
ค าส่ังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 

ที ่         154   /  2556 
เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกจิกรรมเวยีนเทยีนวนัวสิาขบูชา  ปี พ.ศ.  2556 

................................................ 
 

ดว้ยวนัศุกร์ท่ี  24  พฤษภาคม  2556  ตรงกบัวนัวสิาขบูชา  ซ่ึงเป็นวนัส าคญัทางศาสนา โรงเรียนก าหนดให้
มีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมหลกัสูตรการเรียนการสอนและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นโรงเรียนวถีิพุทธ  
โดยไดก้ าหนดจดักิจกรรมในวนัศุกร์ท่ี  24  พฤษภาคม  2556  ใหมี้กิจกรรมเวยีนเทียนพระรูปรอบสนามหนา้เสาธง
ตั้งแต่เวลา  18.00 น. เป็นตน้ไป   เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย     จึงอาศยัอ านาจตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ     กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศกัราช   2546   มาตรา  39       ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 

1. คณะกรรมการทีป่รึกษา 
             1. นายวฒิุศกัด์ิ   เหล็กค า   ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
             2. นายอนุศกัด์ิ สงนุย้   รองผูอ้  านวยการ    กรรมการ 
             3. นายสังคม  นกแกว้   ครูปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการ  กรรมการ 
             4. นางเดือนเพญ็ ใจบุญ   รองผูอ้  านวยการ            กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ใหค้  าปรึกษาการด าเนินงานและตดัสินใจในการด าเนินงาน 
2.    อ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงานกจิกรรมเวียนเทยีน 
               2.1  นางสาวกลอยใจ    เกียรติสถิตย ์  ครูช านาญการพิเศษ  ท่ีปรึกษากรรมการ 
               2.2  นางเบญจพร ศรีสุขค า  ครูช านาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 

2.3  นายบุญเก้ือ เกตุแกว้   ครูช านาญการ    กรรมการ 
2.4  นางปฤษณา สงนุย้   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.5  นางอจัฉรา มาลยัวงศ ์  ครูช านาญการ    กรรมการ 
2.6  นายวญิญู ประเสริฐสิน  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.7  นางสาวโสภี เป้ียจนัทึก  ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
2.8  นางแสงจนัทร์ กางถ่ิน   ครูช านาญการ         กรรมการ 
2.9  นางปทุมพร เคนยา   ครูช านาญการ         กรรมการ 
2.10 นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ   พนกังานราชการ      กรรมการ 



2.11 นายภูริภทัร  ม่วงเอ่ียม  พนกังานราชการ   กรรมการ 
2.12 นางสาวน ้าทิพย ์ จนัทร์มูล  ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
2.13 นางสาวสายรุ้ง  วงษบ์รรณะ  ครูผูช่้วย       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. รับผดิชอบการด าเนินการจดักิจกรรมและประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ก ากบัดูแลใหกิ้จกรรมด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
3. ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมใหน้กัเรียน บุคลากร ทราบและเขา้ร่วมกิจกรรม 
4. อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 

3.   คณะกรรมการจัดป้ายนิเทศและให้ความรู้หน้าเสาธง 
3.1   นางอจัฉรา  มาลยัวงศ ์      ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
3.2   นางแสงจนัทร์  กางถ่ิน   ครูช านาญการ   กรรมการ 

 3.3   นางสาวสายรุ้ง  วงศบ์รรณะ  ครูผูช่้วย    กรรมการ 
 3.4   นางปรางทิพย ์  ศรีสะอาด  พนกังานราชการ   กรรมการ 
 3.5   นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา  พนกังานราชการ   กรรมการ 
 3.6   นายภูริภทัร  ม่วงเอ่ียม  พนกังานราชการ   กรรมการ 
 3.7  นางทิพวรรณ  สู้แค่ชีพ   พนกังานราชการ      กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 
1. ใหค้วามรู้เก่ียวประวติัความเป็นมาและแนวการปฏิบติัตนของชาวพุทธในวนัวสิาขบูชาหลงั

กิจกรรมหนา้เสาธง 
2.  จดัป้ายนิเทศใหค้วามรู้เก่ียวกบัวนัวสิาขบูชาระหวา่งทางเดินอาคารเรียน  3  - 4 และป้าย

ประชาสัมพนัธ์งานวชิาการ หนา้อาคารเรียน 5 
3.   อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

4.   คณะกรรมการนิมนต์พระและด าเนินพธีิการสงฆ์ 
 4.1 นายบุญเก้ือ  เก้ือแกว้   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

4.2 นายภูริภทัร  ม่วงเอ่ียม  พนกังานราชการ   กรรมการ 
 หน้าที่ 
  1. นิมนตพ์ระท าพิธีทางศาสนาวดัชา้งเผือก  จ านวน  5   รูป 
  2. ด าเนินพิธีการทางศาสนา/พิธีเวยีนเทียน 
  3. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 

 
5. คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 

5.1  นายอนุศกัด์ิ สงนุย้   รองผูอ้  านวยการ    ท่ีปรึกษา 



5.2  นายวญิญู ประเสริฐสิน  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
5.3  นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบติั พนกังานราชการ         กรรมการประจ าหอพกัหญิง 1 
5.4  นางสมศรี ประสงค ์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 1 
5.5  นางอจัฉรา มาลยัวงศ ์ ครูช านาญการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 1 
5.6  นางสาวอารีรัตน์   บุตตะไมล ์ ครูผูช่้วย             กรรมการประจ าหอพกัหญิง 2 
5.7  นางอุทยั สีลาพุทธา ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 2 
5.8  นางปรางทิพย ์ ศรีสอาด พนกังานราชการ          กรรมการประจ าหอพกัหญิง 2 
5.9  นางสาวอรพิน นามวงษ ์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 3 
5.10  นางสาวพทัยา แยม้ขะมงั ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 3 
5.11  นางสาวก่ิงกาญจ ์  พรมตู ้ อตัราจา้ง         กรรมการประจ าหอพกัหญิง 3 
5.12  นางสาวจงรัก บุญพุทธ พนกังานราชการ           กรรมการประจ าหอพกัหญิง 4 
5.13  นางสาวกลอยใจ  เกียรติสถิตย ์ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการประจ าหอพกัหญิง 4 
5.14  นางพรทิพา ขนับุญ  ครูช านาญการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 4 
5.15  นางสิริมา เบา้สกุล  ครูผูช่้วย             กรรมการประจ าหอพกัหญิง 5 
5.16  นางณุกลูพร เพง็โคตร ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 5 
5.17  นางสาวเดรยา บุญนวล  ครูพี่เล้ียง         กรรมการประจ าหอพกัหญิง 5 
5.18  นางสาวโสภี เป้ียจนัทึก ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 6 
5.19  นางสาวบรรเจิด   น่ิมพนัธ์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 6 
5.20  นางวาสนา สมใจ  ครูช านาญการ           กรรมการประจ าหอพกัหญิง 6 
5.21  นางสาวสายรุ้ง วงศบ์รรณะ ครูผูช่้วย            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 7 
5.22  นางออ้มเดือน มูลจนัทร์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 7 
5.23  นางสุรีรัตน์ อ่ิมจนัทร์ พนกังานราชการ         กรรมการประจ าหอพกัหญิง 7 
5.24  นางสาวสุพรรษา   ทองบุญตา พนกังานราชการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 8 
5.25  นางเบญจพร ศรีสุขค า ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 8 
5.26  นางปทุมพร เคนยา  ครูช านาญการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 8 
5.27  นางสาวทิสากร   พลบุญ  ครูผูช่้วย             กรรมการประจ าหอพกัหญิง 9 
5.28  นางณกมล นกแกว้  ครูช านาญการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 9 
5.29  นางแสงจนัทร์ กางถ่ิน  ครูช านาญการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 9 
5.30  นางสาวก่ิงกาญจน์   ภูมิผล ครูช านาญการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 9 
5.31  นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพ  พนกังานราชการ            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 10 
5.32  นางอรวรรณ เบา้ศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 10 
5.33  นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัหญิง 10 
5.34  นางชนญัธิดา พาพนัธ์  ครูผูช่้วย            กรรมการประจ าหอพกัหญิง 10 
5.35  นายวญิญู ประเสริฐสิน ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 1 



5.36  นายชยัรัตน์ โพธ์ิชยั  ครูผูช่้วย          กรรมการประจ าหอพกัชาย 1 
5.37  นางจีรพร เน่ืองชุมพล ครูผูช่้วย            กรรมการประจ าหอพกัชาย 2 
5.38  นายมลตรี พลรักษา พนกังานราชการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 2 
5.39  นายบุญเก้ือ เกตุแกว้  ครูช านาญการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 2 
5.40  นางชูศรี    สุทธิเจริญพานิช ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 2 
5.41  นายพิสิฐ รักษก์ระโทก ครูผูช่้วย            กรรมการประจ าหอพกัชาย 3 
5.42  นายสุริยา แซ่กือ  พนกังานราชการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 3 
5.43  นายจนัทร์พยพั  สีลาพุทธา ครูช านาญการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 3 

                    5.44 นางล ายวน เขียวยะ  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัชาย 3 
5.45  นายภูริภทัร ม่วงเอ่ียม พนกังานราชการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 4 
5.46  นายจ านงค ์ เนตรทิพย ์ ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัชาย 4 
5.47  นายจกัรพงษ ์    นามทองดี ครู          กรรมการประจ าหอพกัชาย 4 
5.48  นางสาวนภา วงศสิ์งห์แกว้ ครูผูช่้วย                กรรมการประจ าหอพกัชาย 5 
5.49  นายมนตรี สีนาค  ครูช านาญการ            กรรมการประจ าหอพกัชาย 5 
5.50  นายวรเชษฐ์ จนัทหิรัญ ครูช านาญการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 5 
5.51  นางสาวนิภา ทวยีศสกุล พนกังานราชการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 5 
5.52  นายสุพิพิธธน    หม่ืนแกว้ ครูผูช่้วย          กรรมการประจ าหอพกัชาย 6 
5.53  นางปฤษณา สงนุย้  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการประจ าหอพกัชาย 6 
5.54  นายทองเพชร อาจโยธา พนกังานราชการ           กรรมการประจ าหอพกัชาย 6 
5.55  นายสังคม นกแกว้  ครู              กรรมการประจ าบา้นพกันกัเรียน 
5.56  คณะครูเวรประจ าวนั  วนัศุกร์ท่ี  24  พฤษภาคม  2556 
หน้าที่ 
 1. ก ากบัช้ีแนะใหน้กัเรียนอยูใ่นระเบียบ ร่วมกิจกรรมเวยีนเทียน 
 2. ส ารวจจ านวนนกัเรียน ส่งนกัเรียนกลบัหอนอน 
 3. อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
 

6. คณะกรรมการด้านงบประมาณและการจัดซ้ือ 
6.1 นางเดือนเพญ็ ใจบุญ    รองผูอ้  านวยการ   ท่ีปรึกษา 
6.2 นางสาวโสภี เป้ียจนัทึก   ครูช านาญการพิเศษ   ประธานการกรรมการ 
6.3 นางสาวรัชนี เพชรรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.4 นางณกมล นกแกว้    ครูช านาญการ   กรรมการ 
6.5 นางปทุมพร เคนยา    ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ 



 1. จดัท างบประมาณในการจดัซ้ือ และใช่จ่ายเงินในการจดักิจกรรม 
 2. อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
 

7. คณะกรรมการจัดเตรียมธูป เทยีน ดอกไม้ น า้ดื่มและปัจจัยถวายพระ 
7.1 นางปฤษณา สงนุย้    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
7.2 นางเบญจพร ศรีสุขค า   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.3 นางอรวรรณ เบา้ศิลป์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.4 นางสาวอรพิน นามวงษ ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.5 นางอุทยั  สีลาพุทธา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.6 นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพ    พนกังานราชการ   กรรมการ 
7.7 นางสาวน ้าทิพย ์ จนัทร์มูล   ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
7.8 นางสาวจงรัก บุญพุทธ   พนกังานราชการ   กรรมการ 
7.9 นางสิริมา เบา้สกุล    พนกังานราชการ      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 
 1. จดัเตรียมธูปเทียน ส าหรับครูและนกัเรียน 
 2. จดัเตรียมน ้าด่ืม ดอกไม ้และปัจจยัถวายพระ 
 3.  อ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม 
  

8. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที ่ แสงและเสียง 
8.1 นายจ านงค ์ เนตรทิพย ์   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
8.2 นายบุญเก้ือ เกตุแกว้    ครูช านาญการ   กรรมการ 
8.3 นายมนตรี สีนาค    ครูช านาญการ   กรรมการ 
8.4 นายธนพล พรมมี    ครู    กรรมการ 
8.5 นายจกัรพงษ ์ นามทองดี   ครู    กรรมการ 
8.6 นายจนัทร์พยพั สีลาพุทธา   ครูช านาญ     กรรมการและเลขานุการ 
8.7 คณะกรรมการนกัเรียน  
หน้าที ่            
 1. จดัเตรียมสถานท่ี  ท่ีนัง่ประธาน และท าความสะอาดรอบๆ สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 
 2. ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียงและไฟฟ้าเพื่อความสวา่ง 
 3. จดัท ากะบะทรายส าหรับปักธูปเทียน 
 4. อ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

9. คณะกรรมการจัดยานพาหนะรับ - ส่งพระภิกษุสงฆ์ 
 9.1 นายสังคม นกแกว้   รก. รองผูอ้  านวยการ   ท่ีปรึกษา 
 9.2 นายชยัรัตน์ โพธ์ิชยั   ครู     กรรมการ 



 9.3 นายสมชาย เพง็เรือง   ลูกจา้งชัว่คราว    กรรมการ 
หน้าที ่  ประสาน จดัหารถรับเพื่อรับส่งพระภิกษุสงฆ ์
 

10. คณะกรรมการบันทกึภาพ 
10.1 นายวญิญู ประเสริฐสิน  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวเดรยา บุญนวล   พนกังานราชการ    กรรมการ 
หน้าที่ 
 1. บนัทึกภาพการด าเนินกิจกรรมและคดัเลือกภาพเพื่อจดัส่งฝ่ายสรุปและประเมินผล 
 2. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

11.  คณะกรรมการสรุปและประเมินผล 
 11.1 นายปทุมพร เคนยา   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

11.2 นางทิพวรรณ สู้แค่ชีพ   พนกังานราชการ    กรรมการ 
11.3 นายภูริภทัร ม่วงเอ่ียม  พนกังานราชการ    กรรมการ 
11.4 นางสาวสายรุ้ง  วงศบ์รรณะ  ครูผูช่้วย       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. สรุปและประเมินผลการจดักิจกรรม 
2. รายงานการจดักิจกรรมให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
3. อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

  ใหข้า้ราชการครูท่ีไดรั้บการแต่งตั้งดงักล่าว   ด าเนินการตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นไป
ดว้ยความเรียบร้อย 

 
   ทั้งน้ีตั้งแต่บดัน้ี   ถึงวนัท่ี   24   พฤษภาคม   พ.ศ. 2556 
     สั่ง   ณ   วนัท่ี   21  พฤษภาคม   พ.ศ. 2556 
                                                                                                                             
 

 

 
           
        
               ( นายวฒิุศกัด์ิ    เหล็กค า ) 
       ผูอ้  านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 

 

 


