
                                                                        
                                                 คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
                                                          ที่ ๐๔๗/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “๕๙ ปคืนสูเหยาชาว พ.ช.” และทอดผาปาเพื่อการศกึษา 
ประจาํป ๒๕๖๑ 

 ********************************** 
ดวยสมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน รวมกับ  

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ไดกําหนดจัดงาน “๕๙ ปคืนสูเหยาชาว พ.ช.”  ข้ึนในวันเสารที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑            
ณ สนามโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ น. เปนตนไป และกิจกรรมทอดผาปาเพื่อการศึกษา            
ในวันอาทิตยที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหศิษยเกา ผูปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และชุมชน ไดพบปะ
สังสรรคและเพื่อระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  เพื่อใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจ         
ตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษาและอํานวยการ   ประกอบดวย 
 ๑.๑  พระธรรมเสนานุวัตร ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  พลเอก ดร.ศิร ิ ทิวะพันธุ รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  พล.ต.ท. วสันต  วัสสานนท ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔  นายปราโมทย   นาคดิษฐ นายกสมาคมผูปกครองและครูฯ   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕  นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๖  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีนพุทธชนิราชพิทยา  กรรมการ 
 ๑.๗  คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา   กรรมการ 
 ๑.๘  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  กรรมการ 
 ๑.๙  นายนุกูล   อํ่าอวม รองผูอํานวยการโรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา  กรรมการ 
 ๑.๑๐ นางโสพิศ   เทศสลุด รองผูอํานวยการโรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา  กรรมการ 
 ๑.๑๑ นางสาววิไล  ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  กรรมการ 
 ๑.๑๒ นายคณาธิป  นาทิพย นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๓ นางรัชนี   พรมช ู หัวหนางานสมาคมศษิยเกา            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่   ใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก และประสานกับฝายตางๆ  ในการดาํเนินการใหบรรลุ 
  วัตถุประสงค  
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

๒.  คณะกรรมการดําเนินการ  ประกอบดวย 
  ๒.๑  นายคณาธิป นาทิพย นายกสมาคมศิษยเกาฯ ประธานกรรมการ  

๒.๒  นางสาวอรุณศรี เงินเสือ    รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายนุกูล  อํ่าอวม    กรรมการ 

  ๒.๔  นางโสพิศ  เทศสลุด    กรรมการ 
๒.๕  นางสาววิไล   ออนตานา   กรรมการ 
๒.๖  นายสันติพร ภูพงษ    กรรมการ 
๒.๗  นางภารณ ี            เสนวีงศ ณ อยุธยา   กรรมการ  

  ๒.๘  นางสุรภา  จันทรเปลง   กรรมการ 
  ๒.๙  นายปฏิวัติ   วิจารณปรีชา   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวแววมยุรา  จันทรสง    กรรมการ 
  ๒.๑๑ นายสุรเชษฐ   แสงอาทิตย   กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวลักษณา   เยาวสังข   กรรมการ 
  ๒.๑๓ นายสมเกียรติ   ถาวร    กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางสาวศิรนิภา   พรหมชาติ   กรรมการ 

๒.๑๕ คณะครูและบุคลากรโรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางสุดาภรณ   ศิรสิุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๗ นางวรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๑๘ นางรัชนี  พรมช ู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่ -  ดําเนินงานจัดงาน “๕๙ ปคนืสูเหยาชาว พ.ช.” ประสานงาน กาํกับติดตาม ตลอดจนการแกไขปญหา  
             รวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ  
๓.  คณะกรรมการฝายธุรการ    ประกอบดวย 
  ๓.๑  นางโสพิศ  เทศสลุด     ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางผกากรอง  พินิจ    รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓  คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ   กรรมการ 
  ๓.๔  คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  กรรมการ 
  ๓.๕  นางกุหลาบ   ลอยเวหา   กรรมการ 
  ๓.๖  นางสาวทิวาพร อั่วหงวน    กรรมการ 
  ๓.๗  นางสาวธาริณี   เบญจมาศ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. จัดทําหนังสือเชิญ ประธาน และแขกผูมีเกียรติ ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานกําหนด 
 ๒. จัดทําหนังสือสงบัตรจําหนายแก สถานศึกษา หนวยงาน และติดตามการจําหนายบัตร 
 ๓. จัดทําหนังสือสงซองผาปาใหกับหนวยงานและสถานศกึษา  
 ๔. จัดทําหนังสือเชิญอดีตผูบริหาร และครูอาวุโส เพื่อมารวมงาน      
 ๕. จัดทําหนังสือถึงหนวยงานที่เก่ียวของ และเพื่อขอรับการสนบัสนุน ตามท่ีฝายตางๆ  รองขอ 
 ๖. บันทึก สรปุ ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลการจัดงานตอไป 
๔.  คณะกรรมการฝายสถานที่    ประกอบดวย 
  ๔.๑  นางสาววไิล ออนตานา   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓  นายวิเชียร  หลําประเสริฐ   กรรมการ 



๓ 
 

 

  ๔.๔  นางพยอม  คุมฉาย    กรรมการ 
  ๔.๕  นางอโณฌา บุญโสภา   กรรมการ 
  ๔.๖  นายสุรสิทธ์ิ  คัมภีรทัศน           กรรมการ 
  ๔.๗  นายเอกกมล เรืองเดช    กรรมการ 
  ๔.๘  นายชัยรัตน  อํ่าพูล    กรรมการ 
  ๔.๙  นางสาวนลนฐัรตัน เหลืองออน   กรรมการ 
  ๔.๑๐ นางสาวอัฐอรวี อํ่าบางกระทุม   กรรมการ 
  ๔.๑๑ นายชวัติพล แดงเรือ    กรรมการ 
  ๔.๑๒ นางสาวปรารถนา หอมลา    กรรมการ 
  ๔.๑๓ นางสาวบษุกร พรหมศรี   กรรมการ 
  ๔.๑๔ นางปรียาณัฐ มาทวม    กรรมการ  
  ๔.๑๕ นายคุณกร  สนองวงศ   กรรมการ 

๔.๑๖ นายนิคห  ชัยเลิศ    กรรมการ 
๔.๑๗ นายประเมิน คงปาน    กรรมการ 
๔.๑๘ นายทศภรณ แจมเที่ยงตรง   กรรมการ 
๔.๑๙ นายวิศรุต  บุญศริิ    กรรมการ 
๔.๒๐ นายสิทธิชัย เขียวออน   กรรมการ 
๔.๒๑ นายเกรียงไกร พิชัยพันธ   กรรมการ 
๔.๒๒ นางศรนีวล กระเซ็น    กรรมการ 
๔.๒๓ นางสาํรวย  แกวกล่ํา    กรรมการ 
๔.๒๔ นางสุรินทร คุมเรือน    กรรมการ 
๔.๒๕ นางสังเวียน จุจํานงค    กรรมการ 

  ๔.๒๖ นางปราณี  เกตุนิล    กรรมการ 
  ๔.๒๗ นางสาวสชุาวดี พิมหานาม   กรรมการ 
  ๔.๒๘ วาที่ ร.ต.นิทัศน คําทา    กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๙ นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๓๐ นางรัชนี  พรมช ู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหีนาที่ ๑. จัดสถานที่ การประดับไฟ ประดับตกแตงซุมประตูทางเขา โตะ VIP และบริเวณงานใหสวยงาม 
 ๒. ประดับตกแตงโตะรับลงทะเบียน โตะรับเงินคาบัตร  โตะวางของของขวัญรางวัล 
 ๓. จัดทําปายติดขอความบนเวทีงาน “๕๙ ป คืนสูเหยาชาว พ.ช.” และ “พิธีทอดผาปาเพื่อการศึกษา”  

    จัดทําแผนผังโตะอาหาร มอบใหผูเก่ียวของ และประชาสัมพันธใหทราบ 
 ๔. จัดสถานที่สําหรับการทอดผาปาเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมชินสีห และตั้งองคผาปาหนาเวที 

    ในคืนวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
๕. บนัทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 

๕.  คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัยและจราจร  ประกอบดวย 
  ๕.๑  นายบุญสง            เทียนคํา     ประธานกรรมการ 

๕.๒  นายปฏิวัติ   วิจารณปรีชา   รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓  นายตะวัน           หลออินทร   กรรมการ 
  ๕.๔  นายสิทธิชัย เขียวออน   กรรมการ 



๔ 
 

 

  ๕.๕  นายเกรียงไกร พิชัยพันธ   กรรมการ 
๕.๖  นายสุรชาต ิ วงษจีน    กรรมการ 
๕.๗  นายปญญา  ลาภสมทบ   กรรมการ 
๕.๘  นายประทีป   กันพัน    กรรมการ 
๕.๙  นายวรวิทย   ไชยมิ่ง    กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๐ นายชวัติพล   แดงเรอื    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑. วางแผนการจัดการจราจร ประสานการขอความอนุเคราะหใชสถานที่ขอจอดรถ ถนนขนานทางรถไฟ 
 ๒. ประสานกับเจาหนาท่ีตํารวจ ในการอํานวยความสะดวกดานการจราจรและความสงบเรียบรอย 
              ตลอดจนความปลอดภัยในงาน 
 ๓. บนัทึก สรุปปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๖.  คณะกรรมการฝายตอนรับ  ประกอบดวย 
  ๖.๑  นายนุกูล  อ่ําอวม    ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นายดิเรก  ทองหนัก   รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓  นางรุงรวี    อภิชาติธํารง   รองประธานกรรมการ 
  ๖.๔  นางกาญจนา จันทรสุคนธ   กรรมการ     
  ๖.๕  นางสาวศจีลักษณ พงศสุภา   กรรมการ 
  ๖.๖  นางสินีนาฏ  คชนิล     กรรมการ 
  ๖.๗  นางสาวยุพิน คงคอน    กรรมการ    
  ๖.๘  นางสาวกัลยา พึ่งพาณิชยกุล   กรรมการ 
  ๖.๙  นางอัญชลีลักษณ ผลประเสริฐ   กรรมการ 
  ๖.๑๐ นางจิณหญภัค ประเสิรฐศักดิ์   กรรมการ 
  ๖.๑๑ นางกมลสรวง คนเฉียบ    กรรมการ 
  ๖.๑๒ นางจินดา  คันธัพ    กรรมการ 
  ๖.๑๓ นางนงนุช  วิริยานุกูล   กรรมการ 
  ๖.๑๔ นางนุศรา  จันทรสละ   กรรมการ 

๖.๑๕ นางนงคราญ เอ่ียมบาง   กรรมการ 
  ๖.๑๖ นางวรรธน ี ศิรโิชตไพบูลย   กรรมการ 

๖.๑๗ นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมสําอางค   กรรมการ 
  ๖.๑๘ นางสาวภัณฑิลา แยมพยุง   กรรมการ 

๖.๑๙ นางกุหลาบ ลอยเวหา   กรรมการ 
  ๖.๒๐ นางสมศรี  แซเลา    กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.๒๑ นางนาตฤด ี สุขสินธารานนท        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. ตอนรับผูมีเกียรติมารวมงาน “๕๙ ป คืนสูเหยาชาว พ.ช” 
 ๒. จัดทําหมายเลขตั้งโตะ และนําผูรวมงานเขามานั่งโตะตามหมายเลขและแผนผังงาน โดยขอรับผังไดที่ 

    คณะกรรมการฝายสถานท่ี 
 ๓. แบงหนาที่ และกํากับดูแลการรบัรองแขกผูใหญที่มารวมงาน 
 ๔. บันทึก สรุปปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
 
 



๕ 
 

 

๗.  คณะกรรมการฝายพิธีการและพิธีกร  ประกอบดวย 
  ๗.๑  นางภารณี     เสนีวงศ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นางพนิตนาฏ รัตนพนิต   รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓  นายสุรเชษฐ แสงอาทิตย   กรรมการ 
  ๗.๔  นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม   กรรมการและเลขานุการ   
มีหนาที่ ๑. ประสาน จัดทาํกําหนดการรายละเอียดขั้นตอนพิธีการของงาน “๕๙ ป คืนสูเหยาชาว พ.ช”  

    รวมกับพิธีกรฝายศิษยเกา 
 ๒. จัดทําคํากลาวรายงานของประธานดําเนินงานและคาํกลาวเปดงานของประธานในพิธี  

๓. ประสาน อาํนวยความสะดวกใหพิธีกรหลักในงาน “๕๙ ป คืนสูเหยาชาว พ.ช”  
 ๔. ปฏิบัติหนาที่พิธีกรหลัก กิจกรรม ทอดผาปาเพ่ือการศึกษา  

๕. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๘.  คณะกรรมการฝายจัดการแสดง  ประกอบดวย  
  ๘.๑  นางสุรภา  จันทรเปลง     ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นางทวีสุข  บัวทอง    รองประธานกรรมการ 
  ๘.๓  นางสาวลักษณา เยาวสังข       กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. จัดเตรียมและฝกซอมการแสดงของนกัเรียน ๑ ชุด และ ประสานกับฝายพิธีการบนเวที เรื่องลําดับการแสดง  

๒. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๙.  คณะกรรมการฝายการเงิน    ประกอบดวย          
  ๙.๑  นางดวงพร  เพชรบัว    ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นางพยอม  คุมฉาย    รองประธานกรรมการ 
  ๙.๓  นางจารุวรรณ เดชคุม    กรรมการ 
  ๙.๔  นางผกากรอง พินิจ    กรรมการ 
  ๙.๕  นางพนัชกร  มีศาสตร    กรรมการ 
  ๙.๖  นางสาวบุศรนิทร พิมพล    กรรมการ 
  ๙.๗  นางสาวทิวาพร อั่วหงวน    กรรมการ 
  ๙.๘  นางชลธิชา  วรภู    กรรมการและเลขานุการ   
มีหนาที่ ๑. รับลงทะเบียนบัตรโตะจีนหนางาน และรับเงนิคาบัตร  ตัดหางบัตรจากตนฉบับสงตอใหพิธีกร  
          ๒. จัดทําบัญชี รับ จาย การจาํหนายบัตร และเงินจากการทอดผาปาเพื่อการศึกษา 

๓. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๑๐.  คณะกรรมการฝายคารวะครู  ประกอบดวย  
  ๑๐.๑  นางรัชนี   พรมชู    ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒  นางบุษราภรณ  บุญวังแร  กรรมการ    
  ๑๐.๓  นางสาวปรารถนา  หอมลา   กรรมการ 
  ๑๐.๔  นางสาวแววมยุรา  จันทรสง   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่  ๑. ประสานติดตอครูเกา ประสานธุรการเพื่อออกหนังสือเชิญครเูกาพรอมใบตอบรับ และรับลงทะเบียนครูเกา 
  ๒. เตรียมดอกไม พรอมกลองรับบริจาคคาดอกไมเพื่อคารวะคร ู

 ๓. บันทึก สรุปปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรปุและประเมินผลตอไป 
 
 



๖ 
 

 

๑๑.  คณะกรรมการฝายจําหนายและ จองบัตรโตะจีน   ประกอบดวย 
  ๑๑.๑  นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒  นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห    รองประธานกรรมการ 
  ๑๑.๓  นางรัชนี  พรมชู    กรรมการ 
  ๑๑.๔  นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง    กรรมการ 
  ๑๑.๕  นางสาวมณ ี แซทอ    กรรมการ 

๑๑.๖  นายพันธพงษ อินทรวิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. จัดทําทะเบียนคุมจําหนายบัตรลวงหนาและสงขอมูลตอคณะกรรมการรบัลงทะเบียนหนางาน 

๒. ประสานกับฝายธุรการเพื่อจัดทําหนังสือสงบัตรโตะจีนใหกับโรงเรียนและหนวยงานรานคาตางๆ 
๓. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 

๑๒.  คณะกรรมการฝายลงทะเบียนศิษยเกา ประกอบดวย 
  ๑๒.๑  นายสันติพร ภูพงษ    ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒  นางรัชนี  พรมชู    รองประธานกรรมการ 
  ๑๒.๓  นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง    กรรมการ 

๑๒.๔  นางสาวศิรนิภา พรหมชาติ   กรรมการ 
  ๑๒.๕  นายวีรชัย  วาณชิยสกุล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. รับลงทะเบียนศิษยเกา พรอมทั้งรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และถาวร เพือ่สะดวกในการติดตอประสาน 
 โอกาสตอไป 
 ๒. บันทึก สรปุ ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๑๓.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและประสานสื่อมวลชน ประกอบดวย                                                 
  ๑๓.๑  นางภารณี เสนีวงศ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ 
  ๑๓.๒  นางพนิตนาฎ รัตนพนิต   รองประธานกรรมการ 
  ๑๓.๓  นายสุรเชษฐ แสงอาทิตย   กรรมการ 
  ๑๓.๔  นายธีระยุทธ อินไชย    กรรมการ 
  ๑๓.๕  นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. ประชาสัมพันธการจัดงานทางสถานีวิทยุ หรือทางสื่อมวลชนตางๆใหเปนที่ทราบทั่วกัน 
 ๒. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๑๔.  คณะกรรมการฝายอาหาร      ประกอบดวย 
  ๑๔.๑  นางสาววิไล ออนตานา   ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๒  นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ   รองประธานกรรมการ 
  ๑๔.๓  นางรุงรว ี อภิชาติธํารง   กรรมการ 

๑๔.๔  นางอโณฌา บุญโสภา   กรรมการ 
  ๑๔.๕  นางวาสนา ปะวันนา   กรรมการ 
  ๑๔.๖  นางสุพรรณ วงศาโรจน   กรรมการ 
  ๑๔.๗  นางจารวุรรณ เดชคุม    กรรมการ 

๑๔.๘  นางสาวแววมยุรา จันทรสง    กรรมการ 
๑๔.๙  นางสาวภัทรินทร สังขทอง    กรรมการ 
๑๔.๑๐ นางกาญจนา จันทรสุคนธ   กรรมการ 
๑๔.๑๑ นางสาวสชุาวด ี พิมหานาม   กรรมการ 



๗ 
 

 

๑๔.๑๒ นางจารุวรรณ เดชคุม    กรรมการ 
๑๔.๑๓ นางสินีนาฏ คชนิล    กรรมการ 
๑๔.๑๔ นางรัชนี  พรมชู    กรรมการ 
๑๔.๑๕ นางนาตฤดี สุขสินธารานนท   กรรมการ 
๑๔.๑๖ นางสาวสธุาพร มานอย    กรรมการ 
๑๔.๑๗ นายสันต ิสุข เพ็งสวาง   กรรมการ 
๑๔.๑๘ นางสาวปยะวรรณ  กาจักร   กรรมการ 
๑๔.๑๙ นางสมศรี แซเลา    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๒๐ นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑.  ติดตอประสาน กําหนดรายการอาหารโตะจีนและกํากับดูแลอาหารเย็น ขาวหมอ แกงหมอ น้ําดื่ม  
     สาํหรับคณะ   ดนตรี ครู นักเรียน นักการ เจาพนักงานจราจร ที่มาชวยงาน  โดยใชสถานที่ตั้งอาหาร  
     บริเวณหนาหองบริหารทั่วไป 
๒. จัดเตรยีมภัตตาหาร และปนโต สาํหรับถวายพระ  ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  จํานวน ๙ รูป 
๓. จัดเตรยีมอาหารสําหรับผูมีเกียรติที่มารวมทอดผาปาเพือ่การศึกษา  

 ๔. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๑๕.  คณะกรรมการฝายจัดเตรียมรางวัล ประกอบดวย   
  ๑๕.๑  นางเจียรนัย   สืบคํา    ประธานกรรมการ 
            ๑๕.๒  นางอุษา  กอบกิจ    รองประธานกรรมการ 
  ๑๕.๓  นางสาวอิสริยา ณ พัทลุง   กรรมการ 
  ๑๕.๔  นางสาวจารวุรรณ ขันธพิน    กรรมการ 
  ๑๕.๕  นางสาวปรางคทราย  อุดดวง   กรรมการ 
  ๑๕.๖  นายธีรพงษ นวลดอน   กรรมการ 
  ๑๕.๗  นักศึกษาฝกประสบการณ    กรรมการ 
  ๑๕.๘  นายเอกกมล เรืองเดช    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. ติดตอประสานรวบรวมรางวัลจากหนวยงานและผูใหการสนับสนุน เพ่ือจับรางวัลหางบัตรบนเวที 

    และรางวัลตางๆ ที่กําหนด 
๒. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน ตอคณะกรรมการฝายประเมินผล 

๑๖.  คณะกรรมการฝายบันทึกภาพและประชาสัมพันธทางเว็บไซต ประกอบดวย 
  ๑๖.๑  นายพันธพงษ อินทรวิเศษ   ประธานกรรมการ 
  ๑๖.๒  นายวีระชัย วานชิยสกุล   กรรมการ  
  ๑๖.๓  นายธีระยุทธ อินไชย    กรรมการ 
  ๑๖.๔  นางสาวมณ ี แซทอ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. บันทึกภาพตลอดการจัดงาน และนําเสนอทางเว็บไซต 
 ๒. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๑๗.  คณะกรรมการฝายศาสนพิธี  ประกอบดวย 
  ๑๗.๑  นางสุพรรณ วงศาโรจน   ประธานกรรมการ 
  ๑๗.๒  นายวิเชียร หลําประเสริฐ   รองประธานกรรมการ 
  ๑๗.๓  นายสุรสิทธิ์ คัมภีรทัศน   กรรมการ 

๑๗.๔  นางวาสนา ประวันนา   กรรมการ 
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๑๗.๕  นางสาวภัทรินทร สังขทอง    กรรมการ 
๑๗.๖  นางพนิตนาฏ รัตนพนิต   กรรมการ 
๑๗.๗  นางสมพร ศรพีูล    กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.๘  นางชลปรียา สวนทวี    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑. นิมนตพระสงฆ จํานวน ๙ รูป ประกอบพิธีทางศาสนา 
 ๒. จัดเตรยีมอุปกรณในศาสนพิธี 
 ๓. จัดลําดับขั้นตอน พิธีการทางศาสนพิธี รวมทั้งจัดหาพิธีกรทางศาสนพธิี 
 ๔. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป 
๑๘.  คณะกรรมการฝายรวบรวมและจัดตั้งกองผาปา  ประกอบดวย 
  ๑๘.๑  นายนุกูล  อ่ําอวม    ประธานกรรมการ 
  ๑๘.๒  นายดิเรก  ทองหนัก   รองประธานกรรมการ 

๑๘.๓  นางอําพร  สินมา    กรรมการ 
  ๑๘.๔  นางสุรีย  ศิริรัตน    กรรมการ 
  ๑๘.๕  นางสุรีรัตน ขาวเอ่ียม   กรรมการ 

๑๘.๖  หัวหนาระดับและรองหัวหนาระดับ   กรรมการ 
  ๑๘.๗  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    กรรมการ 
  ๑๘.๘  ผูปกครองเครือขาย    กรรมการ 
  ๑๘.๙  นายนิทัศน คําทา    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๘.๑๐ นายธราธร สุขะอาคม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. จัดตั้งกองผาปาของโรงเรียน โดยรวบรวมจากผูมีจิตศรทัธา และนําไปจัดตั้งในคืนวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

๒. รวบรวมตั้งกองกระถางผาปาของนักเรียนแตละระดับชั้นใหแลวเสรจ็ภายในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
๓. บันทึก สรุป ปญหา ขอเสนอแนะแลวสงตอใหฝายสรุปและประเมินผลตอไป  

๑๙.  คณะกรรมการฝายสรุปและประเมินผล  ประกอบดวย 
  ๑๙.๑  นางสาวสาคร อยูนุย    ประธานกรรมการ 
  ๑๙.๒  นางนงนุช  วิริยานุกูล   รองประธานกรรมการ 
  ๑๙.๓  นางสาวศิรนิภา พรหมชาติ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ ๑. สรางเครื่องมือประเมินผลการจัดงาน และเก็บรวบรวมขอมูล จากศิษยเกา และผูมารวมงาน 
 ๒. รวบรวมขอมูลปญหา ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการทุกฝาย สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

       ใหผูไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกรอบของภารกิจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดงาน  
 

         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                                         (นางสาวอรุณศร ี  เงินเสือ)   
                      ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา 


