
 
ค ำสั่งโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 

ที่   315/ 2562 
เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือจัดซื้อที่ดิน และงำน 57 ปี คืนสู่เหย้ำชำวคุรุรำษฎร์ฯ 

--------------------------- 
 

 ด้วยคณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำ ครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ ได้ก ำหนด      
จัดงำนทอดผ้ำป่ำเพ่ือจัดซื้อที่ดิน และงำน 57 ปี คืนสู้เหย้ำชำวคุรุรำษฎร์ฯ  ขึ้น  ในวันเสำร์ที่  11 มกรำคม         
พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรระดมทรัพยำกร และกำรลงทุนด้ำนงบประมำณจำกภำครัฐและเอกชน  
เพ่ือจัดซื้อที่ดิน และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ และผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.  นำยกสมำคมศิษย์เก่ำ ผู้ปกครองและครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์                 ประธำน 
 2.  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์               รองประธำน 
 3.  ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง                     กรรมกำร 
 

มีหน้าที ่   ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.  นำยสมยศ  บุญเจริญ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                        ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยจ ำลอง  อ่องวงศ์    ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป         กรรมกำร 
 3.  นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 4.  นำยกฤตนัย  ทัศนำ  ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร      กรรมกำร 
 5.  นำยณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร                 
 

มีหน้าที ่ 1)  วำงแผนกำรจัดงำนทอดผ้ำป่ำและงำนชุมนุมศิษย์เก่ำ 
2) ก ำกับ  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ 
3) ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ และแก้ปัญหำแก่คณะกรรมกำรจัดงำนฝ่ำยต่ำง ๆ  

 

3.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
     3.1  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
 1.  นำยจ ำลอง  อ่องวงศ์     ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย   กรรมกำร 
           3.  นำยกฤตนัย   ทัศนำ    กรรมกำร 
           4.  นำยณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์  กรรมกำร 

5.  นำงมำรยำท     อ่องวงศ์   กรรมกำร 
 6.  นำงสำวชุติมำ  เทพสวัสดิ์   กรรมกำร 
 7.  นำงดวงเนตร  อังกุรวิโรจน์   กรรมกำร 
 8.  นำงสำวปิยะวดี  ประยูรเทพ   กรรมกำร 
 9.  นำงสำวณัฐธิดำ   แสงอุไร   กรรมกำร 

10. นำงสำวพนิดำ   สิทธิมงคล   กรรมกำร 
 11. นำงสำวสกำว  แสงอ่อน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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มีหน้าที่   1)  ติดต่อ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดเตรียมข้ันตอน / ควบคุมกำรปฏิบัติงำน โดยให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร และข้ันตอน 

ในกำรท ำบุญทอดผ้ำป่ำและงำนสังสรรค์ 
 

     3.2  คณะกรรมการฝ่ายจัดทอดผ้าป่า 
 1.  นำยณรงค์พนธ์    กรกฤตธนพนธ์  ที่ปรึกษำ 
 2.  นำยสำวปิยะวดี   ประยูรเทพ  ประธำนกรรมกำร 

3.  นำงอ ำไพ    พิริยะกุล  กรรมกำร 4.  นำงละมัย  หิรัญชำติ   กรรมกำร 
 5.  นำงกุหลำบ  นันยำ  กรรมกำร    6.  นำงสำวสกำว  แสงอ่อน กรรมกำร 
 7.  นำยประเสริฐ  คำนภู่  กรรมกำร 8.  นำงนฤมล  ประพันธ์พจน์ กรรมกำร 
 9.  นำยสะอำด   สุวรรณสิทธิ์ กรรมกำร 10. นำงณีฬพัทฌ์   ต ำนำนจิตร กรรมกำร 
 11. นำงประภำพรรณ  ตุลสุข กรรมกำร 12. นำงอัญชลี    ป้อมจันทร์ กรรมกำร 
 13. นำงสำวทิพวรรณ   พลอยงำม กรรมกำร 14. นำงสำวศิริลักษณ์ เคงตระกูล  กรรมกำร
 15. นำงสำววิไล  พันธุ์มำ        กรรมกำร 16. นำงสำวนภสร  วธัยำ  กรรมกำร 
          17. นำยอดุลย์   แปน้แหลม กรรมกำร 18. นำยวัฒนชัย    มีศิริ  กรรมกำร 
 19. นำงอินนำ    หอมหวล กรรมกำร 20. นำงสำวภัทรสุดำ  เนียมดวง กรรมกำร 
 21. นำงสำวชัชชรีย์  นักจะเข้   กรรมกำร 22. นำงสำววชรพร   ชูผล   กรรมกำร  

23. นำงสำวสุพรรณี  ศรีประเสริฐ กรรมกำร 24. นำงพูลศรี    ทรัพย์เลิศ กรรมกำร 
 25. นำงปวีณำ  จันทร์สวำท กรรมกำร 26. นำงสำวจุฑำ  ประเสริฐสวัสดิ์ กรรมกำร 
 27. ครูที่ปรึกษำทุกชั้น ทุกห้องเรียน กรรมกำร 28. นำยสุทธิชัย   สมพิทักษ์ กรรมกำร
 29. นำงสำวเจนจิรำ  สำระรัตน์ กรรมกำร 30. นำงสำวเกศินี  บุษบำ  กรรมกำร
 31. นำงสำวนริศรำ   เนียมฝอย กรรมกำร 32. แม่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำย กรรมกำร 

33. นำงมำรยำท   อ่องวงศ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
34. นำงดวงเนตร  อังกุรวิโรจน์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
35. นำงสำววรรณดี  ปำนแปลง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที่   1)  จัดหำและจัดท ำรำยชื่อคณะกรรมกำรทอดผ้ำป่ำ  เพ่ือจัดพิมพ์ใบฎีกำผ้ำป่ำ 
2) จัดหำและจัดท ำพุ่มผ้ำป่ำประจ ำห้องเรียน  พุ่มผ้ำป่ำศิษย์เก่ำ  และบุคคลภำยนอก  จ ำนวน 150  พุ่ม 

( ไปรับพุ่ม  กระป๋อง  ไม้เสียบเงิน ที่วัดถ้ ำสิงโตทอง วัดหนองบัวค่ำย วันหนองกระทุ่ม วัดจอมบึง)  
3) มอบพุ่มผ้ำป่ำให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง และให้ตัวแทนศิษย์เก่ำ รวมทั้งหน่วยงำนต่ำง ๆ   
4) เตรียมถุงพลำสติก พร้อมป้ำยชื่อ  ยำงรัด  ให้แต่ละห้อง / คณะ ใส่เงินเพ่ือน ำส่งคณะกรรมกำร 
5) เตรียมปำกกำเมจิกส ำหรับเขียนไว้ที่โต๊ะกลำง 
6) ดูแลกำรนับเงินและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำส่งเงินให้แก่คณะกรรมกำรในวันทอดผ้ำป่ำ 

 

3.3   คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1. นำยกฤตนัย   ทัศนำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงดวงเนตร   อังกุรวิโรจน์ กรรมกำร 3. นำงสำวพชรพร   ฤกษ์สะอำด   กรรมกำร 
 4. นำงณีฬพัทฌ์     ต ำนำนจิตร  กรรมกำร 5. นำยทัศนัย  จิตพัฒนกุล           กรรมกำร 

6. นำงรงศ์รอง  พิลำสภักดี        กรรมกำร 7. นำงสำวละมัย   หิรัญชำติ          
กรรมกำร   

 8. นำงสำวรุ่งนภำ  แหวนเพ็ชร  กรรมกำร 9. นำงสำวค ำวงษ์  เทพสวัสดิ์  กรรมกำร  
10. นำงสำวแวววัน  มนูธำรำม กรรมกำร         11. นำงสุพำนี  เกิดทรัพย์        กรรมกำร 
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12. นำงสำวปิยะวดี   ประยูรเทพ   กรรมกำร    13. นำยไพโรจน์  ทองลิ่ม  กรรมกำร 
14. นำงอัญชลี  ป้อมจันทร์      กรรมกำร 15. นำงสำววรรณดี  ปำนแปลง    กรรมกำร 
16. นำงสำวเกตุแก้ว  แซ่แต้    กรรมกำร 17. นำงสำวชุติมำ  เทพสวัสดิ์       กรรมกำร 
18. นำงสำวสกำว    แสงอ่อน   กรรมกำร 19. นำงนฤมล  ประพันธ์พจน์      กรรมกำร 
20. นำงประภำพรรณ   ตุลสุข      กรรมกำร 21. นำงหทัยรัตน์   ทัศนำ  กรรมกำร   
22. นำงสำวสุพรรณี   ศรีประเสริฐ กรรมกำร 23. นำงสำวแสงเดือน  บุญพยุง กรรมกำร 
24. นำยประเสริฐ   คำนภู่  กรรมกำร 25. นำยเดชำ  ศรัทธำผล  กรรมกำร 
26. นำงสำวรัตน์ใจ  ใจมุ่ง    กรรมกำร 27. นำงสำวจุฑำ  ประเสริฐสวัสดิ์ กรรมกำร 
28. นำงสำวนรีทิพย์   แซ่เอ๋ียว  กรรมกำร 29. นำงสำวพรทิพย์  ท้ำวปูตำ กรรมกำร 
30. นำงสำวอรดี  สมชัย   กรรมกำร 31. นำงปวีณำ  จันทร์สวำท กรรมกำร 
32. คณะครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ทุกคน   กรรมกำร 
33. นำงกุหลำบ  นันยำ               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
34. นำงอัจฉรำ  เอกจิต   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  1)  ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำร่วมงำนทุกคน ทั้งภำคเช้ำและภำคกลำงคืน 
 2)  จัดนักเรียนให้กำรต้อนรับแขก /ศิษย์เก่ำทั้งภำคเช้ำและภำคกลำงคืน   

3)  เชิญแขกผู้มีเกียรตินั่งที่โต๊ะ 
 

3.4   คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/เหรัญญิก 
 1.  นำยณรงค์พนธ์  กรกฤตธนพนธ์      ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำงสำวลลิตำ   สระฉิม        กรรมกำร      3. นำงสำวศิริวรรณ   บุญมำ     กรรมกำร  

4.  นำยชัยรัตน์    พงษ์เศวต        กรรมกำร      5. นำงสำวปวริศำ   เหลี่ยววงษ์ภูธร กรรมกำร  
6.  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุนันทำ  สำยสล้ำง   กรรมกำร      7. นำงสำวพรทิมำ  ไพศำลวัน      กรรมกำร 
8.  นำงรงศ์รอง    พิลำสภักดี             กรรมกำร     9. นำงสำวนันทรัตน์  ตันบริภัณฑ์  กรรมกำร       
10. นำงสำวพิมพ์ภินันท์  เทียนขำว       กรรมกำร      11. นำงสำวนริศรำ  เนียมฝอย     กรรมกำร 

 12. นำงสำวกัญญำรัตน์   วงค์แก้ว        กรรมกำร    13. นำงสำวจุฑำทิพย์   ทองลิ่ม     กรรมกำร 
 14. นำยสุทธิชัย  สมพิทักษ์        กรรมกำร    15. นำงสำวเจนจิรำ  สำระรัตน์     กรรมกำร 
 16. นำงสำวเกศินี  บุษบำ         กรรมกำร     
 17. นำงอัญชลี   ป้อมจันทร์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          18. นำงสำวพลับพลึง  พรมตัน       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  งานภาคเช้า 
1) รับเงินจำกคณะต่ำง ๆ  ประสำนงำนกับฝ่ำยประชำสัมพันธ์  แจ้งยอดเงินของแต่ละคณะทันที 
2) ท ำบัญชีสรุปยอดเงินที่ได้ในวันทอดผ้ำป่ำและแจ้งคณะที่มำร่วมทอดผ้ำป่ำให้ทัน 
3) นับทบทวนเงินแต่ละซองอีกครั้ง  และจัดท ำบัญชี 
งานภาคค่ า 

          1)  ประสำนงำน  วำงแผนกำรจ ำหน่ำยบัตรให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษำ  คณะศิษย์เก่ำ  นักเรียน 
               ผู้ปกครองนักเรียน  และแขกผู้มีเกียรติ 
          2) จัดท ำเอกสำรลงทะเบียน  และรับลงทะเบียน 
          3) จัดหำของที่ระลึกมอบให้แก่แขกผู้มำร่วมงำน  และจัดท ำโล่มอบศิษย์เก่ำดีเด่น 
          4) รับเงินค่ำจ ำหน่ำยบัตรโต๊ะ และเงินทอดผ้ำป่ำ 
          5) จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย เพื่อรำยงำนผู้บริหำรทรำบ และน ำส่งเงินให้เจ้ำหน้ำที่สมำคมศิษย์เก่ำ 

   ผู้ปกครองและครูโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 



          6) ดูแลกำรแจกบัตรอำหำรและเครื่องดื่ม 
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3.5  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ / บันทึกภาพ 
 1.  นำยจ ำลอง   อ่องวงศ์   ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยอภิชัย    หีบท่ำไม้   กรรมกำร 3.  นำยศล  เอกจิต            กรรมกำร 
 4.  นำยประสำร  สุวรรณฉว ี กรรมกำร 5.  ว่ำที่ร้อยโทณัฐกรณ์  หิรัญชำติ กรรมกำร 
 6.  นำยสะอำด    สุวรรณสิทธิ์ กรรมกำร 7.  นำยณวรรธน์   แก้วเอ่ียม กรรมกำร 
 8.  นำยบุญชู       เจำทวิภำต กรรมกำร 9.  นำยวลำยุทธ   แย้มมำลี กรรมกำร 
          10. นำยสมชำย     ขวำไทย         กรรมกำร          11. นำยโรจนศักดิ์   ดีประคอง กรรมกำร 

12. นำยลัทธพล   กล้ำหำญ   กรรมกำร 13. นำงสำวปวริศำ   เหลี่ยววงศ์ภูธร กรรมกำร 
14. นำงสำวภัทรสุดำ  เนียมดวง กรรมกำร 15. นำงสำวชัชชรีย์   นักจะเข้ กรรมกำร 
16. นำงสำวบุญยำนุช  สนิทนำน กรรมกำร 17. นำงสำวณัฐณิชำ  รื่นเริง กรรมกำร 
18. นำยจำรุเดช   แหวนเพ็ชร์ กรรมกำร 19. นำยนครินทร์  โพธิ์กลิ่น กรรมกำร 
20. นำงพูลศรี   ทรัพย์เลิศ  กรรมกำร 21. นำยพิทักษ์   เกิดผล  กรรมกำร 
22. นำยประสิทธิ์  อันจิต  กรรมกำร 23.  แม่บ้ำนทุกคน         กรรมกำร 
24. นำยนิมิต  สำยสิทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
25.  นำยประเสริฐ  คำนภู่    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที่  1)  จัดตกแต่งอำคำรโดมอเนกประสงค ์เป็นสถำนที่ประกอบพิธีท ำบุญเลี้ยงพระ และเลี้ยงแขกท่ีมำร่วมงำน 
  2)  จัดท ำป้ำยผ้ำที่หอประชุม  ขนำด 1 x 3  เมตร  เขียนข้อควำม ดังนี้ 
               11  มกรำคม  วันสถำปนำโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ ครบ  57  ปี ทอดผ้ำป่ำสำมัคคีเพ่ือจัดซื้อที่ดิน 

3) จัดและตกแต่งเวทีกลำง  งำนชุมนุมศิษย์เก่ำ 
4) ถ่ำยภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว 
5) จัดซุ้มทำงเข้ำงำนเพื่อต้อนรับแขกที่มำร่วมงำน 
6) จัดโต๊ะรับลงทะเบียน 
7) จัดเต็นท์จ ำหน่ำยผลงำนนักเรียน และนิทรรศกำร 

 

3.6  คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ 
 1.  นำยณรงค์พนธ์   กรกฤษธนพนธ์ ที่ปรึกษำ 
 2.  นำงอ ำไพ   พิริยะกุล        ประธำนกรรมกำร   3. นำงขวัญเรือน  หมีไพร        กรรมกำร 

4.  นำงสำวศิริลักษณ์   เคงตระกูล  กรรมกำร     5. นำงอินนำ  หอมหวล  กรรมกำร 
 6.  นำยโรจนศักดิ์   ดีประคอง   กรรมกำร     7. นำงสำวกำญจนำ  จันทนำ  กรรมกำร 
 8. นำงสำวภัทรสุดำ   เนียมดวง  กรรมกำร     9. นำงสำวชัชชรีย์  นักจะเข้  กรรมกำร 
 10. นำยวลำยุทธ   แย้มมำลี  กรรมกำร   11. นำงสำวจุฬำลักษณ์  จันทโร   กรรมกำร 
 12. นำงสำวพรทิมำ  ไพศำลวัน  กรรมกำร   13. นำงสำวสุภำพร ภักดีประพันธ์ กรรมกำร 
 14. นำงสำววชรพร   ชูผล  กรรมกำร   15. นำงสำววิมลทิพย์   บุญธรรม  กรรมกำร 
 16.  นำยธนำกร  ฉำยแก้ว          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 17. นำยวลำยุทธ  แย้มมำลี         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

หน้าที ่  1)  จัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์และนิมนต์พระสงฆ์เพ่ือท ำพิธี  
2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีสงฆ์ /  กำรทอดผ้ำป่ำ 
3) เป็นพิธีกรด ำเนินกำรพิธีสงฆ์ 
4) นิมนต์พระสงฆ์ 
5) จัดต้นผ้ำป่ำกลำงและเตรียมผ้ำส ำหรับท ำพิธีทอดผ้ำป่ำ / เตรียมค ำถวำยผ้ำป่ำแก่ประธำนในพิธี 
6) ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดวำงพุ่มผ้ำป่ำของห้องและคณะต่ำง ๆ 
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3.7  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร 
 1.  นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย ที่ปรึกษำ 
 2.  นำยประสำร  สุวรรณฉว ี ประธำนกรรมกำร 
 3.  นำยพงษ์ธร   ศรลัมพ์      กรรมกำร 4. นำยสะอำด  สุวรรณสิทธิ์ กรรมกำร 
 5.  นำยอนุสรณ์   เดชะบุญ กรรมกำร 6. นำยณวรรธน์   แก้วเอ่ียม กรรมกำร 

7.  นำยชลทิตย์   ข ำส ำรำญ กรรมกำร          8. นำงสำวพิมพ์ภินันท์  เทียนขำว กรรมกำร 
9.  นำยมำนิต    เปลี่ยนจิตร์ กรรมกำร          10. นำยพีรพงษ์  เทพสวัสดิ์ กรรมกำร 
11. นำยสำยันต์  พวงศรี  กรรมกำร 12. นำยวิรัตน์  ศรัทธำผล  กรรมกำร 
13. นักศึกษำวิชำทหำรที่ได้รับมอบหมำย   กรรมกำร 

 14. นำงธณัฏฐำ  นำบุญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 15. นำยไพโรจน์  ทองลิ่ม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที่   1)  ติดต่อ ประสำนงำนกับสถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอจอมบึงและผู้เกี่ยวข้องเรื่องกำรรักษำควำมปลอดภัย 
 2)  วำงแผนระบบกำรจรำจรและกำรจอดรถของแขกท่ีมำร่วมงำน 

3)  ประสำนงำนที่จอดรถหน้ำโรงเรียน 
 4)  จัดเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถ 

5)  จัดท ำป้ำยชี้ทำง  เช่น  ห้องสุขำ   ที่จอดรถ   ที่รับลงทะเบียน  และป้ำยอ่ืน ๆ   
 

3.8  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารเลี้ยงพระและแขกทอดผ้าป่า   
 1. นำยกฤตนัย   ทัศนำ  ที่ปรึกษำ 

2. นำงสำวปิยะวดี  ประยูรเทพ         ประธำนกรรมกำร 
 3. นำยนิมติ     สำยสิทธิ ์      กรรมกำร       4. นำงทิพวรรณ  ทองแท้  กรรมกำร 
 5. นำงสุนันท์  แป้นแหลม          กรรมกำร       6. นำงสมใจ   หีบท่ำไม้  กรรมกำร 
 7. นำงสุพำนี    เกิดทรัพย์              กรรมกำร  8. นำงสำวค ำวงษ์  เทพสวัสดิ์ กรรมกำร     
           9. นำงกฤตินี        จันทมำลำ     กรรมกำร  10. นำงสำววรรณดี   ปำนแปลง กรรมกำร
 11. ว่ำที่ร้อยตรีมณีรัตน์  ทิมกลั่น     กรรมกำร  12. นำงอรพิน      มีศิริ  กรรมกำร 
 13. นำงสำวเรณู    อุระวัฒน์     กรรมกำร  14. นำงอัจฉรำ      เอกจิต กรรมกำร 
          15. นำงสำวพอพิศ      แก้วคูณ     กรรมกำร  16. นำงเนำวรัตน์  พันธ์สำคร กรรมกำร 
 17. นำงสำววิไล    พันธุ์มำ     กรรมกำร  18. นำงพำพร        สนองผัน กรรมกำร   
 19. นำงสำวจันทร์หอม  หลักค ำ     กรรมกำร  20. นำงสำวสุดำรัตน์  คงรักษ์ กรรมกำร 
 21. นำงสำวอมรรัตน์  พันธุ์เจริญ     กรรมกำร  22. นำงอ ำภำ   เทพสวัสดิ์ กรรมกำร
 23. นำงพูลศรี        ทรัพย์เลิศ     กรรมกำร  24. นำงสำวจุฑำ  ประเสริฐสวัสดิ์ กรรมกำร
 25. นำงปวีณำ    จันทร์สวำท     กรรมกำร  26. นำงสำวศิริพร   เพ็ชรดี กรรมกำร
 27. นำงสำวโสธิตำ  ทองทรำย     กรรมกำร  28. นำงสำวอรดำ  เทพวงค์ธำ กรรมกำร 

29.  นำยประเสริฐ   คำนภู่           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่   1)   จัดอำหำรเลี้ยงพระและเลี้ยงแขกที่มำร่วมงำน 
2) ติดต่อประสำนงำนกับชุมชนเพ่ือขออำหำรส ำหรับเลี้ยงรับรองแขกท่ีมำร่วมงำน 
3) จัดเตรียมภำชนะในกำรด ำเนินกำร 
4) ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดโต๊ะวำงอำหำร 
5) จัดบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่แขกที่มำร่วมงำน 
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3.9  คณะกรรมการจัดนักเรียนร่วมพิธี 
 1.  นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย  ที่ปรึกษำ 
 2.  นำยไพโรจน์   ทองลิ่ม            ประธำนกรรมกำร 
 3.  หัวหน้ำระดับทุกระดับ  กรรมกำร  

4.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น กรรมกำร 
 

หน้าที่   1)  จัดนักเรียนเข้ำร่วมขบวนแห่พุ่มผ้ำป่ำ 
2) จัดพุ่มผ้ำป่ำของห้องเรียนแต่ละห้อง 
3) จัดนักเรียนเข้ำร่วมพิธีในหอประชุมห้องละ  10  คน 
4) นับเงินจำกพุ่มผ้ำป่ำของห้องเรียนเพ่ือน ำส่งคณะกรรมกำรรับเงิน 
5) ดูแลควำมเรียบร้อย  จัดเก็บพุ่มผ้ำป่ำหลังจำกเสร็จพิธี และรวบรวมส ำหรับใช้ในภำคค่ ำต่อไป 

 

3.10   คณะกรรมการแห่ผ้าป่า 
 1.  นำยจ ำลอง  อ่องวงศ์  ที่ปรึกษำ 
 2.  นำยไสว   ขำวผ่อง  ประธำนกรรมกำร 
 3.  นำยเดชำ  ศรัทธำผล  กรรมกำร   4. นำยสะอำด     สุวรรณสทิธิ์  กรรมกำร 

5.  นำยชุมพล      คชสังข์สีห์ กรรมกำร   6. นำงสำวพชรพร  ฤกษ์สะอำด  กรรมกำร 
7.  นำยทัศนัย   จิตพัฒนกุล กรรมกำร   8. นำยธนกฤต  วงศ์ค ำมี  กรรมกำร 
9.  นำยธนภูมิ  ปุสสวงษ์  กรรมกำร 

 10. นำยบุญชู   เจำทวิภำต กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่    จัดขบวนกลองยำวน ำผ้ำป่ำของนักเรียนและชุมชนเข้ำหอประชุมเวลำ  09.19 น. 
 

3.11  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 1. นำยจ ำลอง  อ่องวงศ์  ที่ปรึกษำ 
 2. นำงพัชรำ  นมรักษ์                ประธำนกรรมกำร  3. นำงปรำณี       คุสิน   กรรมกำร
 4. นำยสะอำด     สุวรรณสิทธิ์      กรรมกำร        5. นำงรงศ์รอง    พิลำสภักดี  กรรมกำร 
 6. นำงสำวปิยะนุช  บุตรวงศ ์ กรรมกำร     

7. นำงสำวปิยนุช   ย้งปรีชำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที่   ประชำสัมพันธ์งำนและเป็นพิธีกร 
 

3.12   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 1. นำยประจวบ  ยงค์อ ำนวย      ที่ปรึกษำ 
 2. นำงสำวอังคณำ บรรลือ  ประธำนกรรมกำร   
 3. นำงสำวอำรีรัตน์   ห้ำวแสน                กรรมกำร  4. นำงสำวศิริลักษณ์   เคงตระกูล กรรมกำร 
 5. นำงจันทร์เพ็ญ  แสวงค ำ      กรรมกำร  6. นำงสำวพิมพ์ภินันท์   เทียนขำว กรรมกำร 
 7. นำงสำวกัญญำรัตน์   วงค์แก้ว  กรรมกำร  8. นำงสำวจุฑำทิตย์  ทองลิ่ม  กรรมกำร
 9. นำงสำวนรีทิยย์   แซ่เอ๋ียว  กรรมกำร  10. นำงสำวกัญญำรัตน์   วงค์แก้ว กรรมกำร 

11. นำงสำวแวววัน  มนูธำรำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  11)  จัดท ำแบบกรอกข้อมูลและแบบสอบถำม 
2.2  ประสำนงำนกับฝ่ำยน ำแขกเข้ำสู่โต๊ะเพ่ือแจกและรับแบบสอบถำมคืน 

          2.3)  สรุปและรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
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ทั้งนี้   ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลุวัตถุประสงค์  และบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียน   
 
   สั่ง  ณ  วันที่  13  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2562 
   
 
 
     ( นำยสมยศ  บุญเจริญ ) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุรุรำษฎร์รังสฤษฏ์ 
 
 


