
 

 
  

 

ค าสั่งโรงเรยีนศรสี าโรงชนูปถัมภ์ 

           ที่  138/2560 

   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน  “พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน 

องค์พระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและพัฒนาการศึกษา” 

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

    ด้วยโรงเรยีนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ ได้ก าหนดจัดงานทอดผา้ป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลา

ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิและพัฒนาการศกึษา   

ในวันเสารท์ี่  27  พฤษภาคม  2560  (ตรงกับขึ้น  2 ค่ า  เดือน  7)  เพื่อให้การจัดงานด าเนนิไปด้วย 
ความเรยีบร้อย  จงึแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศกึษารับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการอ านวยการ      

ดร.มนตรี  คงเจริญ    ประธานกรรมการ 
นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์    กรรมการ 

  นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน   กรรมการ 

  นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน   กรรมการ 
 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวกและประสานงานในการด าเนินงานทอดผา้ป่า

สามัคคีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรยีมสถานที่ 
  นายประดิษฐ์  แสงศลิป์    หัวหนา้คณะท างาน 

  นางสาวสายบัว  มูลทา    คณะท างาน 

  นางวรวรรณ  พิมพ์แสง    คณะท างาน 
  นายสมบัติ  ประจุ    คณะท างาน 

  นายเชษฐา  เพชรคง    คณะท างาน 

  นางสาวสิรอิมร  หวลหอม   คณะท างาน 
  นายไตรรงค์  กล่ าบุตร    คณะท างาน 

  นางฐิตพิร  เทียนศรี    คณะท างาน 

  นายธรรมรัตน์  เขาเหิน    คณะท างาน 
  นายประจวบ  ชูเชิด    คณะท างาน 

  สภานักเรียน     คณะท างาน 

 



 

 มีหน้าที่ 
  1. จัดท าฉากหลังเวทีและติดตัวอักษรข้อความ 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประจ าโรงเรยีน  

พระพุทธลีลาพัฒนามาตุภูมิ และพัฒนาการศึกษา 

ในวันเสารท์ี่  27  พฤษภาคม  2560  ตรงกับขึน้  2 ค่ า  เดือน  7)   

  2.  จัดเตรียมอาสนะส าหรับพระสงฆ์  จ านวน  9  รูป 

  3.  จัดโต๊ะหมูบู่ชา  ดอกไม้  ธูปเทียน  เทียนชนวนและที่กราบพระ 

  4.  จัดพานเล็กถวายปัจจัย  จ านวน  9  พาน  ที่กรวดน้ า  2 ชุด  ด้ายสายสิญจน ์ 

บาตรน้ ามนต ์ ที่พรมน้ ามนต์ 

  5.  จัดชุดรับแขก  จ านวน  1 ชุด  พรอ้มเก้าอี้ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ   

  6.  จัดประดับตกแต่งบริเวณงานให้มีความสวยงาน 

 3.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  เคร่ืองดื่ม  ไทยธรรมและฝ่ายปฏิคม 

  นายสุริยา  ชาปู่    หัวหนา้คณะท างาน 

  นางเรณู  ภุมรา    คณะท างาน 

  นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง  คณะท างาน 

  นางรววีรรณ  สุขรอด   คณะท างาน 

  นางอรุญ  ปวีร ์ สทิธิปกร  คณะท างาน 

  นางสาวจันท์ปภา  เพิ่มพูล  คณะท างาน 

  นางสาวกรรณกิาร์  หมูปิน  คณะท างาน 

  นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์ คณะท างาน 

  นางสาวสุพัตตรา  หลักค า  คณะท างาน 

  นางประภาศรี  จันโททัย   คณะท างาน 

  นางรุ่งนภา เมอืงวงศ์   คณะท างาน 

  นางจารุวรรณ  พูลล้น   คณะท างาน 

  นางสาวสุวรรณลักษณ์  ฉิมเอม  คณะท างาน 

 มีหน้าที่ 

  1.  จัดภัตตาหารคาวหวานถวายพระสงฆ์  จ านวน  10  ชุด 

  2.  จัดน้ าดื่มถวายพระสงฆ์ 

  3.  จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 



  4.  จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม  จ านวน  10 ชุด 

  5.  เตรียมรายชื่อครูที่จะถวายภัตตาหารและไทยทาน 

  6.  ให้การตอ้นรับแขกผูม้ีเกียรติที่มาร่วมงาน 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ 

  นายฉลวย  ลิน้จี่   หัวหนา้คณะท างาน 

  นางสาวนฤมล  สุดเงิน   คณะท างาน 

  นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   คณะท างาน 

  นางสาวสิรอิมร  หวลหอม  คณะท างาน 

  นายบุญฤทธิ์  อยู่คร   คณะท างาน 

  นายสยาม  ภูพ่ัด   คณะท างาน 

 มีหน้าที่  

  1.  นิมนต์พระสงฆ์ในพิธีทอดผา้ป่าสามัคคีเพื่อการศกึษา  ประสานและด าเนนิงาน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธ ี

  2.  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในพิธีตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปด้วยความเหมาะสม 

  3.  ด าเนินการให้การทอดผ้าป่าฯ เป็นไปตามก าหนดและบรรจุวัตถุประสงค์ 

 5.  คณะกรรมการจัดกองผ้าป่า 

  นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   หัวหนา้คณะท างาน  ม.1 

นายมนตรี ขอบุญ   คณะท างาน 

 นางอ าพรรณ  ใบศรี   คณะท างาน 

 นางเยาวรัตน ์ สุขโกษา   คณะท างาน 

 นางสาวกนกวรรณ ทวิตชาติ  คณะท างาน 

 นางรววีรรณ  สุขรอด   คณะท างาน 

 นางสุภัทรา  พุทธกรณ์    คณะท างาน 

 นางเดือนงาม  ศุภพงศกร  คณะท างาน 

 นางสาวจารุพร  สวนปลิก    คณะท างาน 

 นางชุลี  ครุธแก้ว   คณะท างาน 

 นายธรรมรัตน์  เขาเหิน   คณะท างาน 

 นางสาวกุลยา  หล าพรหม  คณะท างาน 

 นางสมคิด   อ าไพ   คณะท างาน 

 นางสาวสุพัตรา  หลักค า  คณะท างาน 

 นางสาวสุภาพร  ปัญญา  คณะท างาน 



 นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ  คณะท างาน 

  นายสิงข ์ จีนพงษ์   หัวหนา้คณะท างาน  ม.2 

นายบุญฤทธิ์  อยู่คร                      คณะท างาน       

 นางสาวกรรณกิาร์  หมูปิน  คณะท างาน 

 นายเอนก  อุ่นอุ้ย   คณะท างาน 

 นางสาววัชรยีา  จันทร์เกษร  คณะท างาน 

 นางอรุญ ปวีร์ สิทธิปกร   คณะท างาน  

 นางฐิตพิร  เทียนศรี   คณะท างาน  

 นางประทีป  กองทอง   คณะท างาน 

 นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทิพยนันท์   คณะท างาน 

 นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์  คณะท างาน 

 นางสาวผักแว่น  พรมพุทธา  คณะท างาน 

 นายประดิษฐ์  แสงศลิป์   คณะท างาน 

 นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี   คณะท างาน 

 นายชัยรัตน์  สังขส์ีแก้ว   คณะท างาน 

 นางจิดาภา   เข็มพล   คณะท างาน 

  นายเชษฐา กันนา   หัวหนา้คณะท างาน ม.3 

นางสาวบุษราภรณ ์ โพธิ์ทอง                คณะท างาน 

ดร. สุรยิา  ชาปู่    คณะท างาน 

 นางชุติมา  สวนปลิก   คณะท างาน 

 นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต  คณะท างาน 

 นางสาวนภาศรี  สงสัย   คณะท างาน 

 นายวัชรกฤษณ์ อินมี   คณะท างาน    

 นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช  คณะท างาน 

 นายมานิตย์  ชาติวุฒิ   คณะท างาน 
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 ว่าที่รอ้ยตรีสุชีพ  ทองมาก  คณะท างาน 

  นายอธิพันธ์  ชัยศรี   คณะท างาน 

  นายไตรรงค์  กล่ าบุตร   หัวหนา้คณะท างาน  ม.4 

นางสาวปภาณิน  ธรรมลังกา  คณะท างาน 

 นางรัตนกานต์  ศรีสุขศิรพิันธ์  คณะกรรมการ 



 นายสัญชัย  ใบศรี   คณะท างาน 

 นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี  คณะท างาน 

 นางสาวจันท์ปภา  เพิ่มพูล  คณะท างาน 

 นายบุญเชิด  ศรนีวลอินทร์  คณะท างาน 

 นางบังอร  อ่วมแก้ว   คณะท างาน 

 นายเชษฐา  เพชรคง   คณะท างาน 

 นางวรวรรณ  พิมพ์แสง   คณะท างาน 

 นางนติยา  มั่งมี    คณะท างาน 

 นายวีระ  สินอ าพล   คณะท างาน  

 นางสาวประนอม  ม่วงงาม  คณะท างาน 

 นายบุญเกิด  เผอืกใต้   หัวหนา้คณะท างาน  ม.5 

นางสุรินทร์พร  มีหินกอง  คณะท างาน 

 นางสาวสมสมร  ทีภูเวียง    คณะท างาน 

 นายวันโชค  ขวัญเมือง      คณะท างาน 

 นางกฤตยา  จอ้ยสูงเนิน   คณะท างาน 

 นางรุจริา  คลังคง   คณะท างาน 

 นางสาวนฤมล  สุดเงิน   คณะท างาน 

 นางสาววิมลรัตน์  บุญคง  คณะท างาน 

 นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา  คณะท างาน 

 นางสาวสายบัว  มูลทา   คณะท างาน 

 นายประจวบ  ชูวิทย์   คณะท างาน 

 นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล  คณะท างาน 

  นายฉลวย  ลิน้จี่   หัวหนา้คณะท างาน  ม. 6 

นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี   คณะท างาน 

 นายประจวบ  ชูเชิด   คณะท างาน 

นายชยันต์  ยุบล   คณะท างาน 

 นางรมณีย์  สร้อยสน   คณะท างาน 

 นางสาวจนิตนา  อิ่มพิทักษ์  คณะท างาน 

 นายชวลิต  ร าขวัญ   คณะท างาน 

นางเรณู  ภุมรา    คณะท างาน 

 นางวิไลพร  ฝ้ันสกุล   คณะท างาน 



นายสมบัติ  ประจุ   คณะท างาน 

นางสุกัญญา  อ่ าทอง   คณะท างาน 

นางมัลลกิา  อรัญศรี   คณะท างาน    

นางสาวสิรอิมร  หวลหอม  คณะท างาน 

 มีหน้าที่ 

  1.  รวบรวมเงนิที่ได้รับบริจาคจัดท าเป็นกองผา้ป่าฯ ของแต่ละห้อง 

  ๒.  วันศุกร์ที่  26  พฤษภาคม  2560  น ากองผ้าป่าฯ  มารวบรวมไว้ที่ห้อง

ผูอ้ านวยการฯ  หอ้งประชุมเล็ก  และหอ้งรองฯอัมพวัน  เพื่อเตรียมรว่มงานในพิธีทอดผา้ป่าฯ 

 6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

  นายชยันต์  ยุบล   หัวหนา้คณะท างาน 

  นางสุภาพร  ปัญญา   คณะท างาน 

  นายวชรชัย  สิริวชรกุล   คณะท างาน 

  นายธวัชชัย  จนีะวงษ์   คณะท างาน 

 มีหน้าที่ 

  1.  จัดติตต้ังอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและควบคุมดูแลใหเ้รียบร้อย 

  2.  บันทึกภาพและวีดีทัศน์ตลอดงาน 

 7.  คณะกรรมการถ่ายภาพ 

  นางประทีป  กองทอง    หัวหนา้คณะท างาน 

 นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา   คณะท างาน 
 นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา   คณะท างาน 

 นางสาวสุภาพร  ปัญญา   คณะท างาน 
 มีหน้าที ่ ถ่ายภาพการทอดผา้ป่าฯ  ตลอดงาน 

 8.  คณะกรรมการงานจราจร 

  นายสิงข ์ จีนพงษ์    หัวหนา้คณะท างาน 

  นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์   คณะท างาน 

  นางสาววัชรยีา  จันทร์เกษร   คณะท างาน 

  นักศึกษาวิชาทหาร    คณะท างาน 

 มีหน้าที่  รักษาความปลอดภัยในงาน  จัดแนวจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

 



 9.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

  นางสาวอัมพวัน  ด่วนเดิน   หัวหนา้คณะท างาน 

  นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี   คณะท างาน 

  นางกฤตยา  จอ้ยสูงเนิน    คณะท างาน 

  นางบังอร  อ่วมแก้ว    คณะท างาน 

  นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   คณะท างาน 

  นางจารุพร  สวนปลิก    คณะท างาน 

  นางสาวนุชนาถ  โต๊ะถม    คณะท างาน 

 มีหน้าที่ 

  1.  รับเงนิท าบุญจากทอดผ้าป่าฯ 

  2.  จัดท าบัญชรีายรับ – รายจ่ายใหเ้สร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

  3.  สรุปรายงานการรับ-จา่ยเงนิ 

 10.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

นางล าจวน  สุขทรัพย์ทวีผล    หัวหนา้คณะท างาน 

  นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์   คณะท างาน 
  นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต     คณะท างาน 
 มีหน้าที่ 

  1.  ออกแบบประเมินผลการจัดงาน 

  2.  สรุปผลรายงานผูบ้ริหาร 

 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตั้ง  ประชุม  ปรึกษา  วางแผนการด าเนนิงาน 

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผล  บังเกิดผลดีตอ่นักเรียน  โรงเรียนและราชการ

ต่อไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

 

 

(ดร.มนตร ี คงเจริญ) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนศรสี าโรงชนูปถัมภ์ 


