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ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

   ที่  239/2565 
     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กดี 

ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2565 
    ....................................................... 

           ด้วยโรงเรียนศรีส ำโรงชนูถัมภ์  ก ำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมสู่เด็กดี
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 โดยเริ่มจัดกิจกรรม ภำยในช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรียนของทุกวัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมี
จิตส ำนึก ระลึกคุณควำมดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อีกทั้งยังเป็นกำรฝึกจิตให้มี สมำธิก่อนเริ่มกำร
เรียนกำรสอน  

ดังนั้น เพ่ือให้กิจกรรมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ บริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ 39(2)สถำนศึกษำและส่วนรำชกำร
ตำมมำตรำ 34(2) มีอ ำนำจ หน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร ที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

นำยพัฒนพงษ์  สีกำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
นำยกมลพรรณ    จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอัมพวัน    ด่วนเดิน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
นำยพิเชฎ    บุญญำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  กรรมกำร 
นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง  หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร  กรรมกำร 
นำงสำวสำยบัว    มูลทำ  หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 
นำงวรวรรณ    พิมพ์แสง หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 
นำงสำวสโรชินทร์   ประสมศรี หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำร 
นำยชัยรัตน์    สังข์สีแก้ว หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ  กรรมกำร 
นำยฉลวย    ลิ้นจี่  หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน กรรมกำร 
นำยพงศกร    ยืนยง  หัวหน้ำงำนคุณธรรมจริยธรรม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่อ ำนวย ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของครูและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

สนับสนุนส่งเสริมแก้ไขปัญหำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

 

 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน/….. 
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 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
1.  นำยมนตรี    ขอบุญ   ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวสภุำวิณี    รอดฉ่ ำ   รองประธำนกรรมกำร 

 3.  นำงรวีวรรณ    สุขรอด   กรรมกำร   
 4.  นำงสำวสุพรรษำ     แจ้งแก้ว   กรรมกำร  
 5.  นำงสำววิจิตรำ     ฉลวย   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวกนต์รพี    เพ่ิมพูล   กรรมกำร  
 7.  นำงสุภัทรำ     พุทธกรณ์  กรรมกำร  
 8.   นำงสำวจำรุพร    สวนปลิก  กรรมกำร 
 9.   นำงจิดำภำ    เข็มพล   กรรมกำร 
 10.  นำงสำวสุพัตตรำ    หลักค ำ   กรรมกำร 
 11.  นำงสำวณัฐสุดำ    นงค์แย้ม  กรรมกำร 
 12.  นำยธรรมปพน    บัวเขียว   กรรมกำร 
 13. ว่ำที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก   กรรมกำร 
 14.  นำงสำวเนำวรัตน์    โต๊ะเครื่อง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล แนะน ำ ให้นักเรียนปฏิบัติติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมำธิเพ่ือพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม ในช่วงก่อนเข้ำเรียนที่บริเวณให้ถุนอำคำร 6 โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1 จะปฏิบัติกิจกรรม
ในทุกวันพุธของสัปดำห์ 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2  
1.  นำยชัยรัตน์     สังข์สีแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงอรุญ ปวีร์   สิทธิปกร           รองประธำนกรรมกำร       

 3.  นำงสำววันเพ็ญ    เพ็ชรมี   กรรมกำร 
 4.  นำงสำวพัทธนันท์    สวัสด ี   กรรมกำร 
 5.  นำงสำวนงนุช    แสงทอง   กรรมกำร 
 6.  นำยรณวรรธน์    ทรัพย์ประเสริฐ  กรรมกำร  
 7.  นำงสำวฐิตินำฏ    ปันโงน   กรรมกำร 
 8.  นำยอธิพันธ์    ชัยศรี   กรรมกำร 
 9   นำงฐิติพร     เทียนศรี    กรรมกำร 
 10.  นำงสำวสภุำพร    ปัญญำ   กรรมกำร 
 11. นำงสำวจันท์ปภำ    เพ่ิมพูล   กรรมกำร 
 12.  นำยภวูิศ     ครุฑหลวง  กรรมกำร 
 13.  นำยณัฐวุฒิ    นุชเปรม   กรรมกำร  

14.  นำงสำวรัตมณี    อุ่มโอรำญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล แนะน ำ ให้นักเรียนปฏิบัติติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมำธิเพ่ือพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม ในช่วงก่อนเข้ำเรียนที่บริเวณให้ถุนอำคำร 6 โดยนักเรียนระดับชั้น ม.2 จะปฏิบัติกิจกรรม
ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดำห์ 
     

/ระดับชั้นมัธยมศึกษำ... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
1.  นำงสำวบุษรำภรณ์    โพธิ์ทอง   ประธำนกรรมกำร 

 2.  นำยบุญฤทธิ์    อยู่คร               รองประธำนกรรมกำร                                                                                          
  3.  นำงกัณฐ์ลดำ    แสงศิลป์  กรรมกำร 

 4.  นำงสำวไพลิน    นวลหงษ ์  กรรมกำร  
 5.  นำยชัชวำลย์    กันเพชร   กรรมกำร 
 6.  นำงชุติมำ     สวนปลิก  กรรมกำร    

7.  นำยวัชรกฤษณ์    อินมี   กรรมกำร  
8.  นำงสำวนิฐำพรรณ    ช่ำงนำวำ  กรรมกำร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
9.  นำงสำวนภำศรี    สงสัย   กรรมกำร 

 10.  นำงสำวกนกวรรณ    ทวิตชำติ   กรรมกำร 
 11.  นำงรมณีย์   สร้อยสน  กรรมกำร 
 12.  นำยธรรมรัตน์    เขำเหิน   กรรมกำร 
 13.  นำงสำวชไมพร    ศรศักดิ์   กรรมกำร 
 14. นำยศศิพงศ์   วรรณำ   กรรมกำร 
 15.  นำงสำวพรวนทอง    ลำดปะละ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล แนะน ำ ให้นักเรียนปฏิบัติติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมำธิเพ่ือพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม ในช่วงก่อนเข้ำเรียนที่บริเวณให้ถุนอำคำร 6 โดยนักเรียนระดับชั้น ม.3 จะปฏิบัติกิจกรรม
ในทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  

1.  นำงสำวสธุำทิพย์    พูลเลิศ   ประธำนกรรมกำร                                                                                                     
            2.  นำยไตรรงค์    กล่ ำบุตร   รองประธำนกรรมกำร 

 3.  นำงสำวกฤษณ์พร    อุตมะ   กรรมกำร 
 4.  นำงวรวรรณ     พิมพ์แสง  กรรมกำร 
 5.  นำงสำววชัรียำ    จันทร์เกษร  กรรมกำร 
 6.  นำงบังอร     อ่วมแก้ว   กรรมกำร 
 7.  นำงสำวสโรชินทร์    ประสมศรี    กรรมกำร 
 8.  นำยเชษฐำ     เพชรคง   กรรมกำร  
 9.  นำงนิตยำ     มั่งมี   กรรมกำร   

10.  นำงสำวประนอม    ม่วงงำม   กรรมกำร 
 11.  นำงสำวภัทรสุดำ    เนียมดวง  กรรมกำร 
 12. นำงประภำศรี  จันโททัย  กรรมกำร 
 13. Miss Arrianne Mae  Bandiola Barcelona กรรมกำร 
 14.  นำยพงศกร    ยืนยง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

 มีหน้ำที ่ก ำกับดูแล แนะน ำ ให้นักเรียนปฏิบัติติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมำธิเพ่ือพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม ในช่วงก่อนเข้ำเรียนที่บริเวณให้ถุนอำคำร 6 โดยนักเรียนระดับชั้น ม.4 จะปฏิบัติกิจกรรม
ในทุกวันจันทร์ของสัปดำห์ 
 

/ระดับชั้นมัธยมศึกษำ... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  
 1.  นำงกฤตยำ     จ้อยสูงเนิน  ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงสำวนฤมล    สุดเงิน   รองประธำนกรรมกำร 
 3.  นำยวันโชค     ขวัญเมือง  กรรมกำร 
 4.  นำงสุรินทร์พร    มีหินกอง  กรรมกำร 
 5.  นำงสำวกมลลักษณ์    ชิงชัย   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวสำยบัว    มูลทำ   กรรมกำร   
 7.  นำงรุจิรำ     คลังคง   กรรมกำร 
 8.  นำงสำวกนกรัตน์    บุญคง   กรรมกำร  
  9.  นำงสำวกำนต์กนิษฐ์    ส้มเพ็ชร์   กรรมกำร 
          10.  นำงล ำจวน    สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมกำร  

11.  นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง   กรรมกำร 
 12.  นำงสำวชำรดำ    บริสุทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล แนะน ำ ให้นักเรียนปฏิบัติติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมำธิเพ่ือพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม ในช่วงก่อนเข้ำเรียนที่บริเวณให้ถุนอำคำร 6 โดยนักเรียนระดับชั้น ม.5 จะปฏิบัติกิจกรรม
ในทุกวันอังคำรของสัปดำห์ 
 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ตำมได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถและ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถ้ำมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องประกำรใดให้รำยงำนคณะกรรมกำร 
อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข ให้บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
                                สั่ง  ณ  วันที่  27 ตุลำคม พ.ศ.2565 
 
            
      (นำยพัฒนพงษ์ สีกำ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
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ตำรำงกำรจัดกิจกรรม 
กิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ระ พฒันำคณุธรรม จรยิธรรมสู่เด็กด ี

 
วันที่จัดกิจกรรม ระดับชั้น หมำยเหตุ 

วันจันทร์ ม.4  สถำนที่จัดกิจกรรมบริเวณใต้ถุน
อำคำร 6 ช่วงเช้ำก่อนเข้ำเรียน วันอังคำร ม.5 

วันพุธ ม.1 
วันพฤหัสบดี ม.2 

วันศุกร์ ม.3 
 

 
 
 

 


