
 
 

ค าสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ที ่259 / 2561  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมวันกตัญญู  ประจ าปีการศึกษา 2561 
....................................................................... .............................................................. 

          ด้วยวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ได้มอบหมายให้  ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน  งานคุณธรรมและจริยธรรม ด าเนินการจัดกิจกรรมวันกตัญญูขึ้นเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล  โดยการ
พิจารณาสรรหาแม่ตัวอย่าง และลูกกตัญญู  เพ่ือรับเกียรติบัตร และเชิญตัวแทนแม่เข้าร่วมกิจกรรม  ในวันศุกร์ 
ที่ 10  สิงหาคม 2561  เวลา 08.00 น. ณ  บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  อ าเภอเมือง จงัหวัด
พิษณุโลก โดยขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ใส่เสื้อสีฟ้าหรือชุดสีฟ้า  
          ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  39  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1  นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ     ประธานกรรมการ 
 1.2  นางโสพิศ   เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสาววิไล   อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
 1.4  ว่าที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ 
 1.5  นายบุญส่ง   เทียนค า   กรรมการ 
 1.6  นายดิเรก   ทองหนัก  กรรมการ 
 1.7  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการ 
 1.8  นางดวงพร   เพ็ชรบัว   กรรมการ 
 1.9  นางสมศรี   แซ่เล้า   กรรมการ 
 1.10 นางอ าพร   สินมา   กรรมการและเลขานุการ  
 1.11 นางชลปรียา  สวนทว ี   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ    
มีหน้าที่    ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวก  และแก้ปัญหาอันเกิดจากการท างานให้เป็นไป 
              ด้วยความเรียบร้อย 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 2.1  นายบุญส่ง   เทียนค า   ประธานกรรมการ 
 2.2  นายวรวิทย์   ไชยมิ่ง   รองประธานกรรมการ 
 2.3  นายสมนึก   ใยศิลป์   กรรมการ 
 2.4  นายพิทักษ์   โพธิ์ทอง        กรรมการ 
 2.5  นายสันติพร   ภู่พงษ์   กรรมการ 
 2.6  นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ   กรรมการ  
 2.7   นายไพโรจน์  สิริพัฒนา  กรรมการ 



 2.8   ครูธนิฐตา    ลิขสิทธิพันธุ์  กรรมการ 
 2.9   นางสุรีย์   ศิริรัตน์   กรรมการ 
 2.10 นายธราธร   สุขะอาคม  กรรมการ 
 2.11 นางสินีนาฏ   คชนิล   กรรมการ 
 2.12 นายปรัชญาวัฒน์  ปิ่นเกตุ   กรรมการ 
 2.12 นางอ าพร   สินมา   กรรมการและเลขานุการ 
 2.13 นางชลปรียา  สวนทว ี   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  

1. วางแผนด าเนินการในการจัดเตรียมความพร้อมในการพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างและ 
ลูกกตัญญูเข้ารับเกียรติบัตร 

2. อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมวันกตัญญูในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 
3. เชิญแม่ตัวอย่าง เข้าร่วมร่วมพิธีในวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญญู 
4. จัดเตรียมบริการน้ าดื่มให้แก่แม่ตัวอย่าง พ่อตัวอย่าง และเชิญนั่งเก้าอ้ีที่เตรียมไว้ 

3.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ประกอบด้วย 
 3.1  นางอ าพร   สินมา   ประธานกรรมการ  
 3.2  นางกมลสรวง     คนเฉียบ   รองประธานกรรมการ 
 3.3  นางสาวธิดา        รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์  กรรมการ 
 3.3  นางสาวเบญจวรรณ    นฤภัย   กรรมการ 
 3.4  นางสินีนาฏ       คชนิล   กรรมการ 
 3.5  นางสาวศศิวิมล     ม่วงทิม   กรรมการ 
 3.6  นายสมนึก       เกิดเนตร  กรรมการ 
 3.7  นายปรัชญาวัฒน์     ปิ่นเกตุ   กรรมการ 
 3.8  นางผกากรอง     พินิจ   กรรมการ 
 3.9  นายชัยรัตน์     อ่ าพูล   กรรมการ 
 3.10 นายชาติ      ถาวร   กรรมการ 
 3.11 นางสาวนลนัฐรัตน์    เหลืองอ่อน  กรรมการ 
 3.12 นางประภาพรรณ     พรมสาร   กรรมการ 
 3.13 นางสาวสุธาสินี     ฟองจางวาง  กรรมการ 
 3.14 นางสาวเบญจพร     พุ่มนวล   กรรมการ 
 3.15 นายไพบูลย์     อมรประภา  กรรมการ 
 3.16 นางสาวพิมพ์พิชชา    พุ่มนอก   กรรมการ 
 3.17 นายวิษณุ     ทิศวงศ์   กรรมการ 
 3.18 นางสาวปิยพร     ผิวสุพรรณ  กรรมการ 
 3.19 นางสาวลักษณา     เยาวสังข์  กรรมการ 
 3.20 นางสาวปัทมา     ศรีอินทร์  กรรมการ 
 3.21 นางดวงเดือน     กิติประสาท  กรรมการ 
 3.22 นางสาวพิชชาภัค     กันอินทร์  กรรมการ 
 3.23 นางสาวอัฐอรวี     อ่ าบางกระทุ่ม  กรรมการ 
 3.24 นางศจีลักษณ์     พงศ์สุภา  กรรมการและเลขานุการ  



          
4.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ประกอบด้วย 
 4.1  นางสมนึก   ใยศิลป์   ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสุรีย์    ศิริรัตน์   รองประธานกรรมการ    
 4.3  นางวิไลลักษณ์    งานสลุง    กรรมการ 
 4.4  นายธีระยุทธ    อินไชย   กรรมการ 
 4.5  นางสาวธรรมรัตน์    ราชรองเมือง    กรรมการ 
 4.6  นางสาวณภัสรชญา    ปาระพิมพ์  กรรมการ 
 4.7  นางสาวภัทรินทร์    สังข์ทอง    กรรมการ 
 4.8  นางดวงเดือน    เร่งเจริญ   กรรมการ 
 4.9  นางกัลยา     พ่ึงพาณิชย์กุล    กรรมการ 
 4.10 นางสาวจิดาภา    วงษ์จันนา   กรรมการ 
 4.11 นางจารุวรรณ    เดชคุ้ม     กรรมการ 
 4.12 นางสาวธัญญ์กมน    โพธิ์พันธ์   กรรมการ 
 4.13 นางพนัชกร   มีศาสตร์   กรรมการ 
 4.14 นางสาวกรรณิการ์    บัวทุม     กรรมการ 
 4.15 นางสาวนงนุช    จันทวาศ  กรรมการ 
 4.16 นายอัคคเดช    เผือกทอง    กรรมการ 
 4.17 นายณรงค์    จันทุดม    กรรมการ 
 4.18 นางสาวจารุวรรณ    ขันธพิณ   กรรมการ 
 4.29 นายสิทธิชัย    สิงห์เทพ   กรรมการ 
 4.20 นายวรวิทย์    ไชยมิ่ง     กรรมการ 
 4.21 นางสาวบุษกร    พรหมศรี    กรรมการ    
 4.22 นางสาวอาภาพร    ศีรีวัน   กรรมการ 
 4.23 นางนงคราญ    เอ่ียมบาง  กรรมการและเลขานุการ 
5.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 
 5.1  นายพิทักษ์   โพธิ์ทอง   ประธานกรรมการ 
 5.2  นายธราธร   สุขะอาคม  รองประธานกรรมการ   
 5.3  นายธีรพงษ์    นวลด่อน  กรรมการ 
 5.4  นางเจียรนัย    สืบค า   กรรมการ 
 5.5  นางสาวสุชาวดี    พิมหานาม  กรรมการ 
 5.6  นางสาวมณี    แซ่ท่อ     กรรมการ 
 5.7  นางพนิตนาฏ    รัตนพนิต    กรรมการ 
 5.8  นายสงบ    ดุษฎีธัญกุล  กรรมการ 
 5.9  นางชลธิชา    วรภ ู   กรรมการ 
 5.10 นางวาสนา    ประวันนา  กรรมการ 
 5.11 นางสาวปรารถนา    หอมลา   กรรมการ 
 5.12 นางจุฑาทิพย์    ยงพาณิชย์    กรรมการ 
 5.13 นางสาวชนมน    ศรีพระจันทร์  กรรมการ 
 5.14 นางสวาท     สิริพัฒนา  กรรมการ 



 5.15 นางสาวศิริลักษณ์    ทองรอด   กรรมการ 
 5.16 นางสุรภา     จันทร์เปล่ง  กรรมการ 
 5.17 นางบุษราภรณ์    บุญวังแร่  กรรมการ 
 5.18 นางรัชนี     พรมชู     กรรมการ 
 5.19 นางธิติมา    รสดี     กรรมการ 
 5.20 นางสาวสุมนรัช    ชมสวนสวรรค์   กรรมการ 

5.21 นางนุศรา    จันทร์สละ    กรรมการและเลขานุการ 
6.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 
 6.1  นายสันติพร          ภู่พงษ์   ประธานกรรมการ 
 6.2  นางวรรธนี          ศิริโชติไพบูลย์  รองประธานกรรมการ    
 6.3  นางรุ่งรวี     อภิชาติธ ารง  กรรมการ 
 6.4  นางพยอม     คุ้มฉาย   กรรมการ 
 6.5  นางชลปรียา    สวนทวี    กรรมการ 
 6.6  นางกาญจนา    จันทร์สุคนธ์    กรรมการ 
 6.7  นางอัญชลีลักษณ์    ผลประเสริฐ  กรรมการ 
 6.8  นางสาวสาวิตรี    ขาวทรงธรรม  กรรมการ 
 6.9  นายวิเชียร     หล าประเสริฐ    กรรมการ 
 6.10 นายคนอง    ทองเมือง  กรรมการ 
 6.11 นางดารารัตน์       มะอิ   กรรมการและเลขานุการ   
7.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 
 7.1  นายพันธพงษ์    อินทรวิเศษ  ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวปรางค์ทราย   อุดด้วง   รองประธานกรรมการ    
 7.3  นายนิกร     พันธ์รุณ   กรรมการ 
 7.4  นางสมจิต     ทองเมือง  กรรมการ 
 6.5  นายสุรสิทธิ์    คัมภีรทัศน์  กรรมการ 
 6.6  นางภารณี เสนี วงศ์   ณ อยุธยา  กรรมการ 
 6.7  นางปาริชาติ    สิทธิ   กรรมการ 
 6.8  นางณัชภัทร    วงศ์จีน   กรรมการ 
 6.9  นางสมพร     ศรีพูล   กรรมการ 
 6.10 นายเอกมล   เรืองเดช   กรรมการ 
 6.11 นางนาตฤดี   สุขสินธารานนท์  กรรมการ 
 6.10 นางอิสริยา   ณ พัทลุง  กรรมการและเลขานุการ   
8.  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 
 8.1  นายไพโรจน์   สิริพัฒนา  ประธานกรรมการ 
 8.2  นางจิณห์ญภัค         ประเสริฐศักดิ์  รองประธานกรรมการ   
 8.3  นางสาวสุภัคฉวี        เอ่ียมส าอางค์  กรรมการ 
 8.4  นางสาวภัณฑิลา  แย้มพยุง  กรรมการ 
 8.5  นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   กรรมการ 
 8.6  นางสาวรัตนากร    โพธิ์คง   กรรมการ 
 8.7  นางนงนุช     วิริยานุกูล    กรรมการ 



 8.8  นางสาวธนิฐตา   ลิขสิทธิพันธุ์  กรรมการ 
 8.9  นายอดิเทพ    กรีแสง     กรรมการ 
 8.10 นางสาวสุทธิดา    เพ็ชรเอม  กรรมการ 
 8.11 นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่(ข้อ3-8) 1. พิจารณาคัดเลือกลูกกตัญญูห้องละ 1 คน และไม่เคยได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนมาก่อน 

2. ส่งรายชื่อลูกกตัญญูพร้อมแม่ตัวอย่างที่ประธานกรรมการ ระดับชั้นภายใน            
วันที่  25  กรกฎาคม  2561  เวลา 12.00 น. 

  3. ประธานของแต่ละระดับชั้นรวบรวมรายชื่อส่งนางอ าพร  สินมา ภายในวันที่ 25   
                         กรกฎาคม  2561  เวลา 14.00 น. 
  4. เชิญแม่ตัวอย่าง และพ่อตัวอย่างเข้าร่วมร่วมพิธีในวันที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันกตัญญู 
9.  คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 9.1  นายธีรพงษ์    นวลด่อน  ประธานกรรมการ 
 9.2  นายธราธร   สุขะอาคม  รองประธานกรรมการ 
 9.3  นางสุรีย์   ศิริรัตน์   กรรมการ 
 9.4  นางธนิฐตา    ลิขสิทธิพันธุ์  กรรมการ 
 9.5  นายปรัชญาวัฒน์  ปิ่นเกตุ   กรรมการ 
 9.5  นางอ าพร   สินมา   กรรมการและเลขานุการ 
 9.6  นางสินีนาฏ   คชนิล   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่    1. จัดท าเกียรติบัตร แม่ตัวอย่าง และลูกกตัญญูและเสนอท่านผู้อ านวยการลงนาม 
               2. น าเกียรติบัตร ของแม่และลูกใส่กรอบให้เรียบร้อย 
10. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ เครื่องเสียง และพิธีกร ประกอบด้วย 
 10.1  นางภารณี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
 10.2  นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 10.3  นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต  กรรมการ 
 10.4  นางสาวสุทธิดา    เพ็ชรเอม  กรรมการ 
 10.5  นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่1. ประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินการ  และบันทึกภาพ 
 2. เป็นพิธีกรระหว่างการจัดกิจกรรมและประสานสื่อมวลชน 
11. คณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ ประกอบด้วย 
 11.1  นายบุญส่ง   เทียนค า   ประธานกรรมการ 
 11.2  นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง   รองประธานกรรมการ 
 11.3  นักการภารโรงและสารวัตรนักเรียน   กรรมการ 
 11.4  นายธราธร   สุขะอาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 11.5  นายปรัชญาวัฒน์  ปิ่นเกตุ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่    จัดที่จอดรถและอ านวยความสะดวกให้กับแม่ตัวอย่าง 
12. คณะกรรมการนิมนต์พระสงฆ์แสดงธรรม ประกอบด้วย 
 12.1  นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์  ประธานกรรมการ 
 12.2  นางชลปรียา    สวนทวี    รองประธานกรรมการ 
 12.3  นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  กรรมการ   
 12.3  นายวิเชียร    หล าประเสริฐ    กรรมการ 



 12.4  นายสิทธิชัย    สิงห์เทพ   กรรมการ 
 12.5  นายไพโรจน์  สิริพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ  
 
มีหน้าที ่1. นิมนต์พระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเทศนาธรรมมาบรรยายในวันกตัญญู 
 2. จัดเตรียมจตุปัจจัยไชยทานถวายพระสงฆ์ 
13. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่   ประกอบด้วย 
 13.1 นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 13.2 นางวันเพ็ญ   เชื้อสิงห์   รองประธานกรรมการ 
 13.3  นางรัชนี   พรมชู   กรรมการ 
 13.4  นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์  กรรมการ 
 13.5  นักการภารโรงและแม่บ้าน    กรรมการ 
 13.5  ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์  ค าทา   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่1. ตกแต่งสถานที่หน้าเสาธง  จดัเก้าอ้ี ส าหรับแม่ตัวอย่าง พ่อตัวอย่างนั่ง และเสื่อปูพื้นส าหรับลูกกตัญญูนั่ง 
 2. จัดดอกไม้ส าหรับนักเรียนไหว้แม่ และจัดเตรียมโต๊ะวางเกียรติบัตรพร้อมใส่เกียรติบัตรให้เรียบร้อย 
     เพ่ือให้ท่านประธานมอบให้แม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู 
14.  คณะกรรมการประเมินผล    ประกอบด้วย 
 14.1  นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย   ประธานกรรมการ 
 14.2  นางสุรีย์   ศิริรัตน์   รองประธานกรรมการ 
 14.3  นางสินีนาฏ  คชนิล   กรรมการ 
 14.4  นายธราธร   สุขะอาคม  กรรมการ 
 14.5  นางธนิฐตา  ลิขสิทธิ์พันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่1. จัดท าแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
 2. แจกแบบสอบถามการจัดกิจกรรมให้กับแม่ตัวอย่าง และลูกตัญญู 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯแล้วสรุป และรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
    
  ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของโรงเรียน 
 
                          สั่ง  ณ  วันที่   16    กรกฏาคม    พ.ศ. 2561 
 
                                                                   
 
                                                                                   (นางสาวอรุณศรี     เงินเสือ) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 
 



 
 
 

 
ใบส่งรายชื่อแม่ตัวอย่างและลูกกตัญญู 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....................... 

 
 
แม่ตัวอย่างชื่อ 
 
................................................................................................ 
 
 
ลูกกตัญญูชื่อ 
 
................................................................................................ 
 
หมายเหต ุ  ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองใส่เสื้อสีฟ้าหรือชุดสีฟ้า 
 
 

ส่ง ครูอ าพร     สินมา ที่ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน  
ภายในวันที่ 25  กรกฎาคม  2561 

 


