
 
                                                    
 

 
คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ท่ี 437 / 2560 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทําบุญส่งท้ายปีเก่า 2560 

และสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2561 
*****************************      

          ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ได้กําหนดจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทําบุญส่งท้ายปีเก่า 2560 และ 
สังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2561  ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ เวทีชั่วคราวหน้าอาคาร 
ศรีศาสดา  และในวันท่ี 29  ธันวาคม  2560  ต้ังแต่เวลา 07.45 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณแนวถนน
ภายในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนไทยในยุคปัจจุบันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมทีดีงามของไทย        
ให้คงสืบไป และเพ่ือสร้างกิจกรรมสัมพันธ์การแสดงออกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน  
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอํานาจในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมงานและดําเนินงานดังต่อไปน้ี 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด้วย 
  1. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ   ประธานกรรมการ   
  2. นายนุกูล  อํ่าอ่วม   รองประธานกรรมการ 
  3. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
  4. นางสาววิไล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
  5. นายดิเรก  ทองหนัก  กรรมการ 
  6  นางดวงพร  เพชรบัว   กรรมการ 
  7. นายบุญส่ง  เทียนคํา   กรรมการ 
  8. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าท่ี   มีหน้าท่ี ให้คําปรึกษา ประสาน หรือ แนะนํา  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2. คณะกรรมการจัดสถานท่ี   ประกอบด้วย 
  1. ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์ คําทา   ประธานกรรมการ 
  2. นายสุรสิทธิ ์  คัมภีรทัศน์  รองประธานกรรมการ    
  3. นางณัชภัทร  วงศ์จีน                   กรรมการ    
  4. นางอโณฌา  บุญโสภา           กรรมการ 
  5. นางรัชนี  พรมชู            กรรมการ 
  6. นักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
  7. ลูกจ้างประจําและแม่บ้านโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 

8. นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ   
  9. นางพยอม  คุ้มฉาย                      กรรมการและเลขานุการ 
  10.นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  มีหน้าท่ี  -  ประดับตกแต่งสถานท่ี  เวทีชั่วคราว บริเวณด้านหน้าอาคารศรีศาสดา        
 3.  คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี ประกอบด้วย 
  1. นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  ประธานกรรมการ 
  2  นางชลปรียา  สวนทว ี   รองประธานกรรมการ 
  3. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ  กรรมการ 
  4. นายสุรสิทธิ ์  คัมภีรทัศน์  กรรมการ 
  5. นางวาสนา  ประวันนา  กรรมการ 



 

 

  6. นางสาวภัทรินทร์ สังข์ทอง   กรรมการ 
  7. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  กรรมการ 
  8. นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงค์  กรรมการ 
  9. นายไพโรจน์  สิริพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าท่ี   1. นิมนต์พระภิกษุ – สามเณร  เพ่ือรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 
                       2. ปรนนิบัติดูแลเรื่องนํ้า และอาหารเช้าถวายพระ ( ข้าวต้ม ) สําหรับพระภิกษุและสามเณร 

     ท่ีมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จํานวน 90 รูป  ณ โรงอาหาร 
                      3. เป็นพิธีกร ศาสนพิธีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

3. คณะกรรมการฝ่ายรับของบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง   ประกอบด้วย 
 1. นายบุญส่ง  เทียนคํา   ประธานกรรมการ 
 2. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวจารุวรรณ ขันธพิณ   กรรมการ 

4. นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมสําอาง  กรรมการ 
5. นางพนัชกร  มีศาสตร์   กรรมการ 
6. นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพุทธชินราพิทยา ผู้ช่วย 

 7. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี – จัดเตรียมนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร  และรับถุงกระสอบข้าวท่ีฝ่ายบริหารท่ัวไป สําหรับรับข้าวสาร 
             อาหารแห้ง จากพระภิกษุสงฆ์-สามเณร    

 4.  คณะกรรมการ  พิธีกร  ประชาสัมพันธ์   และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
  1. นางภารณี  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ  
  2  นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  กรรมการ 
  3. นางสาวสุทธิดา เพชรเอม      กรรมการและเลขานุการ    
 มีหน้าท่ี   1. เป็นพิธีกร จัดลําดับข้ันตอน กิจกรรมต่างๆ บนเวทีชั่วคราว 
                       2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมให้บุคลากรทราบ       
    3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 

5.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์  ประกอบด้วย 
  1. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2  นางรัชนี  พรมชู   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี  -  บันทึกภาพกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์  

6. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง  ประกอบด้วย 
 1. นายสุรเชษฐ ์  แสงอาทิตย์  ประธานกรรมการ 
 2. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรวิทย์  ไชยม่ิง   กรรมการ 
 4. นายคุณกร  สนองวงค์  กรรมการ 
 5. นายธีระยุทธ  อินไชย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี    1. จัดเตรียมและติดต้ังระบบเครื่องเสียง  พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ณ เวทีชั่วคราว  
    2. ต้ังเครื่องดนตรีสากล และคาราโอเกะ  
 
 



 

 

7. คณะกรรมการฝ่ายคัดแยกข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบด้วย 
 1. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   ประธานกรรมการ 
 2. นางนุศรา  จันสละ   รองประธานกรรมการ   
 3. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
 4. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง   กรรมการ 
 5. แม่บ้านโรงเรียนพุทธชินราชพิยา  ผู้ช่วย 
 6. นักเรียนจิตอาสา    ผู้ช่วย 
 7. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  1. จัดแยกกระสอบข้าวใส่รถวิทยาลัยสงฆ์ถวายพระ- เณรท่ีมารับบิณฑบาต 
  2. คัดแยกข้าวสาร-อาหารแห้งไว้ให้กับโรงเรียนท่ีขอรับการสนับสนุน 

      ท้ังน้ีขอให้บุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

           สั่ง  ณ  วันท่ี 22  ธันวาคม 2560 
 
 
           ( นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ )  
              ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง 
และสังสรรคส์่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

วันท่ี 29  ธันวาคม  2560 
 

เวลา 07.45 น.  -  คณะครูและนักเรียนประจําท่ีเตรียมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เวลา 07.50.น.   -  คณะครูและนักเรียน  เคารพธงชาติ / เริ่มพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
เวลา 09.00 น.  -  กิจกรรมการแสดง ณ เวทีช่ัวคราว 
เวลา 11.30 น.  -  พักรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 น.   -  กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละห้องเรียน 
เวลา 16.00 น.  -  เสร็จส้ินกิจกรรม /นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 
 

                          


