
 
คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

ท่ี     / ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีวันแม่แห่งชาติ “ ๑๒  สิงหา มหาราชิน ี ”  ประจําปี  ๒๕๕๙ 

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

              เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙  และแสดงความ
จงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” 
และวันแม่แห่งชาติ  ประจําปี  ๒๕๕๙  ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 
๒๙/๒๕๔๖ เรื่องการมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราวจึงแต่งตั้งบุคลากรต่อไปนี ้
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
     ๑.๑ นายอุทร  นัดดากุล          ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายอรรณพ  ยะตา  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓  นายยุทธนา  คงแหลม กรรมการ 
     ๑.๔  นายสุทธิกิตต ์  จังหาร  กรรมการ 
     ๑.๕  นายเมือง  ก๋าคํา  กรรมการ 
     ๑.๖ นายวสันต ์  นาขยัน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ                                                                                                                                         
ให้คําปรกึษาและอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ให้ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
     ๒.๑ นายธีระเดช  สองคําชุม ประธานกรรมการ 
     ๒.๒  นายนิรันดร ์  หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ นายชัยพร  เกตุพิชัย  กรรมการ 
     ๒.๔ นายวิทยา  สิทธิไพร  กรรมการ 
     ๒.๕ นายพิรญชิต  บุญนัด  กรรมการ 
     ๒.๖  นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา กรรมการ 
     ๒.๗ นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ กรรมการ 
     ๒.๘ นายสิรินาวิน  กาละจิตร กรรมการ 
     ๒.๙ นายธนากร  คําชมพู  กรรมการ 
     ๒.๑๐ นายกิตต ิ  สุขศรีราษฎร์ กรรมการ 
     ๒.๑๑ นางรชยา  ทาประสิทธิ ์  กรรมการ 
     ๒.๑๒ นางกรอบแก้ว  จันทร์ทะระ กรรมการ 



     ๒.๑๓ นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์ กรรมการ 
     ๒.๑๔ นางสาวบุษบง  เครือวงค์ กรรมการ 
     ๒.๑๕ นายนิพนธ ์  สมวัน  กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๑๖ นางสุพรรษา  ใจบุญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  เพ่ือให้งานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.  คณะกรรมการเตรียมการและตกแต่งสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
           ๓.๑ นายสุทธิกิตต ์  จังหาร  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นายเสกสรร  อ้ายสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
      ๓.๓ นายธนากร  คําชมภ ู  กรรมการ 
      ๓.๔ นายณฐกร  ขุ่ยคํา  กรรมการ 
      ๓.๕ นายวัฒนา  ชาเนตร  กรรมการ 
      ๓.๖ นายวีรยุทธ  ป้อมบ้านต้า กรรมการ 
           ๓.๗ นายสมศักดิ ์  คําแลง  กรรมการ 
      ๓.๘ นายอนันต ์  วรรณจักร กรรมการ 
      ๓.๙ นายนิรัญ  จันถนอม กรรมการ 
      ๓.๑๐ นางดวงพร  สารอินจักร์ กรรมการ 
      ๓.๑๑ นางแสง  ใจมิภักดิ์  กรรมการ 
      ๓.๑๒ นายสมศักดิ ์  โกสาวัง  กรรมการ 
      ๓.๑๓ นายกิตต ิ  สุขศรีราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ   
จัดเตรียมและติดตั้งพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  , โต๊ะหมู่  

พานพุ่ม ชั้นวางพานดอกไม้ โพเดียม ตลอดจนประดับประดาไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณหอประชุม ให้
เหมาะสมกับการจัดทําพิธีถวายพระพร   จัดเตรียมเครื่องเสียงและบันทึกภาพพิธีถวายพระพร  เพลงสดุดีมหา 
ราชา เพลงพระคุณของแม่  

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๔.๑ นายเจนต ์  ปัญจขันธ ์ ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวหญิงสินีย ์ อินสุขิน  รองประธานกรรมการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ   จัดเตรียมคํากล่าวถวายพระพร  ดําเนินรายการถวายพระพร  และดําเนินรายการเทิด
พระคุณแม่ 
 

๕. คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจําปี  ๒๕๕๙ 

๑ นางสพิุน ปวงศิร ิ
๒ นางสายพิน อุปะละ 
๓ นางนวลนิตย ์ พูลชุม 
๔ นางสาวคริษฐา เผ่าปินตา 
๕ นายบรรจบ พรหมเผ่า 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี     /๒๕๕๙  หน้าท่ี ๒ 



๖ นางกรรณิกา พรหมเผ่า 
๗ นางลัดดาวัลย ์ ศรีสุข 
๘ นางมาลี หวังสันติธรรม 
๙ นางสาววันดา วิลัย 
๑๐ นายเชาว ์ คําปา 
๑๑ นางสาวหญิงสินีย ์ อินสุขิน 
๑๒ นายกิติพงษ์ เพชรประดับ 
๑๓ นายสมชาต ิ สุโพธิ ์
๑๔ นางรัชฎา ใจเย็น 
๑๕ นายปรีชา เผ่าต๊ะใจ 
๑๖ นางชลนิภา แสงภักดี 
๑๗ นางวิไลวรรณ รอตเสวก 
๑๘ นางสุพรรษา ใจบุญ 
๑๙ นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ 
๒๐ นางนงลักษณ์ ทาเขียว 
๒๑ นางพัชรียา ทิศร 
๒๒ นางสุพรรษา ปันต๊ะ 
๒๓ นางอรพิน ปันสุวรรณ 
๒๔ นางณัฐชยา สมควร 
๒๕ นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล 
๒๖ นางสาวนุสรา ปัญญานะ 
๒๗ นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ 
๒๘ นางศิรินันท์ นุกาศ 
๒๙ นางจุรีภรณ์ อุตะมะ 
๓๐ นายศิวะกร แผ่นทอง 
๓๑ นายมนตรี รอตเสวก 
๓๒ นางวิลาวัลย ์ ศรีชัยบุญสูง 
๓๓ นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ 
๓๔ นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระ 
๓๕ นางมยุรี ปนยะ 
๓๖ นางสาวรัชนีกร นําชัย 
๓๗ นางบานเย็น พรหมเผ่า 
๓๘ นายกิตติ สุขศรีราษฎร์ 
๓๙ นางคนึงนิจ จอมมูล 
๔๐ นางสาวกุลธิดา สุขสําราญ 
๔๑ นางปราณี ปรีชารัตน ์

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี     /๒๕๕๙  หน้าท่ี ๓ 



๔๒ นายสุภาพ อุตะมะ 
๔๓ นางสาวนุจร ี วาระนัง 
๔๔ นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย 
๔๕ นางพรรณี อุทธโยธา 
๔๖ นางสาวภณิดา อุทธโยธา 
๔๗ นางฐิติญา ฐานันตะ 
๔๘ นางตุลาพร แสนธ ิ
๔๙ นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง 
๕๐ นางทัศนีย์ พุทธเมฆ 
๕๑ นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี 
๕๒ นางนวลปราง ก๋าใจ 
๕๓ นางวิไลวรรณ ศิริประยงค์ 
๕๔ นางณิชกานต์ ม่ังมา 
๕๕ นางพรสาย ศรีตระกูล 
๕๖ นายณฐกร ขุ่ยคํา 
๕๗ นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ 
๕๘ นางจงจิตร สิทธิไพร 
๕๙ นายมงคล แพ่งประสิทธิ ์
๖๐ นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บ 
๖๑ นางจริยาภรณ์ พุทธษร 
๖๒ นายจิรัฎฐ ์ สุขใจเหลือ 
๖๓ นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก 
๖๔ นายนิพนธ ์ สมวัน 
๖๕ นายเจนต ์ ปัญจขันธ ์
๖๖ นางรชยา ทาประสิทธิ์ 
๖๗ นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน ์
๖๘ นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ 
๖๙ นายวสันต ์ แก้วสา 
๗๐ นายธราวุธ จันถนอม 
๗๑ นางนิยดา กาไชย 
๗๒ นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา 

 

 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี     /๒๕๕๙  หน้าท่ี ๔ 



หน้าท่ีความรับผิดชอบ   
 ๑.  คัดเลือกแม่ดีเด่นห้องเรียนละ  ๑  คน   
 ๒.  ให้นักเรียนในท่ีปรกึษาท่ีแม่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นเขียนเรียงความถึงแม่ในหัวข้อเรื่อง  
“ แม่ของฉัน ” ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4 แล้วส่งท่ีห้องกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนภายในวันจันทร์ ท่ี ๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ชั้นห้อง  และกลุ่มส่งเสริมจะนําใส่ซองและมอบให้แม่ดีเด่นต่อไป 
 ๓.  ดูแลนักเรียนในห้องเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๔.  เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร  ณ  หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

๖. คณะกรรมการรับลงทะเบียนแม่ดีเด่น  
     ๖.๑  นางสาวบุษบง  เครือวงค์ ประธานกรรมการ 
     ๖.๒  นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา รองประธานกรรมการ 
     ๖.๓  นายประพจน ์  ขันแก้ว  กรรมการ 
     ๖.๔  นายประพจน ์  ขันแก้ว  กรรมการ 
     ๖.๕  นายกิตติศักดิ์  แก้วตา  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๑. รับลงทะเบียน แม่ดีเด่น 
 ๒. จัดลําดับและประสานงานกับฝ่ายพิธีการในการรับเกียรติบัตร 
 ๓. จัดเตรียมเรียงลําดับท่ีนั่งสําหรับแม่ดีเด่น 
 

๗.  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป 

๗.๑ นายวสันต ์  นาขยัน  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายนิรันดร ์  หงษ์ทอง รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นายชัยพร  เกตุพิชัย  กรรมการ 
๗.๔ นายพิรญชิต  บุญนัด  กรรมการ 
๗.๕ นายธีระเดช  สองคําชุม กรรมการ 
๗.๖ นายวิทยา  สิทธิไพร  กรรมการ 
๗.๗ นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์ กรรมการและเลขานุการ 
๗.๘ นายสิรินาวิน  กาละจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ   ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน  และในขณะท่ีนักเรียนทํากิจกรรม 

๘. คณะกรรมการฝ่ายบริการ 
      ๘.๑ นางกรอบแก้ว  จันทร์ทะระ ประธานกรรมการ 
      ๘.๒ นางจุรีภรณ์  อุตะมะ  รองประธานกรรมการ 
      ๘.๓ นางศิรินันท์  นุกาศ  กรรมการ 
      ๘.๔ นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา กรรมการ 
      ๘.๕ นางสาวกุลธิดา  สุขสําราญ กรรมการ 
      ๘.๖ นางรชยา  ทาประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  บริการน้ําดื่มแก่คณะครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี     /๒๕๕๙  หน้าท่ี ๕ 



 ๙. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร 

      ๙.๑ นายณฐกร  ขุ่ยคํา  ประธานกรรมการ 
      ๙.๒ นางสุพรรษา  ใจบุญ  รองประธานกรรมการ 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ จัดทําเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น     
 

๑๐. คณะกรรมการตดิตาม สรุปและประเมินผลโครงการ 

     ๑๐.๑  นางสาวบุษบง  เครือวงค์ ประธานกรรมการ  
     ๑๐.๒  นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา รองประธานกรรมการ 
     ๑๐.๓  นางสุพรรษา  ใจบุญ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ประเมินโครงการและสรุปผล และรวบรวมเพ่ือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามลําดับ              

ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ี ตั้งแต่วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

                                     สั่ง ณ วันท่ี ๑๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                                                                              
                                                                             (  นายอุทร   นัดดากุล  )   
                        ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  ท่ี     /๒๕๕๙  หน้าท่ี ๖ 



กําหนดการวันแม่แห่งชาติ  “  ๑๒  สิงหามหาราชินี  ” 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
ณ  หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

เวลา  ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. ลงนามถวายพระพร  ณ  หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 
เวลา  ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๒๐ น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาต ิ ณ  หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 

- ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธ ี
- รําถวายพระพร 

เวลา  ๐๘.๒๐ น.    ประกอบพิธีถวายพระพร 
    -  ประธานลงนามถวายพระพร 
    - เชิญคณะครูทุกท่านเข้าแถวด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
    -  ตัวแทนนักเรียนถวายพานพุ่ม 
    -  เชิญประธานเปิดกรวย  ถวายพานพุ่ม 
    -  อ่านคําถวายพระพร 
    -  เพลงสรรเสริญพระบารมี 
    -  เพลงสุดดุีมหาราชา 
    -  กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ 

- มอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น 
     - ตัวแทนลูกกล่าวแสดงความรู้สึกอ่านเรียงความ 
     - ตัวแทนแม่กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมท้ังกล่าวให้ข้อคิดแก่ลูก ๆ  
     - ลูกมอบช่อมะลิให้แม่  พร้อมกับซองจดหมายเรียงความเรื่อง แม่ 
     - กราบแม่ 
    - ถ่ายรูปร่วมกัน เป็นระดับชั้น 
    - เสร็จพิธ ี
 
 

*************************************** 
 
 

 
หมายเหต ุ  ๑.  ใช้เวลาในการทํากิจกรรมคาบเรียนท่ี  ๑   
  ๒.  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  แต่งชุดปกติขาว  หรือชุดสีกากีแขนยาว 
  ๓.  นักเรียนแต่งชุดนักเรียน 
  ๔.  ผู้ปกครองนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่เพ่ือเข้ารับเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  แต่งกายโดยชุด 
       สภุาพ  โทนสีฟ้า 


