
                                                                        
 
 
 
                                                   ค ำสั่งโรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ 
                                                           ๓๒/๒๕๖๒  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ “สำนสัมพันธ์น้องพ่ี ๓๕ ปี สำมขำสว่ำงวิทย์” 
                                   --------------------------------------------------------- 

   ด้วย โรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ ได้ก่อตั้งมำครบรอบ ๓๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เพ่ือร ำลึกถึงและ
ใหค้วำมส ำคัญของกำรก่อตั้งโรงเรียนมำครบรอบ ๓๕ ปี จึงไดก้ ำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำขึ้น ในวัน
เสำร์ที่ ๑๓ เมษำยน ๒๕๖๒ เพ่ือหำรำยได้น ำไปจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน และสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของนักเรียนโรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  

          จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ “สำนสัมพันธ์น้องพ่ี ๓๕ ปี สำมขำ
สว่ำงวิทย์” ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
        ๑.๑  นำยธนเทพ  วิเศษสอน         ประธำนกรรมกำร 
        ๑.๒  นำงส ำรำญ  แก้วกำหลง  กรรมกำร 

      ๑.๓  นำยประเทือง  แสบงบำล    กรรมกำร   
        ๑.๔  นำยวรีะยุทธ  จันทร์สด               กรรมกำร 
        ๑.๕  นำงจันทรำพร  ค ำเสนำ   กรรมกำร 
       ๑.๖  นำยดนตรี  ดีมำก         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๑.๗  นำงกรรณิกำร์  โชติพูล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       ๑.๘  นำงสุกัญญำ  ศรีภักดีสวัสดิ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     

             มีหน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุน กำรด ำเนินงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือ
กำรศึกษำ“สำนสัมพันธ์น้องพ่ี ๓๕ ปี สำมขำสว่ำงวิทย์”ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  ๒.  คณะกรรมการประสานงาน   ประกอบด้วย 
                          ๒.๑  นำยดนตรี  ดีมำก     ประธำนกรรมกำร 
       ๒.๒  นำงส ำรำญ  แก้วกำหลง     กรรมกำร 
                          ๒.๓  นำยประเทือง  แสบงบำล  กรรมกำร 

     ๒.๔  นำงจันทรำพร  ค ำเสนำ   กรรมกำร 
       ๒.๕  นำยวีระยุทธ  จันทร์สด   กรรมกำร 

     ๒.๖  นำยธวัฒชัย  พันธุโพธิ์   กรรมกำร 
                          ๒.๗  นำงณัฐกำนต์  ก ำหนดควำม  กรรมกำร 



 
๒ 

 
     ๒.๘  นำยสมพงษ์  ค ำสิงห์   กรรมกำร 

                          ๒.๙  นำยเชิดศักดิ์  ไชยเดช   กรรมกำร 
                          ๒.๑๐ นำยกิตติศักด์ิ  จิตต์พงษ์   กรรมกำร 

     ๒.๑๑ นำงกรรณิกำร์  โชติพูล     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๒.๑๒ นำงสุกัญญำ  ศรีภักดีสวัสดิ์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ๒.๑๓ นำงสำวสวุิภำ  ส ำรำญสุข  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

            มีหน้าที ่  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือ
กำรศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  ๓. คณะกรรมการจัดพิมพ์ฎีกาและจ่ายซองผ้าป่าเพื่อการศึกษา   ประกอบด้วย 
                          ๓.๑  นำงส ำรำญ  แก้วกำหลง   ประธำนกรรมกำร       

     ๓.๒  นำยวีระยุทธ  จันทร์สด   กรรมกำร 
     ๓.๓  นำงมะลิจันทร์  โคตรลำค ำ  กรรมกำร 
     ๓.๔  นำงณัฐกำนต์  ก ำหนดควำม  กรรมกำร 

                          ๓.๕  นำงซ่อนกลิ่น  ประสำรฉ่ ำ  กรรมกำร 
       ๓.๖  นำงพวงมะลัย  น้อยหมอ  กรรมกำร 
       ๓.๗  นำงสำวอัฉรำ  ภูศร ี   กรรมกำร 

     ๓.๘  นำงสำวยุพำพร  ใบชำ   กรรมกำร 
     ๓.๙  นำงสำวกรรณิกำร์  นรำรำช  กรรมกำร  
     ๓.๑๐ นำงสำวพรประภำ พิกุลศรี  กรรมกำร 
     ๓.๑๑ นำงสำวอมรรัตน์  นำคศรีหำ  กรรมกำร 
     ๓.๑๒ นำงสำวสำริณ ี  แซ่โคว้   กรรมกำร 
     ๓.๑๓ นำงสำวชบำพร  โชติพูล  กรรมกำร 
     ๓.๑๔ นำงสำวชลธิชำ  ขำนพล  กรรมกำร 
     ๓.๑๕ นำงสำวยุภำพร เขจรลำภ  กรรมกำร 
     ๓.๑๖ นำยปณวัตร  เชื้อหงส์   กรรมกำร 
     ๓.๑๗ นำงนภำภรณ์  จันทร์สด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๓.๑๘ นำงสำวประไพวรรณ  โชติจ ำรัส         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ๓.๑๙ ว่ำที่ร้อยตรี สุวัส  ยุบลใสย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          มีหน้าที ่ ๑. ประสำนงำนจัดหำรำยชื่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์ฎีกำผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ  
๒. ออกหนังสือเชิญผู้มีอุปกำรคุณ และแขกผู้มีเกียรติ มำร่วมงำนพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ  

          ๓. จัดกำรแจกซองผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำให้กับผู้ประสำนงำนศิษย์เก่ำฯ แต่ละรุ่น และหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม  และแจกซองผ้ำป่ำให้กับครูที่ปรึกษำและนักเรียนทุกคน 
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  ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ประกอบด้วย 
                          ๔.๑  นำงจันทรำพร  ค ำเสนำ   ประธำนกรรมกำร 

     ๔.๒  นำยประเสริฐ  บุ่งนำม   กรรมกำร 
       ๔.๓  นำยวิรัตน์  ธีระวิทยำกุล         กรรมกำร 
                          ๔.๔  นำยสมพงษ์   ค ำสิงห์    กรรมกำร        
       ๔.๕  นำยรักษ์  นำไชยเงิน                   กรรมกำร 
       ๔.๖  นำงสำวสำริณี  แซ่โคว้   กรรมกำร 
            ๔.๗  นำงสำวชบำพร  โชติพูล   กรรมกำร 

     ๔.๘  นำงสำวอมรรัตน์  นำคศรีทำ  กรรมกำร 
       ๔.๗  นำงสำวยุภำพร เขจรลำภ  กรรมกำร 
        ๔.๘  นำงมะลิจันทร์  โคตรลำค ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๔.๙  นำงสำวอรอุมำ  สกุลจุมจัง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           มีหน้าที ่๑.จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ให้สื่อต่ำง ๆ  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้ทรำบ เพื่อร่วมท ำบุญ
ทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 
              ๒.เชิญชวนครู นักเรียน และประชำชนทั่วไปเข้ำร่วมงำน ในวันเสำร์ที่ ๑๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ประกอบด้วย 
                          ๕.๑  นำยประเทือง  แสบงบำล  ประธำนกรรมกำร 
           ๕.๒  นำยธวัฒชัย  พันธุโพธิ์    กรรมกำร 
       ๕.๓  นำยพงษ์ศักดิ์  ทองเงิน     กรรมกำร 
       ๕.๔  นำยวิรัตน์   ธีระวิทยำกุล   กรรมกำร 

     ๕.๕  นำยประเสริฐ  บุ่งนำม    กรรมกำร 
     ๕.๖  นำยสมพงษ์  ค ำสิงห์        กรรมกำร 
     ๕.๗  นำยรักษ์  นำไชยเงิน              กรรมกำร 

       ๕.๘  นำยกิตติศักดิ์  จิตต์พงษ์   กรรมกำร 
     ๕.๙  นำยเชิดศักดิ์  ไชยเดช   กรรมกำร 

       ๕.๑๐  นำงมะลิจันทร์  โคตรลำค ำ  กรรมกำร 
       ๕.๑๑  นำงพวงมะลัย  น้อยหมอ       กรรมกำร 
       ๕.๑๒  นำงวชัรำวรรณ  อ่อนค ำ  กรรมกำร 
                          ๕.๑๓  นำงณัฐกำนต์  ก ำหนดควำม  กรรมกำร 

     ๕.๑๔  นำงซ่อนกลิ่น  ประสำรฉ่ ำ  กรรมกำร 
       ๕.๑๕  นำงสำวอรอมุำ  สกุลจุมจัง       กรรมกำร 
                          ๕.๑๔  นำงสำวอัจฉรำ  ภูศรี   กรรมกำร 
                          ๕.๑๖  นำงนภำภรณ์  จันทร์สด  กรรมกำร 
       ๕.๑๗  นำงสำวสวุิภำ  ส ำรำญสุข  กรรมกำร 
       ๕.๑๘  นำงสำวประไพวรรณ  โชติจ ำรัส  กรรมกำร 
            ๕.๑๙  นำยเทอดศักดิ์ โชติพูล   กรรมกำร 
       ๕.๒๐  ว่ำที่ร้อยตรี สุวัส  ยุบลใสย์  กรรมกำร 



 
๔ 

 
       ๕.๒๑  นำงสำวอมรรัตน์  นำคศรีทำ  กรรมกำร 
       ๕.๒๒  นำงสำวชลธิชำ  ขำนพล  กรรมกำร 
       ๕.๒๓  นำงสำวพรประภำ  พิกุลศรี  กรรมกำร 
       ๕.๒๔  นำงสำวสำริณี  แซ่โค้ว   กรรมกำร 
       ๕.๒๕  นำงสำวชบำพร  โชติพูล  กรรมกำร 
       ๕.๒๖  นำยปณวัตร  เชื้อหงส์   กรรมกำร 
       ๕.๒๗  นำงสำวยุพำพร  ใบชำ   กรรมกำร 
       ๕.๒๘  นำงสำวยภุำพร  เขจรลำภ  กรรมกำร 
       ๕.๒๙  นำงสำวกรรณิกำร์  นรำรำช  กรรมกำร   

     ๕.๓๐  นำงปรียำ  แสบงบำล               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมตกแต่งสถำนที่เพ่ือใช้ประกอบพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ  
 ณ หอประชุมโรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ ตำมควำมเหมำะสม สวยงำม ในวันเสำร์ที่ ๑๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
               ๒. จัดเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดหอประชุมโรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์และห้องน้ ำ 
ทั้งก่อนจัดงำน/หลังจัดงำนให้สะอำดเรียบร้อย 
              ๓. จัดสถำนที่เพ่ือประกอบพิธีสงฆ์ 
                        ๔. จัดโตะ๊–เก้ำอ้ีส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนให้เพียงพอ/จัดโต๊ะตั้งพุ่มผ้ำป่ำ 
     ๕. จัดเตรียมป้ำยงำนที่ใช้ในพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ  
      

๖. คณะกรรมการจัดหาและส ารองเงินทอดผ้าป่า  ประกอบด้วย 
                          ๖.๑  นำยดนตรี  ดีมำก   ประธำนกรรมกำร 
       ๖.๒  นำงสุกัญญำ  ศรีภักดีสวัสดิ์  กรรมกำร 
       ๖.๓  นำงกรรณิกำร์  โชติพูล   กรรมกำร 
       ๖.๔  นำยเชิดศักดิ์  ไชยเดช   กรรมกำร 
       ๖.๕  นำงสำวอรอุมำ  สกุลจุมจัง  กรรมกำร 

      ๖.๖  นำงสำวสวุิภำ  ส ำรำญสุข       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
มีหน้าที ่ ๑. ประสำนฝ่ำยบริหำรเพื่อเตรียมเงินส ำรองจ่ำยในกำรด ำเนินงำนทอดผ้ำป่ำ 

    ๒. จัดท ำบัญชี รำยจ่ำย ในกำรส ำรองเงินเพ่ือใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 
      
     ๗. คณะกรรมการฝ่ายรับเงินทอดผ้าป่า   ประกอบด้วย 
                          ๗.๑  นำงสุกัญญำ  ศรีภักดีสวัสดิ์           ประธำนกรรมกำร 
                          ๗.๒  นำงซ่อนกลิ่น  ประสำรฉ่ ำ      กรรมกำร 

     ๗.๓  นำงณัฐกำนต์  ก ำหนดควำม     กรรมกำร 
     ๗.๔  นำงวัชรำวรรณ  อ่อนค ำ   กรรมกำร 

      ๗.๕  นำงสำวประไพวรรณ  โชติจ ำรัส  กรรมกำร 
     ๗.๖  นำงสำวสวุิภำ  ส ำรำญสุข  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 มีหน้าที ่๑. รับซองผ้ำป่ำฯ จำกผู้มีจิตศรัทธำ 
  ๒. รวบรวมซองผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำเป็นรำยห้อง รำยรุ่น ส่งให้ฝ่ำยกำรเงินของโรงเรียน 

๓. จัดท ำบัญชีเงินรับบริจำค แยกเป็นหมวดหมู่ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
หน่วยงำนรำชกำร บริษัท สถำนประกอบกำร สถำนศึกษำทั่วไป และศิษย์เก่ำแต่ละรุ่น 
  ๔. หลังจำกกำรทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศกึษำ เสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปและน ำเงินบริจำคส่งเข้ำเป็น
รำยได้สถำนศึกษำตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  ๕. จัดเจ้ำหน้ำที่แจ้งยอดเงินผ้ำป่ำกำรศึกษำแต่ละรุ่นแก่ฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 
และพิธีกรบนเวที 
 
  ๘. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย                  
                          ๘.๑  นำงส ำรำญ  แก้วกำหลง    ประธำนกรรมกำร 
       ๘.๒  นำงปรียำ  แสบงบำล   กรรมกำร 
       ๘.๓  นำงสุกัญญำ  ศรีภักดีสวัสดิ์  กรรมกำร 
       ๘.๔  นำงพวงมะลัย  น้อยหมอ  กรรมกำร 
                          ๘.๕  นำงสำวอัจฉรำ  ภูศรี   กรรมกำร 

     ๘.๖  นำงนภำภรณ์  จันทร์สด    กรรมกำร   
       ๘.๗  นำงสำวอรอุมำ  สกุลจุมจัง               กรรมกำร 
       ๘.๙  นำงซ่อนกลิ่น  ประสำนฉ่ ำ  กรรมกำร 
       ๘.๑๐ นำงวัชรำวรรณ  อ่อนค ำ  กรรมกำร 
       ๘.๑๑ นำงสำวประไพวรรณ  โชติจ ำรัส  กรรมกำร 
      ๘.๑๒  นำงสำวอมรรัตน์  นำคศรีทำ  กรรมกำร 
      ๘.๑๓  นำงสำวชลธิชำ  ขำนพล  กรรมกำร 
      ๘.๑๔  นำงสำวพรประภำ  พิกุลศรี  กรรมกำร 
      ๘.๑๕  นำงสำวสำริณี  แซ่โค้ว   กรรมกำร 
      ๘.๑๖  นำงสำวชบำพร  โชติพูล  กรรมกำร 
      ๘.๑๗ นำงสำวยุพำพร  ใบชำ   กรรมกำร 
      ๘.๑๘ นำงสำวยุภำพร  เขจรลำภ  กรรมกำร 
      ๘.๑๙นำงสำวกรรณิกำร์  นรำรำช  กรรมกำร 
       ๘.๒๐  นำงมะลิจันทร์  โคตรลำค ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
           มีหน้าที ่ ๑. ให้กำรต้อนรับผู้มำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำในวันเสำร์ที่ ๑๓ เมษำยน  ๒๕๖๒ ทั้ง
ภำคกลำงวันและกลำงคืน 
    ๒. จัดเตรียมนักเรียนและฝึกซ้อมกำรแสดงต้อนรับในพิธีเปิดงำนกลำงคืน 
    ๓. ประสำนผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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๙. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหารและน  าดื่ม ประกอบด้วย 

                          ๙.๑  นำงกรรณิกำร ์ โชติพูล   ประธำนกรรมกำร 
                          ๙.๒  นำงปรียำ  แสบงบำล   กรรมกำร 

     ๙.๓  นำงพวงมะลัย  น้อยหมอ    กรรมกำร 
            ๙.๔  นำงวัชรำวรรณ  อ่อนค ำ           กรรมกำร 

     ๙.๕  นำงนภำภรณ์  จันทร์สด    กรรมกำร 
       ๙.๖  นำงณัฐกำนต์  ก ำหนดควำม  กรรมกำร 
        ๙.๗  นำงสำวชบำพร  โชติพูล    กรรมกำร 

     ๙.๘  นำงสำวยุพำพร  เขจรลำภ   กรรมกำร 
     ๙.๙  นำงพันปี  โชติพูล   กรรมกำร 
     ๙.๑๐ นำงสำวอรอุมำ  สกุลจุมจัง        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๙.๑๑ นำงสำวอัจฉรำ  ภศูรี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

           มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมน้ ำปำนะและซองปัจจัยถวำยแด่พระสงฆ์ 
            ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ และน้ ำดื่มบริกำรผู้มำร่วมพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 

                      ๓. จัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ เจ้ำที่ 
         ๔. จัดอำหำรกลำงวัน บริกำรให้บุคลำกรและนักเรียนที่ช่วยงำนในโรงเรียนวันเสำร์ที่ ๑๓ 
เมษำยน ๒๕๖๒  แบบบุพเฟต์  
   ๕. จัดเตรียมอำหำร วัสดุอุปกรณ์ โต๊ะรับประทำนอำหำร ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติให้เพียงพอ 
                      ๖. จัดเตรียมอำหำรและควบคุมดูแลควำมเรียบร้อยในกำรให้บริกำรอำหำรว่ำง น้ ำแข็ง ส ำหรับ
ผู้ร่วมงำน 

 ๗. จัดหำอำหำร เครื่องดื่ม จัดท ำซุ้มจ ำหน่ำยเครื่องดื่มและอำหำรเพิ่มเติม 
 
   ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนผ้าป่า   ประกอบด้วย 
        ๑๐.๑  นำยสมพงษ์  ค ำสิงห์    ประธำนกรรมกำร 
        ๑๐.๒  นำยประเสริฐ  บุง่นำม  กรรมกำร 

      ๑๐.๓  นำยเชิดศักดิ์  ไชยเดช   กรรมกำร 
      ๑๐.๔  นำยพงษ์ศักดิ์  ทองเงิน  กรรมกำร 

                           ๑๐.๕  นำยปณวัตร  เชื้อหงส์   กรรมกำร 
        ๑๐.๖  นำยธวัฒชัย  พันธุโพธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

             มีหน้าที ่๑. จัดตั้งขบวนผ้ำป่ำทีห่น้ำโรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ เวลำ ๑๔.๓๐ น. ในวันเสำร์ที่ ๑๓ 
เมษำยน ๒๕๖๒ และเคลื่อนขบวนผ้ำป่ำฯ มำทอดถวำย ณ หอประชุมโรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ เวลำ ๑๕.๓๐ น. 

             ๒. จัดพิธีกรประชำสัมพันธ์น ำขบวนผ้ำป่ำ 
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   ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดเครื่องเสียงน าขบวนผ้าป่าเพื่อการศึกษา      ประกอบด้วย 
        ๑๑.๑  นำยประเสริฐ  บุง่นำม           ประธำนกรรมกำร 
        ๑๑.๒  นำยวีระยุทธ  จันทร์สด            กรรมกำร 
         ๑๑.๓  นำยรักษ์  นำไชยเงิน        กรรมกำร 
         ๑๑.๔  นำยวิรัตน์  ธีระวทิยำกุล      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       
                มีหน้าที ่ จัดหำเครื่องเสียงน ำขบวนผ้ำป่ำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เวลำ ๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  
ในวันเสำร์ที่ ๑๓ เมษำยน ๒๕๖๒ 

     ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 
        ๑๒.๑  นำยดนตรี  ดีมำก         ประธำนกรรมกำร 
        ๑๒.๒  นำงจันทรำพร  ค ำเสนำ   กรรมกำร 
  ๑๒.๓  นำยสมพงษ์  ค ำสิงห์    กรรมกำร 
  ๑๒.๔  นำยธวัฒชัย  พันธุโพธิ์   กรรมกำร 
  ๑๒.๕  นำยรักษ์  นำไชยเงิน        กรรมกำร 
  ๑๒.๖  นำยกิตติศักดิ์  จิตพงษ ์   กรรมกำร 
  ๑๒.๗  นำยพงษ์ศักดิ์  ทองเงิน  กรรมกำร 
  ๑๒.๘  นำยเทอดศักดิ์  โชติพูล   กรรมกำร 
  ๑๒.๙  นำงมะลิจันทร์  โคตรลำค ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   
             มีหน้าที ่ ๑. จัดล ำดับพิธีกำรและพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 
                         ๒. จัดเตรียมพิธีกรในพิธีกำรภำคกลำงคืน พิธีทอดผ้ำป่ำฯ และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ 
                         ๓. นิมนต์พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป ร่วมพิธี 
                         ๔. จัดเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์ จัดตั้งพุ่มผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 
                         ๕. จัดเตรียมยำนพำหนะรับ – ส่ง พระสงฆ์ ในวันเสำร์ที ่๑๓ เมษำยน ๒๕๖๒ 
                         ๖. ประสำนกับกรรมกำรจัดสถำนที่ และฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
  ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถและอ านวยความสะดวกการจราจร ประกอบด้วย 
        ๑๓.๑  นำยประเทือง  แสบงบำล  ประธำนกรรมกำร 
        ๑๓.๒  นำยสมพงษ์  ค ำสิงค์   กรรมกำร 
        ๑๓.๓  นำยรักษ์  นำไชยเงิน   กรรมกำร 
        ๑๓.๔  นำยวิรัตน์  ธีระวทิยำกุล  กรรมกำร 
        ๑๓.๕  ว่ำที่ร้อยตรี สุวัส ยุบลใสย์  กรรมกำร 
        ๑๓.๖  นำยปณวัตร  เชือ้หงษ์   กรรมกำร 
        ๑๓.๗  นำยพงษ์ศักดิ์  ทองเงิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 มีหน้าที ่๑. จัดเตรียมสถำนที่จอดรถผู้มำร่วมงำนในงำนทอดผ้ำป่ำกำรศึกษำและงำน “สำนสัมพันธ์น้องพ่ี 
๓๕ ปสีำมขำสว่ำงวิทย์” 
         ๒. จัดนักศึกษำวิชำทหำร มำอ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรแก่ผู้ที่มำร่วมงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือ
กำรศึกษำและงำน “สำนสัมพันธ์น้องพ่ี ๓๕ ปี สำมขำสว่ำงวิทย์” 
   ๓. ประสำนงำนกับ อพปร. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ดูแลควำมปลอดภัยตลอดงำน 
 
     ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเครื่องเสียง บันทึกภาพ  ประกอบด้วย 

       ๑๔.๑  นำยวีระยุทธ  จนัทร์สด  ประธำนกรรมกำร 
       ๑๔.๒  นำยธวัฒชัย  พันธุโพธิ์  กรรมกำร 
       ๑๔.๓  นำยกิตติศักดิ์  จิตต์พงษ์  กรรมกำร 
       ๑๔.๔  นำงสำวประไพวรรณ  โชติจ ำรัส กรรมกำร 
       ๑๔.๕  นำยปณวัตร  เชือ้หงส์  กรรมกำร 

                            ๑๔.๖  นำงสำวยุพำพร  เขจรลำภ  กรรมกำร 
         ๑๔.๗  นำงสำวกรรณิกำร์  นรำรำช    กรรมกำร 

       ๑๔.๘  นำงสำวชบำพร  โชติพูล  กรรมกำร 
       ๑๔.๙  นำยประเสริฐ  บุ่งนำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๑๔.๑๐  ว่ำที่ร้อยตรี สุวัส  ยุบลใสย ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          
   มีหน้าที ่ ๑. ควบคุม ระบบแสง เสียง ในวันทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 
                        ๒. บันทึกภำพกำรจัดพิธีทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ 
                        ๓. ควบคุม ดูแล ประสำนงำนกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
     ๑๕. ฝ่ายจัดท าเสื อที่ระลึก งานสานสัมพันธ์น้องพ่ี ๓๕ ปีสามขาสว่างวิทย์  ประกอบด้วย 

       ๑๕.๑  นำงกรรณิกำร์  โชติพูล   ประธำนกรรมกำร 
                            ๑๕.๒  นำยเชิดศักดิ์  ไชยเดช  กรรมกำร 
         ๑๕.๓  นำงนภำภรณ์  จันทร์สด  กรรมกำร 

       ๑๕.๕  นำงสำวประไพวรรณ  โชติจ ำรัส   กรรมกำร 
       ๑๕.๖  นำงสำวสุวิภำ  ส ำรำญสุข  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๑๕.๗  นำงสำวยุภำพร  เขจรลำภ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   มีหน้าที่  ๑. ออกแบบ จัดท ำเสื้อที่ระลึกงำน “สำนสัมพันธ์น้องพ่ี ๓๕ ปี สำมขำสว่ำงวิทย์” เพ่ือ
จ ำหน่ำยแก่คณะศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป 
     ๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสั่งจองเสื้อ จัดจ ำหน่ำยเสื้อที่ระลึกแก่ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน และ
ผู้สนใจทั่วไป 
     ๓. จัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจำ่ย ส่งเงินที่ได้ให้กำรเงินโรงเรียน 
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     ๑๖. ฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 

       ๑๖.๑  นำยเชิดศักดิ์  ไชยเดช   ประธำนกรรมกำร 
                            ๑๖.๒  นำงวัชรำวรรณ  อ่อนค ำ  กรรมกำร 
         ๑๖.๓  นำงซ่อนกลิ่น  ประสำรฉ่ ำ  กรรมกำร 

       ๑๖.๕  นำงสำวประไพวรรณ  โชติจ ำรัส   กรรมกำร 
       ๑๖.๖  นำงสำวสุวิภำ  ส ำรำญสุข  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเต็ม
ควำมสำมำรถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อรำชกำรต่อไป        
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
      (นำยธนเทพ  วิเศษสอน) 
                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมขำสว่ำงวิทย์ 


