร ู    กรรมกำร 
  ๘.๙ นำงเตือนใจ  เสนำใหญ่  ผู้ช่วยคร ู    กรรมกำร 

๘.๑๐ นำงสำวสธุำทิพย์  ไชยพรรณำ พนักงำนจ้ำง    กรรมกำร 
๘.๑๑ นำงวิไลลักษณ์   ต่วนจันทึก  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 

๘/๑๒ นำงสำวพัชรินทร ์
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  ๘.๑๒ นำงสำวพัชรินทร์  เพ็งศรี  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 
  ๘.๑๓ นำงสำววรษำ  ชยทัตดิษยำ  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 
  ๘.๑๔ นำงสำวบุษยมำศ  มำเดช  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 
  ๘.๑๕ นำงสำวนรินทร  นุขุนทด  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 

๘.๑๖ นำงสำวรสสุคนธ ์ ค ำนึงผล  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 
๘.๑๗ นำงสำวศิริพร  นรำพล  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 

๘.๑๘ นำงสำวธีรดำ  ไกรสุวรรณ  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 
๘.๑๙ นำงสำวปัญชิกำ  สังสนัเทียะ พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบำล   กรรมกำร 
๘.๒๐ นำงสำวจิรำพร  ปรำณีตพลกรัง คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
๘.๒๑ นำงเสำวนีย์  สิงหวรรณุรัตน์     คร ู    ประธำนกรรมกำร 

๘.๒๒ นำงยุพำ  เรืองนิคม   คร ู     กรรมกำร 
๘.๒๓ นำงญำนิศำ  สมพินิจ  คร ู     กรรมกำร 
๘.๒๔ นำงอิสรีย์  บวรโพธิ์ศร ี  คร ู     กรรมกำร 

๘.๒๕ นำงสำวนิตยำภรณ์  ววิัฒน์บวรกุล พนักงำนจ้ำง    กรรมกำร 
๘.๒๖ นำงสำวเรืองฤดี  ไชยสีหำ  คร ู     กรรมกำร 
๘.๒๗ นำงสำวบุญส่ง  กำญจนเกตุ  คร ู     กรรมกำร 
๘.๒๘ นำงสำวเมธำพร  สุขจติร  คร ู     กรรมกำร 

๘.๒๙ นำงณัฐพรรณ  เขี้ยมงูเหลือม คร ู     กรรมกำร 
๘.๓๐ นำงพิชยำรักษ์  จิรรัชตะสิริ  คร ู     กรรมกำร 

  ๘.๓๑ นำงสำวบุษรำภรณ์  สนีำค  ครูพิเศษภำษำจีน    กรรมกำร 
  ๘.๓๒ นำงสำวอธิตยำ  สวยพรมรำช ผู้ช่วยคร ู    กรรมกำร 

๘.๓๓ นำงสำววลิัยพร  สันโดษ  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร   

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
๘.๓๔ นำงสุภรำ  ช้ำงพลำยงำม  คร ู    ประธำนกรรมกำร 

  ๘.๓๕ นำงจันทนำ  ขวัญทอง  คร ู     กรรมกำร 
  ๘.๓๖ นำงยุพำ  ขยันงำน   คร ู        กรรมกำร 

๘.๓๗ นำงวิวรรณทอง  ผิวทน  คร ู     กรรมกำร 
  ๘.๓๘ นำงรัฐนันท์  แก้วกลำง  คร ู     กรรมกำร 
  ๘.๓๙ นำงศิริเมฆำ  ศิริ   ผู้ช่วยคร ู    กรรมกำร 
  ๘.๔๐ นำงสำวพรทิพย์  ตอบสันเทียะ พนักงำนจ้ำง    กรรมกำร 
  ๘.๔๑ นำยสุพจน์  สติมั่น   ครูพิเศษนำฏศิลป์   กรรมกำร 

๘.๔๒ นำงสำวอิงอร  โพธิ์พยัค  ครูพิเศษภำษำไทย   กรรมกำร 
๘.๔๓ นำยสมภพ  สวนดอกไม้  ครูพิเศษดนตรี    กรรมกำร 

       ๘/๔๔ นำงสำวณัฐฐิน.ี.. 



  

-๕- 
๘.๔๔ นำงสำวณัฐฐินี  มูลเหลำ  ครูพิเศษภำษำจีน    กรรมกำร 
๘.๔๕ นำงสำววิยดำรัตน์  ติงสันเทียะ คร ู     กรรมกำร 
๘.๔๖ นำงนิตยำ  ไนยะกูล  คร ู         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ประกอบด้วย 
๘.๔๗ นำงทิพย์กมล  พัฒนชยำกร  คร ู    ประธำนกรรมกำร 
๘.๔๘ นำงวรัญญำ  วิศรุตเวศม์  คร ู     กรรมกำร 

  ๘.๔๙ นำงชนำธินำถ  ชโีพธิ์  คร ู     กรรมกำร 
  ๘.๕o นำงสำวรุ้งตะวัน   จิตรีมิตร์  คร ู     กรรมกำร 
  ๘.๕๑ นำงสำวณัชชำ  ทนุธรรมนอก คร ู     กรรมกำร 

๘.๕๒ นำงสำวสชุำดำ  เบำะเปลี่ยน ครู           กรรมกำร 
๘.๕๓ นำงมณีรัตน์  ขุนอังดี  คร ู     กรรมกำร 
๘.๕๔ นำงประนอม  สมแวง  คร ู     กรรมกำร 
๘.๕๕ นำงสำวปรำณี  ยืนยง  คร ู     กรรมกำร 
๘.๕๖ นำงสำวสิรินภำ  ประกอบดี  คร ู     กรรมกำร 

๘.๕๗ นำงกำญจนำ  โสภิณสงูเนิน  คร ู     กรรมกำร 

๘.๕๘ นำงสำววิไลลักษณ์  ขุมทอง  คร ู     กรรมกำร  . 
  ๘.๕๙ นำยเกรียงไกร   ภูสอดสี  คร ู     กรรมกำร 

๘.๖o นำยเอกวุฒิ  ทองวิเศษ  คร ู     กรรมกำร 
๘.๖๑ นำยพงศกร  ตีบกลำง  คร ู     กรรมกำร 

  ๘.๖๒ นำยพงศธร  จิตต์น้อม  คร ู     กรรมกำร 
  ๘.๖๓ นำยเกศกร   จันทร์งำม  ครผูู้ช่วย     กรรมกำร 
  ๘.๖๔ นำยวุฒชิัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภำษำจีน    กรรมกำร 

๘.๖๕ นำงสำวรัตนำภรณ์  ไกรส ำโรง ครูพิเศษภำษำไทย   กรรมกำร 
๘.๖๖ นำยวิสัน  สุดำปัน   ครูพิเศษสังคม    กรรมกำร 
๘.๖๗ นำยพุทธินันท์   ฉัตรกระโทก คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

๙. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้ำที่  จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นำงสำววิลัยพร  สันโดษ  คร ู     ประธำนกรรมกำร 
  ๙.๒ นำงสำวสุชำดำ  เบำะเปลี่ยน  คร ู     กรรมกำร 

๙.๓ นำงสำวปรำณี  ยืนยง  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

-๖- 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำว  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ อนึ่งหำก   
มีปัญหำหรืออุปสรรคใดๆ  ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบโดยเร็ว  เพ่ือจะได้ท ำกำรแก้ไขปัญหำต่อไป  

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป 

 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

(ดร.นิรันดร์   เนตรภักดี) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนโยธินนุกูล 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก าหนดการ 

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนโยธินนุกูล  เทศบาลต าบลหนองไผ่ล้อม 

...................................................................................................... 

  

 เวลำ ๐๘.๓๐ น.  - คณะครู นักเรียน พร้อมกัน ณ อำคำรอเนกประสงค์ 
เวลำ ๐๙.๐๐ น.  - นำยไพบูลย์   พฤกษ์พนำเวศ  นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองไผ่ล้อม 
      ประธำนในพิธี เดินทำงมำถึงบริเวณพิธี 

-  เมื่อประธำนฯมำถึง (ผู้ร่วมพิธียืนตรง) 
-  พิธีกรเชิญประธำนเข้ำประจ ำจุดเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช          
บรมนำถบพิตร ทั้งหมด ตรง (ผู้ชำยโค้งค ำนับ ผู้หญิงถอนสำยบัว) 

-  ประธำนวำงพำนพุ่มทอง พุ่มเงิน 
-  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ 
-  ประธำนในพิธีกล่ำวถวำยรำชสดุดีน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร (ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี) 

- พิธีกรสั่งถวำยควำมเคำรพพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จ               
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร      
ทั้งหมดตรง (ผู้ชำยโค้งค ำนับ ผู้หญิงถอนสำยบัว) 

- จบพิธี 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หมายเหตุ กำรแต่งกำย  ครูและบุคลำกร  ชำยและหญิง  สวมชุดผ้ำไทยโทนสีเหลือง 
 

 
 

 
 

  


