
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 
ท่ี  299  / 2562 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา   
             เทศกาล  “วันอำสำฬหบูชำและวันเขำ้พรรษำ”   ประจ าปี  2562 

 
 

  ด้วยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  
และวันเข้าพรรษา  ประจ าปี  2562    เพื่อปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา   ปลูกฝัง  และยกระดับมาตรฐานด้าน 
คุณธรรม  จริยธรรม  ของนักเรียน  และเยาวชน   ให้ตระหนักถึงความส าคัญของวันอาสาฬหบูชา   และวันเข้า 
พรรษา  เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม  ในการ  ลด  ละ  เลิก  อบายมุข      สถานศึกษาจึงได้น านักเรยีนและบุคลากร     
เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   ในวันจันทร์  ท่ี 15 กรกฎาคม  2562  เพื่อให้งานครั้งนี้ด าเนินไปด้วยความ 
เรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจความตามมาตรา 39(2)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และมาตรา๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 109/2550 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจ า ส่ัง ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550  ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 1626/ 
2551  เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ณ วันท่ี 22  ธันวาคม  2551  
และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ี 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน 
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี 8กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายศราวุธ  สิงหาราโท  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายพฤกษทล  ช านาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
3. นายวรพล  ชาวสูนย์            รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
4. นางเพลินตา  ประยูรหาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. นายบวร  คุ้มหมู่   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
6. นายชัยพิพัฒก์  ไพศาลธรรม  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
7. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์   ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  -  ก ำหนดนโยบำย  ให้กำรสนับสนุน  ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนทุกฝ่ำย/งำน 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน    ประกอบด้วย 

2.1  ฝ่ายจัดนิทรรศการ – เผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
1. นายพฤกษทล ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ              
2. นายนิธิพัฒน์  แก้วไกรไทย ครู รองประธานกรรมการ 
3. นางพรประภา  เพียกขุนทด ครู กรรมการ 
4. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู กรรมการ  
5. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู กรรมการ 
6. นางสาวกรกช  กุนา ครู กรรมการ 



7. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู กรรมการ 
8. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ ครู กรรมการ 
9. นางสุขี  ศรีสกุล ครู กรรมการ 
10. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ ครู กรรมการ 
11. นางลักขณา  ประจงค้า ครู กรรมการ 
12. นายเอกรัตน์  สุทธยดิลก ครู กรรมการ 
13. นายราชภักดิ์  นาคดี ครู กรรมการ 
14. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ ครู กรรมการ 
15. นางสาววันเพ็ญ  มั่งม ี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
16. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู กรรมการ 
17. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา ครูพิเศษ กรรมการ 
18. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์ ครูพิเศษ  กรรมการ 
19. นายศรัญ  บุญไทย ครูพิเศษ กรรมการ 
20. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู กรรมการและเลขานุการ 
21. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่      1. จัดเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา   โดยน านักเรียนมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ของวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา   
พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

               2. เชิญชวนครู -  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ร่วมปฏิบัติธรรม  การให้ทาน  รักษาศีลและเจริญภาวนา     
                  ตลอดจนถือโอกาสเวลาอันเป็นมหำมงคลนี้  ลด  ละ  เลิก  อบำยมุข 

2.2 ฝ่ำยจัดหาต้นเทียนพรรษา และผ้าอาบน ้าฝน 
               1. นายวรพล  ชาวสูนย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
               2. นางสุดารัตน์    เส้ียมแหลม ครู รองประธานกรรมการ 
               3. นายชัชชรินทร์     ถิ่นชีลอง ครู กรรมการ 
               4. นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ ครู กรรมการ 
               5. นางส าเนียง   เอ็งโอภาสนันท์ ครู กรรมการ 
  6. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
               7. นางจิระพร  ภูมิภักดี ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่          1. จัดหาต้นเทียน จ านวน 12 ต้น ประดับตกแต่งให้สวยงาม เหมาะสม และมอบให้หัวหน้าคณะๆ 
                        ละ  2   ต้น 
           2. จัดผ้าอาบน้ าฝน จ านวน 30 ชุด มอบให้หัวหน้าคณะๆละ 5  ชุด   

          3. เชิญชวนครู – บุคลากร และนักเรียน ร่วมบริจาคจตุปัจจัย เพื่อสมทบทุน ในการจัดหา 
             ผ้าอาบน้ าฝน   เครื่องไทยธรรม  ถวายแด่พระสงฆ์ตามก าลังศรัทธา   

          2.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยขบวนแห่ต้นเทียนพรรษำและถวำยผ้ำอำบน  ำฝน 
2.3.1 วัดพรหมมาวาสวิหาร                         คณะ 1 สีเขียว (มรกต)   ประกอบด้วย 

1. นางเพลินตา  ประยูรหาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานในพิธ ี
2. นายจ านงค์  เขียนเขว้า  หัวหน้าคณะ  1   รองประธานในพิธ ี
3. นายเฉลิมชัย  นครไชย  ครู  กรรมการ 



4. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย  ครู  กรรมการ  
5. นายบุญชู  หนูสลุง  ครู  กรรมการ  
6. นางธนนิทรา  บุญชู  ครู  กรรมการ  
7. นายปกครอง  บุญปล้ืม  ครู  กรรมการ  
8. นางขนิษฐา  ขันตี  ครู  กรรมการ  
9. นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ  ครู  กรรมการ  
10. นางจีราวรรณ  ดวงเงิน  ครู  กรรมการ  
11. นางสาวกมลมาศ  ขึ้นนกขุ้ม ครู  กรรมการ  
12. นางสาวหนึ่งฤทัย  จ าเริญจิต ครู  กรรมการ  
13. นางสาวเจรียงพร  อาจประจันทร์ครู  กรรมการ  
14. นางสาวนิตยา  พงษ์พัง  ครู  กรรมการ  
15. นางสาวณัฐญากานต์  สามารถ ครูพิเศษ  กรรมการ 
16. นายยุทธพล  ชัยชวนานิตย์ ครู  กรรมการ  
17. นางนิภา  ชัยชวนานิตย์  ครู  กรรมการ  
18. นายจตุพล  แสนสุข  ครู  กรรมการ  
19. นางจิราพร  หงส์ทอง  ครู  กรรมการ  
20. นางสาวกาพย์พร  กลางสาทร ครู  กรรมการ  
21. นางสาวณัฐกิตติมา  วงศ์สุขสิน ครู  กรรมการ  
22. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ ครู  กรรมการ  
23. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม ครู  กรรมการ  
24. นางวีนัด  ศรีหาบุตร  ครู  กรรมการ  
25. นายภคพล  จุ้มใหญ่  ครู  กรรมการ  

26. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์  ครู   พิธีกร 
27. นางสาววันเพ็ญ    มั่งมี  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยพิธีกร 
28. นายชัยณรงค์  สวัสด์ิวงษ์ ครู   กรรมการและเลขานุการ 

2.3.2  วัดโนนสาทร คณะ 2  สีแสด (ไพฑูรย์)  ประกอบด้วย 
1. นำยชัยพิพัฒก์  ไพศำลธรรม ครู  ประธำนในพิธ ี
2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ หัวหน้ำคณะ  2  รองประธำนในพิธ ี
3. นางสุภาภรณ์  พรหมนา ครู กรรมการ  
4. นางสาวศันสนีย์  แสงพระโคส ครู กรรมการ 
5. นางสาวเยาวลักษณ์  อุปมายันต์ครู กรรมการ  
6. นายอดุลย์  ศรีพล ครู กรรมการ  
7. นางสุดาทิพย์  หมู่หัวนา ครู กรรมการ  
8. นางศิริพร  วงศ์สืบ ครู กรรมการ  



9. นางกรรณิกา  โพธิ์แก้ว ครู กรรมการ  
10. นางวรญัญา  โหนชัย ครู กรรมการ  
11. นายศราวุธ ศรีโฉม ครู กรรมการ  
12. นางผดุงรัตน์  แก้วใหญ่ ครู กรรมการ  
13. นางสาวกชพร  มั่นคง ครู กรรมการ  
14. นางน้ าฝน  นพคุณ ครู กรรมการ  
15. นางเพ็ญผกา  เขตจ านันท์ ครู กรรมการ  
16. นางสาวสุมิตรา ศุภารานนท์ ครู กรรมการ  
17. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย ์ ครู กรรมการ  
18. นางประสานพันธ์  พลทะยาน ครู กรรมการ  
19. นายธวัชชัย  ถาวรกาย ครู กรรมการ  
20. นางพิมพ์ลักษณ์  คุ้มไข่น้ า ครู กรรมการ  
21. นายธนิธิพฒัน์  แก้วไกรไทย ครู กรรมการ  
22. นายภานุมาศ  วรสันต์ ครู กรรมการ  
23. นางภัณฑิรา  วรสันต์ ครู กรรมการ  
24. นางศรีสุภางค์  ประยูรพันธุ ์ ครู กรรมการ  

25. นางสาวกัญญภัทร  แดงบ ารุง ครู  กรรมการ 
26. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู พิธีกร 
27. นางวอระพัน  เจริญภักด ี ครู  ผู้ช่วยพิธีกร 
28. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม ครู  กรรมการและเลขานุการ 

2.3.3 วัดทรงศิลา คณะ 3  สีม่วง (พลอยม่วง)  ประกอบด้วย 
1. นายศราวุธ  สิงหาราโท ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธ ี
2. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ หัวหน้าคณะ  3  รองประธานในพิธ ี
3. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทกคร ู กรรมการ  
4. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ครู กรรมการ  
5. นางสาวมณีกาญจน์  เต็มหลวง ครู กรรมการ  
6. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์ ครูพิเศษ กรรมการ  
7. นางสาวปาริชาติ  ทุมสิทธิ์ ครู กรรมการ  
8. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณครู กรรมการ  
9. นางสุขี  ศรีสกุล ครู กรรมการ  
10. นางสุปาริชาติ  สุวรรณชัย ครู  กรรมการ  
11. นางนิลวรรณ  เขียนเขว้า ครู  กรรมการ  
12. นางอัมรา  ปราบภัย ครู กรรมการ  
13. นางมยุรี  กล่ินสุคนธ์ ครู กรรมการ  



14. นางสาวลัคนา  พงศ์พิมล ครู กรรมการ  
15. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์ ครู กรรมการ  
16. นายเอกรัตน์  สุทธิยดิลก ครู กรรมการ  
17. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่ ครู กรรมการ  
18. นายปราโมทย์ อินทรบ ารุง ครู กรรมการ  
19. นางสาวอุไรรัตน์  มณีทิพย์ ครู กรรมการ  
20. นางจีรนุช  ฟุ้งสกุล ครู กรรมการ  
21. นายพิทักษ์  เจริญวานิช ครู กรรมการ  
22. นายประสาน  ชูเดช ครู กรรมการ  
23. นางกองทรัพย์  เค้าฉิม ครู กรรมการ  
24. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ท้ังสาม ครู กรรมการ  
25. นางสาวกัญจนา  บัวไสว ครู กรรมการ  
26. นายชัยวัฒน์  ข าหินต้ัง ครู กรรมการ  
27. นายกิตติศักดิ์  ศรีหาบุตร ครู กรรมการ  
28. นายศรัณยู บุญไทย ครูพิเศษ  พิธีกร 
29. นายสุริยวงศ์  ชัยวิชา ครู  ผู้ช่วยพิธีกร 
30. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

2.3.4. วัดปรางก์กู่ คณะ 4  สีน้ าเงิน (เพชรรัตน์)  ประกอบด้วย 
1. นายบวร  คุ้มหมู่  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธ ี
2. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า หัวหน้าคณะ 4  รองประธานในพิธ ี
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบ ารุง ครู กรรมการ 
4. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์ ครู กรรมการ 
5. นายประสงค์  ปักษา ครู กรรมการ  
6. นายศรสิงห์  สิงหาราโท ครู กรรมการ  
7. นางสาวมนัญญา  หมู่อาสา ครู กรรมการ  
8. นางสาวสุวิภา  สุริยะปัญญา ครู กรรมการ  
9. นางสวลี  อินทร์อ่อน ครู กรรมการ  
10. นางรัตน์ติยา  อุดมทรัพย์ ครู กรรมการ  
11. นางสาวธีรวรรณ  พันธุ์จ ารัส ครู กรรมการ  
12. นางสาวนันทนาพร  ชัยชาญรัมย์คร ู กรรมการ  
13. นางผกามาส  เท่ียงธรรม ครู กรรมการ  
14. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู กรรมการ  
15. นายศิริพงษ์  วงศ์ษา  ครู กรรมการ  
16. นางสาวสุวคนธ์  พรมเมตตา ครู กรรมการ  



17. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล ครู กรรมการ  
18. นางสุดารัตน์  เส้ียมแหลม ครู กรรมการ  
19. นายวสันต์  เส้ียมแหลม ครู กรรมการ  
20. นางประภัสสร  คิดบรรจง ครู กรรมการ  
21. นายมณฑณัช  บุญปลูก ครู กรรมการ  
22. นายประยงค์  อภิเมธีธ ารง ครู กรรมการ  

23. นายชาญณรงค์  ประภาวงค์ ครู  พิธีกร 
24. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน ครู  ผู้ช่วยพิธีกร 
25. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

2.3.5 วัดไพรรีพนิาศ (กลางเมืองเก่า) คณะ 5 สีฟ้า    (ไพลิน) ประกอบด้วย 
1. นายวรพล  ชาวสูนย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธ ี
2. นายอมร วาดสูงเนิน หัวหน้าคณะ 5  รองประธานในพิธ ี
3. นายราชัน  นาสมพงษ์ ครู กรรมการ  
4. นางสาวเนตรณภา  ตันแผ้ว ครู กรรมการ  
5. นางสาววราลักษณ์  จุลละนันท์ ครู กรรมการ  
6. นางปิยะนาถ  กวางซ ี ครู กรรมการ  
7. นางสาวมิรินดา  อาจกมล ครูพิเศษ กรรมการ  
8. นางสุภาภรณ์  ไตรสูงเนิน ครู กรรมการ  
9. นายประยุทธ  ประสานพันธ ์ ครู กรรมการ  
10. นางวันทนาพร  วาดสูงเนิน ครู กรรมการ  
11. นางส าเนียง  เอ็งโอภาสนันท์ ครู กรรมการ  
12. นางเอื้องไพร  กิ่งปร ุ ครู กรรมการ  
13. นางสาวบงกช  เส้ียมแหลม ครู กรรมการ  
14. นายช้ัน  ภักดีศิริวงศ์ ครู กรรมการ  
15. นายสุรักษ์  เท่ียงธรรม ครู กรรมการ  
16. นายละออง  แกมค า ครู กรรมการ  
17. นางเขมิกา  ไชยแสง ครู กรรมการ  
18. นายวุฒิยา  ฐานวิเศษ ครู กรรมการ  
19. นางจารุณี  จ าเริญชัย ครู กรรมการ  
20. นางสาวอ านวย  ดีชัยรัมย์ ครู กรรมการ  
21. นางสาวกรกช   กุนา ครู 5 กรรมการ  
22. นางเนาวรัตน์  สาริยา ครู กรรมการ  
23. นายศราวุธ  สีตานันท์ ครูพิเศษ กรรมการ  

24. นายราชภักดิ์  นาคดี ครู  พิธีกร 



25. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู ผู้ช่วยพิธีกร 
26. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู กรรมการและเลขานุการ 

2.3.6 วัดชัยประสิทธิ์ คณะ 6  สีชมพู (ทับทิม)  ประกอบด้วย 
1. นายพฤกษทล  ช านาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานในพิธ ี
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี หัวหน้าคณะ 6   รองประธานในพิธ ี
3. นายเอนก  หงษ์ทอง ครู กรรมการ 
4. นางเสาวภา  ชนะหาญ ครู กรรมการ  
5. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ ครู กรรมการ 
6. นางพรประภา  เพียกขุนทด ครู กรรมการ  
7. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา ครูพิเศษ กรรมการ  
8. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช ครู กรรมการ  
9. นางสาวสมพิศ  กุลรักษา ครู กรรมการ  
10. นายสุนันท์  กลางพระเนตร ครู  กรรมการ  
11. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์เปล่ง ครู กรรมการ  
12. นางสาวบุษยา  บริบูรณ์ ครู กรรมการ  
13. นางเกศินี   รอดเวียง ครู กรรมการ  
14. นางเสาวคนธ์  ศรีสองเมือง ครู กรรมการ  
15. นางนันทนา  จักรบุตร ครู กรรมการ  
16. นางจิระพร  ภูมิภักด ี ครู กรรมการ  
17. นางโสภา  สีพั้วฮาม ครู กรรมการ  
18. นายสนิท นาคพินิจ ครู กรรมการ  
19. นางมะลิสา นาคพินิจ ครู กรรมการ  
20. นายชรินทร์  ถิ่นชีลอง ครู กรรมการ  
21. นางณัฐชยา  เศรษฐตานนท์ ครู กรรมการ  
22. นางบุณณดา  เจริญสุข ครู กรรมการ  
23. นางเกศศิรินทร์  เล้าอารยะรักษ์ ครู กรรมการ  
24. นางสาวสุภาพร  สงวนศักดิ์ ครู กรรมการ  
25. นายวีระศักดิ์   ศรีภู ครู พิธีกร 
26. นางลักขณา ประจงค้า ครู  ผู้ช่วยพิธีกร 
27. นางสาวปัทมา  โขหานาม ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่       1.  นัดหมายครู-นักเรียนในคณะ  น าขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา    ผ้าอาบน้ าฝน 

ไปถวายวัดท่ีก าหนด  
      2. ครู  ส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม   แล้วน าแบบส ารวจส่งหัวหน้าคณะ 

2.4 ฝ่ายบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
1. นายสิทธิประสงค์  เรียบเจริญ  ครู   ประธานกรรมการ 
2. นายวสันต์  เส้ียมแหลม  ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี  ครู   กรรมการ 
4. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่  ครู   กรรมการ 



5. นายวัชร์ชพล  พลตาล  เจ้าหน้าท่ีงานโสต กรรมการ 
6. นายธวัชชัย  ถาวรกาย  ครู   กรรมการและเลขำนุกำร 
7. นางสาวมญช์สิการณ์  แสงพรม  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          มีหน้าที่ -  บันทึกภาพกิจกรมต่างๆ  ให้ได้ภาพกิจกรรม  ท้ัง    วัด  6  ตามความเหมาะสม 
2.5 ฝ่ายจัดหาวัสดุอุปกรณ์/งบประมาณ 

1. นายวรพล  ชาวสูนย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนประธานกรรมการ 
2. นางสุดารัตน์   เส้ียมแหลม ครู ประธานกรรมการ 
3. นายชัชชรินทร์  ถิ่นชีลอง ครู กรรมการ 
4. นางจิระพร  ภูมิภักด ี ครู กรรมการ 
5. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู  กรรมการและเลขานุการ  

          มีหน้าที่     1. สนับสนุนเงินจากงบประมาณ/โครงการ/แผนงานโรงเรียน  จัดสรรให้ฝ่ายต่างๆ 
              2. จัดท าป้ายไวนิล  วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา   
              3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้งบประมำณครั้งนี้ 
2.6 ฝ่ำยประสำนงำน 

1. นายบวร  คุ้มหมู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ ครู   รองประธานกรรมการ 
3. นายจ านงค์  เขียนเขว้า ครู กรรมการ 
4. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ ครู กรรมการ 
5. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ ครู กรรมการ 
6. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม ครู                  กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ ครู                  กรรมการ 
8. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า ครู                  กรรมการ 
9. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ ครู                  กรรมการ 
10. นายอมร วาดสูงเนิน ครู                  กรรมการ       
11. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู  กรรมการ       
12. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี ครู  กรรมการ       
13. นางสาวปัทมา  โขหานาม ครู                  กรรมการ       
14. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ ครู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         มีหน้าที่    1.  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย    เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                        2.  ก าหนดขั้นตอน   ค ากล่าว  ค าถวายสังฆทาน  แจ้งหัวหน้าคณะและประธานในพิธีทุกคณะ 
                        3. ประสานงานกับวัดท้ัง  6 แห่ง ให้ทราบล่วงหน้ำ 



2.7 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 1. นายพฤษทล   ช านาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
      2. นายวสันต์     เส้ียมแหลม       ครู          รองประธานกรรมการ  
 3. นายชัยพิพัฒก์ ไพศาลธรรม  ครู   กรรมการ 
 4. นายจ านงค์  เขียนเขว้า  ครู   กรรมการ 
 5. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ  ครู   กรรมการ 
 6. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ   ครู   กรรมการ 
 7. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า   ครู   กรรมการ 
 8. นายอมร วาดสูงเนิน   ครู   กรรมการ 
 9. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี   ครู   กรรมการ 
 10. นายชาญณรงค์ ประภาวงศ์   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์    ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้ำที่ 1.  ประชาสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมในวันส าคัญครั้งนี้    ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างท่ัวถึง 

2. ให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธงตอนเช้า  เสียงตามสาย  เรื่องของวันส าคัญทางศาสนา 
3. รณรงค์  เชิญชวนให้ทุกคนลด  ละ  เลิก  อบายมุขในช่วงเข้าพรรษา 

2.8 ฝ่ำยประเมินผล  
    1. นางสาวธิรดา  สุวรรณชัย ครู   ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวพิชามณช์  วงศ์ษา ครูพิเศษ  กรรมการ 
                     3. นางสาวนิตยา  จ าเริญพงค์ ครูพิเศษ  กรรมการ 
                     4. นายศรัญ  บุญไทย       ครูพิเศษ กรรมการ 

    5. นายพงษ์พัฒน์   สุนนท์           ครู     กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ        ครู                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          มีหน้ำที่   1.  ก าหนดแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมท้ัง  6  แห่ง  โดยประเมินท้ังครู - นักเรียน 
                      2. สรุปผลการประเมินส่งคณะกรรมการฝ่ายเก็บรวบรวมข้อมูล  ข้อ  2.9 
2.9  ฝ่ำยรวบรวมข้อมูลผู้ร่วมกิจกรรม 

1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ ครู ประธานกรรมการ 
2. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ ครู รองประธานกรรมการ 
3. นายจ านงค์  เขียนเขว้า ครู กรรมการ 
4. นายชูชีพ  ถนอมพันธ์ ครู กรรมการ 
5. นายโชคอ านวย  นึกชัยภูมิ ครู กรรมการ 
6. นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม ครู                  กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์ครู                  กรรมการ 
8. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ าค า ครู                  กรรมการ 
9. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์ ครู                  กรรมการ 
10.นายอมร วาดสูงเนิน ครู                  กรรมการ       
11. นางสาวศิริลักษณ์  ชมนาวัง ครู  กรรมการ       



12. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี ครู  กรรมการ       
13. นางสาวปัทมา  โขหานาม ครู กรรมการ 
14. นายพงษ์พัฒน์  สุนนท์ ครู                             กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวสุปรียา  วงษ์จักษุ ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่   1.  รวบรวมสถิติ  ครู-นักเรียน  จากหัวหน้าคณะท่ีร่วมกิจกรรมครั้งนี้     
  2.  บันทึกข้อมูลและรวบรวมเป็นแฟ้มงำนกิจกรรมทำงศำสนำของกลุ่มสำระฯและโรงเรียน 
 

                 ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ    เพื่อให้บรรลุผล ตำมวัตถุประสงค์ของงำน 
ท่ีต้ังไว้และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป 

 
   ส่ัง    ณ    วันท่ี  9 กรกฎาคม   พ.ศ.   2562 
 
 
 
             ลงช่ือ       

  ( นำยศรำวุธ  สิงหำรำโท ) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 

 

 
    

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                
 
 


